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Er beteckning Ju2021/02498
Detta yttrande avser endast de delar av promemorian som rör EU:s
delgivningsförordning.
Länsstyrelsen har inga invändningar mot förslagen, men vill påpeka följande.
Förtydligande kring adressförfrågningar - förslaget 5.3. sid 48
Eftersom det är Skatteverket som genom SPAR-registret förfogar över de mest
säkra uppgifterna om fysiska personers adresser, och motsvarande uppgifter för
juridiska personer administreras av Bolagsverket, bör det förtydligas genom
information på den europeiska e-juridikportalen att adressförfrågningar ska göras
till Skatteverket respektive Bolagsverket. Därmed undviks att förfrågningar ställs
till andra myndigheter utan direkt och säker tillgång till uppgifterna. Därefter kan
Länsstyrelsen bistå med delgivning om den sökande domstolen/myndigheten inte
har lyckats på egen hand.
En rättssäker identifiering av den person som söks är ett första steg mot en lyckad
delgivning. Om delgivningshandlingen överlämnas till fel mottagare uppstår en
personuppgiftsincident med risk för att de inblandade parternas intressen skadas.
Behov av ökade möjligheter för elektronisk delgivning
Med det decentraliserade IT-systemet fullt utbyggt kommer huvuddelen av de
delgivningshandlingar som tidigare översänts som pappershandlingar från annan
medlemsstat att översändas i elektronisk form.
Efter granskning behöver det mottagande organet skriva ut handlingarna för
vidare delgivning med rekommenderat brev (Postnord), eller med vanligt brev till
Polismyndigheten eller ev. annan delgivningsmetod. Materialets omfattning kan
uppgå till flera hundra ev. tusen sidor, främst när juridiska personer ska delges.
På grund av kravet på mottagningsbekräftelse vid elektronisk delgivning kommer
möjligheten att skicka handlingar på elektronisk väg i praktiken bara att
aktualiseras vid vanlig delgivning, dvs. när det sändande organet själv försöker
delge (jfr förslaget sid 49). Den digitalisering av förfarandet som reformen syftar
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till får därigenom den paradoxala konsekvensen att merparten av delgivningshandlingarna måste skrivas ut och delges i pappersform.
För den offentligt biträdda delgivningsverksamheten innebär den här
begränsningen att de möjligheter till effektivisering som ligger i en elektronisk
delgivningsmetod inte kan tas till vara i tillräcklig utsträckning.
Idag finns olika IT-stöd utvecklade för delgivning av myndighetshandlingar
elektroniskt, t.ex. KIVRA och Mina sidor. Vid användning av dessa tjänster
behöver delgivningsmottagaren ange den e-postadress som ett efterfrågat besked
ska sändas till. Vid mottagandet skapas en motsvarande mottagningsbekräftelse.
Översändningsmetoden är normalt säkrare än om vanlig postgång hade använts.
Mot den här bakgrunden vore det enligt Länsstyrelsen angeläget att närmare
utreda de rättsliga förutsättningarna för att i större utsträckning kunna översända
handlingar elektroniskt genom dessa eller liknande IT-stöd vid offentligt biträdd
delgivning. Framför allt skulle en sådan delgivningsmetod vara ändamålsenlig när
materialet är omfattande och adressaten är en juridisk person.
De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av länsöverdirektör Åsa Ryding med handläggare Mikael
Wiman som föredragande. I den slutliga handläggningen har också tillförordnade
rättsdirektören Helena Remnerud medverkat.
Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.
Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

