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Remissvar avseende promemorian Passdatalag — en ny lag som kompletterar EU:s
dataskyddsförordning (Ds 2019:5)
Kustbevakningen är inte en passmyndighet, men påverkas av förslagen på grund av behov av
tillgång till passregistret. Behovet uppstår såväl i Kustbevakningens gränskontrollverksamhet
som i Kustbevakningens verksamhet enligt kustbevakningslagen (2019:32) med direkt och
indirekt brottsbekämpande och ordningshållande verksamhet.
Polismyndigheten har idag enligt passförordningen en uppgiftsskyldighet gentemot
Kustbevakningen avseende ansiktsbilder. Den uppgiftsskyldigheten kommer enligt förslagen
att flyttas till passdatalagen, vilket Kustbevakningen ställer sig positiv till. Kustbevakningen
har dock i sin verksamhet avseende gränskontroll, brottsbekämpning och ordningshållning
behov av ytterligare information från passregistret utöver ansiktsbilderna. Till exempel
används uppgifter om passets utfärdande, giltighetstid och passnummer vid gränskontroll för
att säkerställa att passet gäller och inte är utgånget eller makulerat. Uppgifter ur passregistret
används också inom brottsbekämpningen och ordningshållningen för att fastställa identiteten
på en person som saknar ID eller misstänks ha ett förfalskat pass, för att verifiera uppgifter
samt vid spaning och underrättelse. Det finns bland annat behov av en enkel, effektiv och
säker tillgång till passbild relaterad till personnummer.
Det är begränsande i Kustbevakningens verksamhet att inte ha direktåtkomst till passregistret
och som brottsbekämpande myndighet bör Kustbevakningen med avseende på tillgång till
uppgifter ur passregistret behandlas på samma sätt som Polismyndigheten och
Säkerhetspolisen. Kustbevakningen bör således kunna medges direktåtkomst till passregistret
på samma sätt som Säkerhetspolisen i förslaget. Direktåtkomst är enligt Kustbevakningens
mening det säkraste sättet att överföra uppgifterna i fråga mellan myndigheterna och det
ligger i linje med det arbete som bedrivs mellan Kustbevakningen och Polismyndigheten om
tillgång till flera av polisens system, bland annat polisens multifråga där RES ingår. Det
förefaller också naturligt med anledning av det arbete som bedrivs inom gränskontroll med
genomförandet av nya EU-förordningar om interoperabilitet.
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Sammanfattningsvis ställer sig Kustbevakningen positiv till förslagen, men anser att
Kustbevakningen i förslagen ska läggas till i 21 och 25 §§ förslaget till passdatalag på
motsvarande sätt som Säkerhetspolisen.
---------Beslut om detta yttrande har fattats av generaldirektör Therese Mattsson. I ärendets
handläggning har deltagit chefen för operativa avdelningen Johan Norrman, chefen för
enheten för metodutveckling sjöövervakning Per Arne Strand och verksjurist Nina Andersson,
föredragande.
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