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Remiss avseende reviderad nationell geodatastrategi 

Datainspektionen, som har granskat den reviderade nationella geodatastrategin 

främst utifrån sin uppgift att verka för att människor skyddas mot att deras per-

sonliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter, lämnar i hu-

vudsak följande synpunkt.  

 

I den reviderade geodatastrategin redovisas inte närmare vilka slags uppgifter 

eller vilka sammanställningar av information som i praktiken kommer att till-

gängliggöras i den nationella geodataportal som nu håller på att tas fram. Det 

saknas också en analys av konsekvenserna för den personliga integriteten. Att 

det i nuläget saknas ett underlag som omsorgsfullt beskriver detta samt behovet 

av att göra personrelaterad information mer tillgänglig, gör det omöjligt för Da-

tainspektionen att närmare bedöma vilka konsekvenser ett framtida utökat utby-

te av geodata av nu aktuellt slag får för den personliga integriteten. 

 

Den reviderade geodatastrategin har som uttalad målsättning att åstadkomma 

en nationell infrastruktur för geodataområdet, att bidra till utvecklingen av den 

svenska e-förvaltningen och att främja en nära samverkan mellan offentlig och 

privat sektor för att skapa goda förutsättningar för vidareförädling av geodata. 

Arbetet är även ett led i det svenska genomförandet av EG-direktivet Inspire. 

I dokumentet uttrycks bland annat att om ett förverkligande av geodatastrategin 

ska kunna uppnås måste tyngdpunkten mellan intressen som till exempel skyd-

det för den personliga integriteten och intresset att göra information tillgänglig 

för allmänheten flyttas till ett mer ”funktionellt läge”.  

 

Datainspektionen anser att utgångspunkten för det fortsatta arbetet med geoda-

tastrategin, inklusive genomförandet av EG-direktivet Inspire, måste vara att 

dataskyddsdirektivet gäller och att integritets- och dataskyddsprinciper beaktas 

i så stor utsträckning som möjligt. Enligt grundläggande principer om data-

skydd och integritetsskydd, som uttrycks i personuppgiftslagen och det bakom-

liggande dataskyddsdirektivet, får till exempel personuppgifter normalt sett be-

handlas endast för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål och 

uppgifterna får inte senare behandlas för ändamål som är oförenliga med de ur-

sprungliga ändamålen.  
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Personbaserad information kan följaktligen aldrig ses som en för samhället 

gemensam resurs. Det är inte möjligt att som ”producent” av informationen 

samla och leverera personuppgifter i form av en tjänst utan vetskap om vem 

konsumenten är och vad konsumenten avser att använda uppgifterna till. Som 

Datainspektionen angav i samband med att den ursprungliga geodatastrategin 

remissbehandlades, bör Lantmäteriet i arbetet med den nationella geodatastra-

tegin ifråga om personbaserad geodata framför allt fokusera på att definiera 

konkreta behov och ändamål för behandlingen – vem som behöver informatio-

nen, vilken information det rör sig om och varför informationen behövs. En så-

dan analys är grundläggande i det fortsatta arbetet och utgör en förutsättning för 

utformningen och författningsregleringen av ett eventuellt utökat informations-

utbyte av personuppgifter. 

 

Övriga synpunkter 

Datainspektionen noterar att den reviderade geodatastrategin innehåller en 

genomgång av det regelverk som styr förvaltning och användning av geodata 

(bilaga 7). Här görs bland annat en kortare beskrivning av viktiga bestämmelser 

i personuppgiftslagen som det pågående arbetet aktualiserar. Men ingenstans 

nämns frågan om personuppgiftsansvar.  När det gäller arbetet med att ta fram 

en gemensam nationell geodataportal, är denna fråga av central betydelse. Per-

sonuppgiftsansvarig är den eller de som tillsammans med andra bestämmer än-

damålen med och medlen för behandlingen av personuppgifter. När olika myn-

digheter samarbetar och utåt uppträder som en gemensam enhet, kan det uppstå 

oklarheter om personuppgiftsansvaret. Det är möjligt att överlåta den 

faktiska behandlingen av personuppgifter, men personuppgiftsansvaret kan ald-

rig överlåtas. Däremot kan personuppgiftsansvaret delas av flera om de gemen-

samt samlar in och behandlar vissa personuppgifter. I det fortsatta arbetet bör 

frågor om personuppgiftsansvar noga analyseras.  

 

Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Göran Gräslund i närvaro av 

chefsjuristen Leif Lindgren, teamledaren Britt-Marie Wester och juristen Oskar 

Öhrström, föredragande. 
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