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Sammanfattning 

De aktuella författningsförslagen innebär att myndigheter åläggs långtgående 

skyldigheter att göra rumslig information, bland annat uppgifter som rör 

människors hälsa, elektroniskt tillgänglig för allmänheten och andra myndig-

heter. Förslagen kan få långtgående konsekvenser för den personliga integri-

teten och kräver därför noggranna analyser och överväganden. Någon sådan 

redovisning finns inte med i det remitterade underlaget. Inte heller i övrigt 

uppfyller underlaget de krav som man rimligen bör kunna ställa i ett lagstift-

ningsärende som kan få betydande inverkningar på den personliga integrite-

ten. På föreliggande underlag kan Datainspektionen inte tillstyrka förslagen. 

 

Inledande synpunkter 

Datainspektionen, som har tagit del av förslagen i remissen huvudsakligen 

utifrån sin uppgift att verka för att människor skyddas mot att deras personli-

ga integritet kränks genom behandling av personuppgifter, lämnar följande 

synpunkter. 

 

Författningsförslagen innebär bland annat att myndigheter åläggs långtgåen-

de skyldigheter att göra rumslig information elektroniskt tillgänglig för all-

mänheten och andra myndigheter. Det rör sig bland annat om information 

som rör förhållandet mellan miljö och människors hälsa, det vill säga infor-

mation som kan vara mycket integritetskänslig och som är omgärdad av sär-

skilt restriktiva regler i personuppgiftslagen. Det finns en risk att förslagen får 

långtgående konsekvenser för den personliga integriteten och förslagen måste 

därför föregås av noggranna överväganden.  
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Som underlag för det remitterade författningsförslagen har bifogats en pro-

memoria på sju sidor, inklusive en kortfattad författningskommentar. I övrigt 

hänvisas till Lantmäteriets rapporter Införande av Inspire-direktivet i natio-

nell lagstiftning – behovet av författningsändringar m.m. och Kostnads-

nyttonanalys för Inspire-direktivet samt SIS/Stanlis rapport Definition och 

avgränsning av geodata och tillhörande tjänster.  I förstnämnda rapport pekar 

Lantmäteriet på behovet av att utreda vissa frågor särskilt. Som framgår av det 

följande ser Datainspektionen också ett tydligt behov av kompletterande ut-

redning i detta ärende. 

 

Det framgår inte närmare av det remitterade materialet vilka slags person-

uppgifter eller vilka sammanställningar av information som i praktiken kom-

mer att tillgängliggöras i de informationshanteringstjänster som myndighe-

terna ska införa. Såvitt vi kan förstå beror detta till stor del på avsaknaden av 

genomförandebestämmelser som specificerar Inspire-direktivets bilagor. Det 

måste likväl konstateras att avsaknaden av precisering gör det omöjligt att 

närmare bedöma vilka konsekvenser förslagen får för den personliga integri-

teten.  

 

En lagstiftning av hög kvalitet är baserad på genomtänkta behovsanalyser, 

intresseavvägningar och konsekvensbeskrivningar. Dess kännetecken är än-

damålsenlighet, lagtekniskt invändningsfria lösningar, lättillgänglighet och 

klarhet. En sådan lagstiftning förutsätter ett fullvärdigt beredningsunderlag, 

noggrant arbete och tillräckligt med tid (Integritetsskyddskommitténs delbe-

tänkande, SOU 2007:22 Del 1 s. 445). I det aktuella lagstiftningsärendet sak-

nar vi en redovisning som utförligt beskriver hur förslagen förhåller sig till 

bestämmelserna i sekretesslagen, särskild registerförfattning, personuppgifts-

lagen och det bakomliggande dataskyddsdirektivet (95/46/EG). Vi saknar 

också en analys av de konsekvenser som de aktuella förslagen kan få för den 

personliga integriteten. Eftersom en analys enligt ovan är grundläggande och 

utgör en förutsättning för författningsregleringen, bör dessa frågor utredas i 

särskild ordning.  

 

Vi anser att föreliggande utredningsmaterial är otillräckligt som grund för att 

bedöma om förslagen är lämpliga och acceptabla från integritetsskyddssyn-

punkt. Det remitterade utredningsmaterialet uppfyller inte de krav som man 

rimligen bör ställa på lagstiftning som kan få betydande inverkningar på den 

personliga integriteten. Vi kan därför inte tillstyrka förslagen. 

 

I det följande lämnar vi några närmare kommentarer eller synpunkter på det 

remitterade materialet. 
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Begränsningar av informationsansvarigas skyldigheter 

I 2 kap. 6 § (utkastet till Miljöinformationslag) föreslås bestämmelser som 

begränsar allmänhetens tillgång till rumslig information. I första stycket före-

slås att informationsansvaret i fråga om så kallade söktjänster får begränsas 

endast i den mån som fullgörandet kan skada internationella förbindelser, 

allmän säkerhet eller det nationella försvaret. När det gäller så kallade vis-

ningstjänster, nedladdningstjänster och omvandlingstjänster föreslås i andra 

stycket i samma paragraf, att fullgörandet får begränsas för helt andra ända-

mål. Fullgörandet får till exempel begränsas om det avser personuppgifter och 

ett utlämnande kan innebära men för den som uppgifterna gäller, om denne 

inte har gett sitt medgivande till att informationen lämnas ut.  

 

Skillnaderna i fråga om möjlighet till begränsning med hänsyn till skyddet för 

personuppgifter i 6 § är märklig. I författningsärendet redogörs inte närmare 

för denna skillnad, vilket får anses vara en brist. Vi konstaterar också att be-

gränsningsregeln i andra stycket är utformad på ett sätt som påminner om 

sekretesslagens bestämmelser om möjlighet att lämna ut personuppgifter 

efter en prövning av skaderisken vid ett utlämnande. En sådan avvägning 

återspeglar inte till fullo de överväganden som kan behöva göras enligt per-

sonuppgiftslagen vid elektroniska utlämnanden av personuppgifter. Detsam-

ma kan sägas om den avvägning som den föreslagna bestämmelsen i 2 kap. 7 

§ (utkastet till Miljöinformationslag) innehåller. 

 

När det gäller skyldigheten för myndigheter att tillgängliggöra information 

sinsemellan, får den enbart begränsas för vissa i 2 kap. 8 § angivna ändamål, 

bland annat om det skulle äventyra domstolsförfaranden, allmän säkerhet, 

nationellt försvar eller internationella förbindelser. I paragrafen sägs ingen-

ting om skyddet för personuppgifter, vilket innebär att begränsningarna i det-

ta fall är mycket snävare än de begränsningar som gäller för spridning av in-

formation till allmänheten.  

 

Skillnaden mellan bestämmelserna i 2 kap. 6 § andra stycket jämte 7 § och 8 § 

i fråga om möjlighet till begränsning är besynnerlig. I författningsärendet 

redogörs inte närmare för denna skillnad, vilket är beklagligt. De aktuella pa-

ragraferna har sitt ursprung i de möjligheter som Inspire-direktivet ger i arti-

kel 13 respektive artikel 17. Vår uppfattning är att utgångspunkten vid imple-

menteringen av Inspire-direktivet är att dataskyddsdirektivet gäller. Det inne-

bär att även om det i artikel 17 inte finns någon uttrycklig begränsning med 

hänvisning till sekretess som omfattar personuppgifter, kan datadelning mel-

lan myndigheter begränsas om dataskyddsdirektivets bestämmelser inte skul-

le vara uppfyllda. Enligt den så kallade finalitetsprincipen (artikel 6.1b; jfr 9 § 

första stycket punkten d personuppgiftslagen) får till exempel personuppgif-

ter som samlats in för vissa ändamål inte senare behandlas för ändamål som 
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är oförenliga med dessa ändamål. Bestämmelsen innebär en påtaglig be-

gränsning av myndigheters möjligheter att dela information sinsemellan. 

 

Förslag till ändring i lagen (2000:224) om fastighetsregister 

För att möjliggöra ett utökat informationsutbyte föreslås i 2 § tredje stycket en 

utökning av fastighetsregistrets ändamål. Inspektionen vill i sammanhanget 

påpeka att i den mån syftet med informationsutbytet är direktåtkomst till 

fastighetsregistret, finns ytterligare begränsningar i 7 § första stycket, som 

måste beaktas. Bestämmelsen innebär att direktåtkomst till personuppgifter i 

fastighetsregistret enbart får medges för sådana ändamål som anges i 2 § 

punkterna 1-4. 

 

Säkerhet för personuppgifter 

Författningsförslagen innehåller bland annat regler om att myndigheter ska 

sprida rumslig information i elektronisk form till allmänheten, att de ska göra 

rumslig information tillgänglig via en så kallad Inspire-portal på gemen-

skapsnivå, att de ska dela rumsliga datamängder med andra myndigheter och 

vissa andra organ och att en samordningsstruktur ska skapas i varje land. Det 

aktualiserar frågor om tillgänglighet och säkerhet för personuppgifter. E-

tjänster där medborgarna kommer åt ett stort antal personuppgifter, medför 

integritetsrisker och kan till exempel kräva säkra metoder för autentisering, 

som exempelvis e-legitimation.   

 

Personuppgiftsansvar 

Den aktuella författningsregleringen ålägger myndigheter ett långtgående 

informationsansvar. Det är oklart hur detta ansvar förhåller sig till reglerna 

om personuppgiftsansvar i personuppgiftslagen. Personuppgiftsansvarig är 

den eller de som tillsammans med andra bestämmer ändamålen med och 

medlen för behandlingen av personuppgifter. När olika myndigheter samarbe-

tar och utåt uppträder som en gemensam enhet, kan det uppstå oklarheter om 

ansvaret. Det är möjligt att överlåta den faktiska behandlingen av personupp-

gifter, men personuppgiftsansvaret kan aldrig överlåtas. Däremot kan person-

uppgiftsansvaret delas av flera om de gemensamt samlar in och behandlar 

vissa personuppgifter. Det är alltid den personuppgiftsansvarige som ytterst 

svarar för att personuppgiftslagen följs och att de registrerade behandlas kor-

rekt. Vi saknar en analys som noggrant beskriver hur personuppgiftsansvaret 

är tänkt att fördelas bland de myndigheter som träffas av den föreslagna re-

gleringen.    
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Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Göran Gräslund i närvaro av 

datarådet Hans-Olof Lindblom, teamledaren Britt-Marie Wester och juristen 

Oskar Öhrström, föredragande. 

 

 

 

Göran Gräslund 

 Oskar Öhrström 

 


