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Yttrande över Kommissionens förslag till dataskyddsförordning 
(KOM (2012) 11 slutlig); Ju2012/1000/L6 

Kronofogdemyndigheten har beretts tillfälle att inkomma med synpunkter över 
EU-kommissionens förslag till dataskyddsförordning och får med anledning härav 
ange följande. 

Kronofogdemyndigheten är i grunden positivt inställd till kommissionens inten-
tioner att i detta avseende få till stånd en större enhetlighet mellan medlems-
staterna och ett starkt skydd fo ̈r individen. Myndigheten konstaterar dock att 
konsekvenserna av ett snabbt införande av förordningen	– till skillnad från en 
förändring av nuvarande direktiv – är svåra att överblicka. Kronofogdemyndig-
heten vill därvid särskilt peka på följande. 

I Sverige har dataskyddsdirektivet 95/46/EG genomförts genom dels person-
uppgiftslagen (1998:204; PuL), dels ca 200 s.k. registerförfattningar. För 
Kronofogdemyndighetens del regleras behandlingen av personuppgifter i lagen 
(2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet 
och förordningen (2001:590) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndig-
hetens verksamhet. Med anledning av bland annat de särskilda problem den stora 
mängden registerförfattningar medfört har det nyligen tillsatts en utredning 
(Integritet, effektivitet och öppenhet i en modern e-förvaltning, Dir. 2011:86) med 
uppdrag att se över lagstiftningen på området och därmed sammanhängande 
frågor. En ytterligare komplikation i det sammanhanget är att det är oklart om det 
är förenligt med förslaget till dataskyddsförordning att bibehålla dagens system 
med registerförfattningar. 

Utifrån den omfattande användning av personuppgifter som sker varje dag på 
exempelvis Internet, i sociala medier och inom ramen för e-förvaltning är det 
Kronofogdemyndighetens uppfattning att regleringen av användningen av person-
uppgifter bör vara inriktad på att förhindra missbruk av personuppgifter. En 
uppfattning som i svensk rätt kommit till uttryck genom den s.k. missbruksregeln i 
5 a § PuL. Det är dock ytterst tveksamt om en sådan reglering skulle vara förenlig 
med förslaget till förordning. Eftersom denna regel avsevärt har underlättat 
”vanlig” hantering av personuppgifter måste effekterna av en sådan förändring 
noga analyseras. 
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Förslaget (artikel 15) om att den registrerade när som helst på begäran ska ha rätt 
att få information om de personuppgifter som håller på att behandlas och att 
informationen ska tillhandahållas i elektronisk form kan komma att medföra 
konsekvenser för myndigheter som, likt Kronofogdemyndigheten, behandlar stora 
mängder information om enskilda (även om det föreslås en viss möjlighet till 
begränsning i artikel 12.4). I dag inskränker sig denna rätt till att en gång per år 
gratis få ut denna information (samt därtill givetvis rätten att med stöd av 
offentlighetsprincipen ta del av de allmänna handlingar i vilka informationen 
finns). 

I förslaget finns inte något uttryckligt stöd för den svenska offentlighetsprincipen 
motsvarande p. 72 i preambeln till dagen direktiv. Det finns därför risk för att det 
kan komma att uppstå normkonflikter mellan svensk grundlag och den föreslagna 
förordningen. Kronofogdemyndigheten föreslår därför att Sverige verkar för att få 
till stånd ett utryckligt stöd för offentlighetsprincipen.  

Enligt myndighetens uppfattning bör Sverige också, mot bakgrund av vad som 
ovan angivits, verka för att förslaget till förändringar genomförs i form av ett 
direktiv i stället för i förordningsform. 

Detta yttrande har beslutats av undertecknad biträdande rikskronofogde. Vid  
den slutliga beredningen av ärendet har också deltagit verksjuristen Joachim 
Angermund, föredragande. 
 
 
Erica Wass  
 
    Joachim Angermund  
	

	

	

	 	


