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DS 2017:19 Anpassningar av de fastighetsrättsliga, associationsrättsliga, 

transporträttsliga och immaterialrättsliga författningarna till dataskyddsförordningen 

 

Anpassningarna enligt detta PM är i stor utsträckning byte av beteckning från hänvisning av 

personuppgiftslagen till dataskyddsförordningen. Dock kan man observera att vissa 

förtydliganden gjorts för att tydligare koppla detta till EU:s regler. Så anger man till exempel 

avseende utlämnandet av personuppgifter att det anses uppfylla ett mål av allmänt intresse 

och vara proportionerliga i förhållande till det legitima mål som eftersträvas, vilket krävs för 

att behandlingen ska vara tillåten (artikel 6.3). Likaså ska personuppgifterna samlas in för 

särskilda, uttryckligt angivna ändamål och inte senare behandlas på ett sätt som är oförenligt 

med dessa ändamål – alltså den förut nämnda finalitetsprincipen (artikel 5.1 b). 

 

Den allvarligaste bristen i utredningen utgörs av bristen på konsekvensbeskrivning. Att utan 

vare sig motivering eller redovisade underlag formulera sig för Företag eller andra privata 

aktörer redovisa att förslagen inte medför några nya kostnader eller ökad administrativ 

börda är både slarvigt och nonchalant. Det borde vara uppenbart att alla regelförändringar 

medför ökade administrativa kostnader för företag, i vart fall vid införandet och perioden 

närmast därefter. 

 

Vid beskrivning av fastighetsregister anges Eftersom det är den personuppgiftsansvarige, dvs. 

Lantmäteriet, som bäst känner till sin egen verksamhet och organisation, är det lämpligast att 

Lantmäteriet får meddela föreskrifter i anledning av artikel 28.3 i dataskyddsförordningen, 

om det behövs. I detta resonemang verkar utredarna givit vika för en stark myndighets vilja att 

kunna få styra ”sina uppgifter” själva, vilket verkar lite lättjefullt och väl nonchalant. 

 

Avseende Den registrerades rättigheter så anges att den personuppgiftsansvarige ska lämna 

registerutdraget till den registrerade utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter 

senast en månad efter den registrerades begäran. Perioden får under vissa förutsättningar 

förlängas. Med tanke på den allt snabbare utvecklingen av informationsöverföringar och den 

tilltagande trenden av identitetskapningar skulle man önska sig att tidsrymden i vanliga fall 



  

 

skulle sättas betydligt kortare än en månad. Man använder även beteckningen skyndsamhet, 

vilket väl inte kan förstås med så lång period som en månad. 

 

Rätten till rättelse föreslås striktare och modernare regler än nuvarande i personuppgiftslagen. 

Det får anses betydelsefullt att rättelser av felaktiga uppgifter kan ske enkelt och snabbt. 

Därmed blir skrivningen Innan rättelse görs enligt förvaltningslagen ska kommunicering ske, 

om det är behövligt obegriplig. Med moderna kommunikationsverktyg ska naturligtvis 

kommunikation snarast ske med den som drabbats eller begärt rättelse av registrerade 

uppgifter, alltså utan förbehåll på detta vis. Det är bra att utredarna konstaterar att det saknas 

anledning att begränsa rätten till radering. 

 

Rätten till invändningar stärks genom anpassningar till dataskyddsförordningen, vilket är bra 

och tydliggörande även för företag. 

 

I detta ärende har förbundsordföranden Anne A Marbrandt beslutat och näringspolitiskt 

ansvarig styrelseledamot Erik Sjölander varit föredragande. 

 

Anne A Marbrandt 

Förbundsordförande 

Småföretagarnas Riksförbund 

 

 

 


