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associationsrättsliga, transporträttsliga och immaterialrättsliga
författningarna till dataskyddsförordningen (Ds 2017:19)
(Ju2017/05124/L1)
Bolagsverket har getts möjlighet att yttra sig över Justitiedepartementets utredning om
anpassningar av de fastighetsrättsliga, associationsrättsliga, transporträttsliga och
immaterialrättsliga författningarna till dataskyddsförordningen. Bolagsverkets yttrande
avser de förslag som rör författningsändringar inom Bolagsverkets verksamhetsområde.
Bolagsverket är i huvudsak positiv till utredningens förslag men vill lämna följande
synpunkter, som utvecklas nedan.
•

Bolagsverket vill påtala att det fortfarande finns ett stort behov av att samlat se över
registerförfattningarna.

•

Bolagsverket ser ett behov av samordning kring de anpassningar av regelverken
som föreslås i olika författningsförslag med anledning av dataskyddsförordningen
och som berör Bolagsverkets verksamhet.

•

Bolagsverket tillstyrker utredningens förslag när det gäller rätten till registerutdrag.

•

Bolagsverket avstyrker utredningens förslag när det gäller tillägget att det, utöver
särskilda rättelsebestämmelser, även ska finnas en rätt till rättelse enligt
dataskyddsförordningen så länge en sådan rättelse kan ske utan skada för den
registrerade eller andras fri- och rättigheter.

•

Bolagsverket anser att inskränkningen av rätten till begränsning i verkets register
bör vara mer omfattande.

Generella synpunkter
Inledningsvis vill Bolagsverket påpeka att registerförfattningar rent generellt är en del av ett
relativt komplext regelområde. Problemet med spretande begreppsanvändning och
inkonsekventa regeltekniska strukturer har lyfts i flera sammanhang, bl.a. i utredningen om
en ny myndighetsdatalag, SOU 2015:39. Det är därför olyckligt att en enhetlig och
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sammanhållen översyn av registerförfattningarna inte har genomförts i samband med
arbetet att se över och anpassa de nationella reglerna med anledning av
dataskyddsförordningen. Bolagsverket vill påtala att det fortfarande finns ett stort behov av
att samlat se över registerförfattningarna.
Bolagsverket tillämpar ett antal registerförfattningar av liknande karaktär. Det är viktigt att
dessa utformas på liknande sätt i de fall omständigheterna är likartade, oavsett vilket
departement som ansvarar för författningen, så att såväl utformningen av bestämmelser
som resultatet av tillämpningen blir konsekvent. Det är inte önskvärt att det förekommer
rena motstridigheter i de författningar som reglerar dataskyddet i likartade register.
Bolagsverket har tagit del av några olika utredningar med anledning av arbetet med att
anpassa regler till dataskyddsförordningen och ser ett behov av samordning kring de
anpassningar av regelverken som föreslås i de olika författningsförslagen. Detta kommer att
lyftas under olika avsnitt nedan.

6.3 Rätten till registerutdrag
Bolagsverket tillstyrker utredningens förslag och tycker att det är bra att regleringen
påminner om de tidsfrister som gäller.

6.4 Rätten till rättelse
6.4.3 Anpassningar av rättsreglerna

Bolagsverket avstyrker utredningens förslag när det gäller tillägget att det även finns en rätt
till rättelse enligt dataskyddsförordningen, så länge en sådan rättelse kan ske utan skada för
den registrerade eller andras fri- och rättigheter. Ur Bolagsverkets perspektiv är förslaget
olyckligt, eftersom dessa bestämmelser blir svåra att tillämpa. I ett första steg ska
myndigheten pröva om det finns ett uppenbart fel som tillkommit på vissa utpekade sätt
och i andra steget ska myndigheten helt enkelt pröva om uppgiften är fel. Om uppgiften
inte kan rättas i det första steget, men däremot är fel enligt bedömningen i det andra steget
ska myndigheten avgöra om en ändring kan skada den registrerade eller andras fri- och
rättigheter. Eftersom uppgifterna lämnas ut till allmänheten och kan förväntas läggas till
grund för många olika beslut är det svårt, för att inte säga omöjligt, för Bolagsverket att
avgöra om och hur någon berörs av en ändring i ett enskilt fall.
Med hänsyn till den rättsverkan som följer med registreringar i myndighetens register anser
Bolagsverket att det finns proportionerliga skäl att inskränka dataskyddsförordningens
rättelsemöjlighet. En sådan avvägning har bedömts vara möjlig av utredaren i Ds 2017:28
och Bolagsverket instämmer i utredarens resonemang.
Denna bedömning gäller rättningar i alla publicitetsregister hos Bolagsverket, inklusive
uppgifter som kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.

6.6 Rätten till begränsning av behandling
Bolagsverket är positiv till utredningens förslag att rätten till begränsning av behandling
enligt dataskyddsförordningen ska inskränkas i Bolagsverkets register. Bolagsverket anser
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dock att inskränkningen bör vara mer omfattande. Med hänvisning till de skäl som
redovisats ovan avseende rätten till rättelse menar Bolagsverket att det bör finnas utrymme
att ytterligare inskränka rätten till begränsning, jämför även slutsatserna i Ds 2017:28.
Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Annika Stenberg. I den slutliga
handläggningen har också direktören Inga Otmalm och tf chefsjuristen Elisabeth
Lagerqvist deltagit. Föredragande har varit verksjuristerna Linn Kempe och Maria
Danielsson.
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