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Förslag till ändringar i förordningen 
(2001:650) om vägtrafikregister
Datainspektionen har granskat promemorian huvudsakligen utifrån myndig-
hetens uppgift att verka för att människor skyddas mot att deras personliga 
integritet kränks genom behandling av personuppgifter. 
 
Datainspektionen har inget att erinra mot författningsförslagen som sådana, 
men noterar att det inte framgår klart i promemorian att författningarnas 
förenlighet med dataskyddsförordningen har analyserats. Enligt uppgift i 
promemorian har vissa av förslagen som rör registrering av uppgifter om 
ackrediterade kontrollorgan och fordonstillverkare med tillhörande 
gallringsbestämmelser redan varit föremål för ett remissförfarande. 
Datainspektionen hänvisar till sitt tidigare remissvar den 18 augusti 2016 (dnr 
930-2016).

I promemorian anges i övrigt endast att lagen om vägtrafikregister och 
förordningen (2001:650) om vägtrafikregister är föremål för en större översyn 
med anledning av att Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 
2016/679 (dataskyddsförordningen) ska börja tillämpas den 25 maj 2018, och 
att författningarnas förenlighet med förordningen ska tas om hand inom 
ramen för den översynen. Datainspektionen vill mot denna bakgrund särskilt 
framhålla att när EU:s dataskyddsförordning börjar tillämpas den 25 maj 2018 
kommer den att ersätta dataskyddsdirektivet 96/46/EG och utgöra det 
primära regelverket för behandling av personuppgifter inom EU. Till skillnad 
från dataskyddsdirektivet är dataskyddförordningen direkt tillämplig i varje 
medlemsstat, men innehåller trots detta många bestämmelser som 
förutsätter eller tillåter kompletterande nationella bestämmelser. Det är 
därför viktigt att varje författningsförslag analyseras noggrant i förhållande 
till förordningen, och att bedömningen av förslagens förenlighet med förord-
ningen inte enbart sker på ett generellt plan.  

http://www.datainspektionen.se/
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Som upplysning kan nämnas att Datainspektionen har yttrat sig över 
utkastet till lagrådsremissen Vägtrafikdatalag, och inspektionen hänvisar till 
de generella synpunkter som framförs i remissvaret den 23 april 2018 (dnr DI-
2018-703).

Detta yttrande har beslutats av enhetschefen Katarina Tullstedt efter 
föredragning av juristen Pernilla Andersson.

Katarina Tullstedt 
 
Pernilla Andersson

Katarina Tullstedt, 2018-04-27   (Det här är en elektronisk signatur) 
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