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Remiss av Boverkets rapporter 2018:22 
Dokumentationssystem för byggprodukter och 
2018:23 Klimatdeklaration av byggnader samt 
delbetänkandet SOU 2018:51 Resurseffektiv 
användning av byggmaterial 

Datainspektionen har granskat förslaget huvudsakligen utifrån 
myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och 
rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter. 
Datainspektionen har utifrån denna uppgift valt att ge synpunkter på rapport 
2018:23, Klimatdeklaration av byggnader.

En analys av den planerade behandlingen av personuppgifter

I rapport 2018:23, Klimatdeklaration av byggnader (rapporten), omnämns att 
klimatdeklarationen inte nödvändigtvis behöver registreras i hög upplösning, 
och att beräkningen inledningsvis ska baseras på generiska scenarion (se 
bl.a. s. 49–51). Detta upplägg är positivt utifrån ett integritetsperspektiv. Det 
verkar dock inte ha utförts en närmare kartläggning om informationen i vissa 
fall kan komma att kopplas till en enskild person och därmed utgör 
personuppgifter. En noggrann kartläggning av vilka personuppgifter som 
myndigheter och företag kan behöva behandla till följd av förslaget är 
nödvändigt för att senare kunna analysera för vilka ändamål dessa 
personuppgifter ska behandlas, med vilket rättsligt stöd de ska behandlas, 
vilka risker som kan uppkomma och hur dessa risker ska hanteras. Samma 
synpunkter gör sig gällande i de delar som gäller direktmarknadsföring.
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Inför framtida krav i klimatdeklarationen

Rapporten föreslår att det ska kunna utfärdas ytterligare bestämmelser 
angående deklarationen av klimatpåverkan under användningsskedet. Trots 
att rapporten inte går in detaljerat på vad en sådan deklaration skulle kunna 
innehålla, vill Datainspektionen här framhålla att en insamling av data 
kopplat till ett enskilt hushåll kan säga mycket om enskilda personer. Det 
kan därför, om det handlar om sådana uppgifter, krävas en noggrann 
integritetsanalys innan sådana bestämmelser införs. 

Detta beslut har fattats av juristen Jennie Grön.

Jennie Grön, 2018-12-21   (Det här är en elektronisk signatur) 
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