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Yttrande över Riksantikvarieämbetets nya 
förslag till förordningstext om 
Riksantikvarieämbetets digitala system för 
kulturhistorisk information
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 avstyrker förslaget på förevarande underlag då flera frågor 
behöver utredas vidare. Inspektionen lämnar följande synpunkter.

Personuppgiftsansvar
I den nu remitterade förordningstexten har klargjorts att länsstyrelserna är 
skyldiga att rapportera lämningsinformation till Riksantikvarieämbetet. 
Något som också har varit syftet med regleringen. Datainspektionen kan 
dock konstatera att det fortfarande saknas en analys som klargör 
Riksantikvarieämbetets och länsstyrelserna roll vad gäller 
personuppgiftsansvaret.

Av artikel 4.7 i dataskyddsförordningen framgår bland annat att om 
ändamålen och medlen för behandlingen bestäms av en medlemsstats 
nationella rätt kan den personuppgiftsansvarige eller de särskilda kriterier 
för hur denne ska utses föreskrivas i nationell rätt.

Datainspektionen konstaterar att det således är förenligt med 
dataskyddsförordningen att föreskriva att Riksantikvarieämbetet ska vara 
personuppgiftsansvarig såsom anges i förordningsförslaget. 

http://www.datainspektionen.se/
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Av förordningsförslaget framgår att såväl Riksantikvarieämbetet som 
länsstyrelserna ansvarar för informationen i kulturmiljöregistret och har 
behörighet att registrera information i registret och rätta uppgifter samt 
uppdra åt andra att registrera information i registret. Mot denna bakgrund 
anser Datainspektionen att det är viktigt att man inte reglerar på ett sådant 
sätt att de inblandade aktörerna ges en felaktig roll som leder till oavsiktliga 
svårigheter för dem. I det fortsatta författningsarbetet bör därför den faktiska 
personuppgiftsbehandlingen analyseras innan personuppgiftsansvaret 
fördelas.

Behandling av personnummer
Enligt författningsförslaget får Riksantikvarieämbetet behandla 
personnummer för behörighetskontroll i kulturmiljöregistret. I den 
ursprungliga promemorian anges att ändamålet med behandlingen är 
verifiering av identiteten (autentisering). Vidare anges att 
registreringsbehörighet ska ligga på företags- eller organisationsnivå och inte 
som i dag på individnivå. I nuvarande promemorian anges att det är upp till 
den godkända organisationen att fördela individuella inloggningar till 
systemet. Med hänsyn till denna behörighetstilldelning ställer sig 
Datainspektionen frågande till författningsförslaget då det inte 
överensstämmer med det som anges i brödtexten. 

Övrigt
I aktuell promemoria anges att de individer som får behörighet att registrera 
i kulturmiljöregistret blir underbiträden till organisationen. 
Datainspektionen vill därför lyfta att den som är anställd inom en 
organisation inte kan vara underbiträde till denna organisation. 

Av skäl 8 i dataskyddsförordningen framgår att om förordningen föreskriver 
förtydliganden eller begränsningar av dessa bestämmelser genom 
medlemsstaternas nationella rätt kan medlemsstaterna, i den utsträckning 
det är nödvändigt för att göra de nationella bestämmelserna begripliga för de 
personer som de tillämpas på, införliva delar av förordningen i nationell rätt. 
Datainspektionen konstaterar att den reglering som föreslås i 9 § 
författningsförslaget inte överensstämmer med ordalydelsen i artikel 9 i 
dataskyddsförordningen då förordningstexten inte återges fullständigt. 

Datainspektionen anser att det som inspektionen framfört i sitt tidigare 
yttrande, om att nödvändiga analyser och bedömningar om vilka 
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bestämmelser som behöver och kan införas utifrån reglerna i 
dataskyddsförordningen, bör beaktas i det fortsatta författningsarbetet. 

Detta beslut har fattats av enhetschefen Katarina Tullstedt efter föredragning 
av juristen Caroline Cruz Julander.

Katarina Tullstedt, 2019-12-02   (Det här är en elektronisk signatur) 
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