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Remiss Förslag till ändring av Transportstyrelsens föreskrifter
och allmänna råd (TSFS 2017:92) om försök med
automatiserade fordon
Datainspektionen har granskat förslaget huvudsakligen utifrån
myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och
rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.
Transportstyrelsen redogör för följande. Genom SFS 2020:754 kommer
förordningen (2017:309) om försöksverksamhet med självkörande fordon att
ändras den 1 januari 2021. Med anledning av dessa ändringar ser
myndigheten över sina föreskrifter och allmänna råd TSFS 2017:92 om
tillstånd att bedriva försök med självkörande fordon.
Datainspektionen lämnar följande synpunkter.
I Transportstyrelsens konsekvensutredning till föreskrifterna saknas en
redogörelse om huruvida förslagen innebär någon förändrad eller utökad
personuppgiftsbehandling. Det saknas därmed också en redogörelse för vilka
konsekvenser förslagen får för enskildas personliga integritet.
En av förändringarna i föreskrifterna är att den som ansöker om tillstånd
(sökanden) ska lämna in en beskrivning av det geografiska området och på
vilka gator eller vägar försöksverksamheten ska bedrivas, samt vem som är
väghållare för dessa. Det framgår inte om en väghållare kan vara en fysisk
person. Därmed framgår inte om personuppgifter om väghållaren kan
komma att behandlas. I vilken utsträckning ett geografiskt område också kan
innebära att personuppgifter behandlas framgår inte heller. Kan exempelvis
sökanden lämna in bilder eller filmer över bostadsområden, gator eller vägar
där personuppgifter ingår?
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Mot bakgrund av ovanstående, anser Datainspektionen att
Transportstyrelsen i det fortsatta föreskriftsarbetet behöver identifiera vilka
personuppgifter som kan komma att behandlas och aktivt ta ställning till om
behandlingen är förenlig med dataskyddsförordningen och eventuell
kompletterande nationell lagstiftning.
Det är också viktigt att det klarläggs hur den personliga integriteten påverkas
av de personuppgiftsbehandlingar som blir aktuella. Om en tidigare
bedömning har gjorts, bör den kompletteras med en bedömning av hur den
förhåller sig till de nya föreskrifterna.
Datainspektionen bifogar myndighetens Vägledning för integritetsanalys som
syftar till att underlätta arbetet med att analysera konsekvenserna för den
personliga integriteten vid personuppgiftsbehandling när förslag till
författningar och föreskrifter tas fram. Vägledningen utarbetades innan
dataskyddsförordningen började tillämpas, men innehåller hänvisningar till
dataskyddsförordningen.

Detta beslut har fattats av juristen Linn Sandmark.
Linn Sandmark, 2020-11-26 (Det här är en elektronisk signatur)
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