
 
 
 
  

Uppdrag att analysera konsekvenserna av EU:s dataskyddsförordning inom 
Näringsdepartementets verksamhetsområde  

Sammanfattning av uppdraget 

Utredaren ska  
– analysera vilka konsekvenser Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för 
fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter 
och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av 
direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), nedan kallad 
dataskyddsförordningen, medför i fråga om personuppgifts-
behandling inom Näringsdepartementets verksamhetsområde 
samt  

– föreslå behövliga och lämpliga anpassningar av författningar inom 
verksamhetsområdet, dock inte lagen (2001:558) om vägtrafik-
register och förordningen (2001:650) om vägtrafikregister, eller 
nya författningar till följd av den nya förordningen. 

Bakgrund 

Den allmänna regleringen om behandling av personuppgifter inom EU 
finns i dag i Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 
24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på 
behandling av personuppgifter och om behandling av det fria flödet av 
sådana uppgifter (dataskyddsdirektivet). Dataskyddsdirektivet har 
genomförts i svensk rätt huvudsakligen genom personuppgiftslagen 
(1998:204).  
 
Den 27 april 2016 antogs dataskyddsförordningen, som utgör en ny 
generell reglering för personuppgiftsbehandling inom EU. Förordningen 
ersätter det nuvarande dataskyddsdirektivet när den börjar tillämpas den 
25 maj 2018.  
 
Inom Näringsdepartementets verksamhetsområde finns ett tjugotal lagar 
och ett trettiotal förordningar som innehåller bestämmelser om person-
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uppgiftsbehandling av olika slag eller hänvisningar till personuppgifts-
lagen.  

Behovet av utredning 

Dataskyddsförordningen kommer att utgöra grunden för generell 
personuppgiftsbehandling inom EU. I egenskap av förordning har den 
allmän giltighet och är bindande och direkt tillämplig i medlemsstaterna. 
Utgångspunkten är att en EU-förordning inte ska genomföras nationellt, 
men förordningen kan innebära behov av att anpassa nationella författ-
ningar och t.ex. upphäva nationella bestämmelser som står i strid med 
förordningen. Den nya dataskyddsförordningen medför bl.a. att person-
uppgiftslagen och personuppgiftsförordningen (1998:1191) samt Data-
inspektionens föreskrifter i anslutning till denna reglering måste upp-
hävas. 
 
Regeringen har den 25 februari 2016 tillsatt en utredning som har i 
uppdrag att ta fram en nationell reglering som på ett generellt plan 
kompletterar förordningen (dir. 2016:15). Utredningen ska bl.a. 
undersöka vilka kompletterande nationella föreskrifter, exempelvis 
processuella bestämmelser, som förordningen kräver och överväga vilka 
kompletterande bestämmelser om t.ex. behandling av känsliga person-
uppgifter och personnummer som bör införas i den svenska generella 
regleringen. Uppdraget omfattar däremot inte att se över eller lämna 
förslag till förändringar av sådan sektorsspecifik reglering om behandling 
av personuppgifter som bl.a. finns i de särskilda registerförfattningarna. 
 
Det finns därför behov av att samlat undersöka vilka konsekvenser 
dataskyddsförordningen medför i fråga om personuppgiftsbehandling 
inom Näringsdepartementets verksamhetsområde samt analysera vilka 
anpassningar av författningar som krävs eller bör göras med anledning av 
den nya EU-regleringen och personuppgiftslagens upphävande. Det bör 
också övervägas om nya författningar behövs. En generell översyn av 
lagen (2001:558) om vägtrafikregister och förordningen (2001:650) om 
vägtrafikregister pågår för närvarande inom Näringsdepartementet, 
varför dessa författningar inte ska omfattas av uppdraget.  

Uppdraget 

Utredaren ska  
– undersöka vilka konsekvenser dataskyddsförordningen medför i 

fråga om personuppgiftsbehandling inom Näringsdepartementets 
verksamhetsområde, 

– undersöka vilka anpassningar av de författningar som hör till 
Näringsdepartementets verksamhetsområde, bortsett från lagen 
(2001:558) om vägtrafikregister och förordningen (2001:650) om 
vägtrafikregister, som är behövliga eller lämpliga med anledning 
av dataskyddsförordningen, och 
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– överväga om det inom Näringsdepartementets verksamhets-
område behövs ytterligare nationella anpassningar eller begräns-
ningar avseende skyldigheter och rättigheter enligt dataskydds-
förordningen. 

 
Om utredaren bedömer att författningar behöver ändras eller att nya 
författningar behövs, ska utredaren lämna förslag till författningstext.  
 
Det är viktigt att den nationella regleringen är så enhetlig som möjligt i 
sin utformning, vilket t.ex. innebär att termer, uttryck och struktur samt 
hänvisningar till dataskyddsförordningen är enhetliga. Detta ska 
utredaren beakta i sitt uppdrag.  
 
Vid utförandet av uppdraget är det också viktigt att – i den mån 
utrymme finns på nationell nivå – hitta lämpliga avvägningar mellan 
skyddet för den personliga integriteten och myndigheters, företags och 
enskildas behov av att kunna behandla personuppgifter eller att använda 
informations- och kommunikationsteknik inom olika områden. 
 
Om förslagen som lämnas påverkar kostnaderna eller intäkterna för 
staten, kommuner, landsting, företag eller andra enskilda, ska en 
beräkning av dessa konsekvenser redovisas. Om förslagen innebär 
samhällsekonomiska konsekvenser i övrigt, ska dessa redovisas. När det 
gäller kostnadsökningar och intäktsminskningar för staten, kommuner 
eller landsting, ska utredaren föreslå en finansiering. 
 
Vid anpassningen av svensk rätt till den nya EU-regleringen bör en 
enhetlig tolkning eftersträvas. Utredaren ska därför hålla sig informerad 
om och beakta relevant arbete som bedrivs inom Regeringskansliet, 
utredningsväsendet och inom EU. Detta innebär bl.a. att utredaren ska 
följa och i lämplig omfattning samråda med övriga utredningar som har i 
uppdrag att anpassa svensk rätt till reformen av EU:s dataskyddsregel-
verk. 
 
Under genomförandet av uppdraget ska utredaren, i den utsträckning 
som bedöms lämplig, också inhämta synpunkter och upplysningar från 
de myndigheter och andra organisationer som kan vara berörda av 
aktuella frågor. 

Redovisning av uppdraget 

Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2017. 
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