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Civilutskottets betänkande 
2017/18:CU21 
 

En anpassning till 
dataskyddsförordningen av lagar inom 
Miljö- och energidepartementets 
verksamhetsområde 

Sammanfattning 
Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag om ändringar i ett antal lagar 
inom Miljö- och energidepartementets verksamhetsområde. Förslagen syftar 
till att anpassa lagstiftningen till EU:s nya dataskyddsförordning.  

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 25 maj 2018.  
 
 
Behandlade förslag  

Proposition 2017/18:133 En anpassning till dataskyddsförordningen av lagar 
inom Miljö- och energidepartementets verksamhetsområde.  
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Utskottets förslag till riksdagsbeslut 

  
  

En anpassning till dataskyddsförordningen av lagar inom Miljö- 

och energidepartementets verksamhetsområde 
Riksdagen antar regeringens förslag till 

1. lag om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter, 
2. lag om ändring i lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader, 
3. lag om ändring i lagen (2010:1767) om geografisk miljöinformation, 
4. lag om ändring i lagen (2011:1200) om elcertifikat. 
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:133 punkterna 1–4. 

 

Stockholm den 10 april 2018 

På civilutskottets vägnar 

Caroline Szyber 

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Caroline Szyber (KD), Johan 
Löfstrand (S), Mats Green (M), Hillevi Larsson (S), Carl-Oskar Bohlin (M), 
Roger Hedlund (SD), Ola Johansson (C), Emma Hult (MP), Leif Nysmed (S), 
Mikael Eskilandersson (SD), Robert Hannah (L), Nooshi Dadgostar (V), 
Johanna Haraldsson (S), ClasGöran Carlsson (S), Maria Strömkvist (S), Erik 
Ottoson (M) och Ewa Thalén Finné (M). 
 
 
  
 



 

4    

2017/18:CU21 

Redogörelse för ärendet 

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 (datsskyddsförordningen) trädde i kraft 
den 24 maj 2016. Förordningen ska tillämpas fr.o.m. den 25 maj 2018. 

I proposition 2017/18:105 Ny dataskyddslag lämnas förslag på hur svensk 
rätt på ett övergripande plan ska anpassas till förordningen. Den propositionen 
behandlas av konstitutionsutskottet. 

EU:s dataskyddsförordning föranleder också ändringar av sektorspecifik 
dataskyddsreglering i nationell rätt. I proposition 2017/18:133 En anpassning 
till dataskyddsförordningen av lagar inom Miljö- och energidepartementets 
verksamhetsområde, som behandlas i förevarande betänkande, föreslås 
ändringar i ett antal lagar.  

Lagrådet har yttrat sig över regeringens lagförslag. Regeringens förslag 
till riksdagsbeslut finns i bilaga 1 och regeringens lagförslag i bilaga 2.  

Ingen motion har väckts med anledning av propositionen.  
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Utskottets överväganden 

En anpassning till dataskyddsförordningen av lagar 
inom Miljö- och energidepartementets 
verksamhetsområde 

Utskottets förslag i korthet 

Riksdagen antar regeringens lagförslag.  
Jämför det särskilda yttrandet (SD). 

Propositionen 

Dataskyddsförordningen ersätter det nuvarande dataskyddsdirektivet som har 
genomförts i svensk rätt huvudsakligen genom personuppgiftslagen 
(1998:204), förkortad (PUL). Dataskyddsförordningen blir direkt tillämplig i 
Sverige och kommer att utgöra den generella rättsliga regleringen av 
personuppgiftsbehandling inom hela EU. Förordningen lämnar dock ett 
förhållandevis stort utrymme för särregleringar i nationell rätt.  

I propositionen föreslår regeringen ändringar i lagen (2004:1199) om 
handel med utsläppsrätter, lagen (2006:985) om energideklaration för 
byggnader, lagen (2010:1767) om geografisk miljöinformation och lagen 
(2011:1200) om elcertifikat.  

Huvuddelen av de föreslagna ändringarna innebär att hänvisningar till PUL 
tas bort eller ersätts med hänvisningar till dataskyddsförordningen, i ett fall 
även till den nya dataskyddslag som föreslås i proposition 2017/18:105 Ny 
dataskyddslag. Lagförslagen innebär även att kompletterande upplysningar 
förs in i vissa bestämmelser, att lydelsen av vissa rubriker ändras och att en 
överklagandehänvisning tas bort.  

Regeringen föreslår även att rätten till rättelse enligt dataskydds-
förordningen inte ska tillämpas i fråga om rättelse av uppgift på ett 
elcertifikatkonto. Enligt lagen om elcertifikat gäller särskilda förutsättningar 
för rättelse av uppgifter på ett certifikatkonto. Regeringen bedömer att den 
särskilda bestämmelsen bör gälla även fortsättningsvis eftersom registrering 
av uppgifter på ett certifikatkonto medför viktiga rättsverkningar för den 
registrerade innehavaren och utgör grunden för ett väl fungerande 
elcertifikatsystem.  

Utskottets ställningstagande  

Det har inte väckts någon motion med anledning av propositionen. Utskottet 
anser att riksdagen bör bifalla propositionen och anta regeringens lagförslag 
av de skäl som framförs i propositionen.  
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Särskilt yttrande 

  

En anpassning till dataskyddsförordningen av lagar inom Miljö- 

och energidepartementets verksamhetsområde (SD) 

Roger Hedlund (SD) och Mikael Eskilandersson (SD) anför: 
 
 

Sverigedemokraterna saknade representation i Europaparlamentet och rådet 
när originalförslaget till EU:s dataskyddsförordning introducerades. Vi har 
därför inte haft möjlighet att lägga fram ändringsförslag eller reservationer. 
När slutkompromissen var uppe för beslut i Europaparlamentets utskott för 
medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor röstade 
Sverigedemokraterna nej till förordningen. 

Medan Sverigedemokraterna ställer sig positiva till en ökad reglering kring 
användningen av personuppgifter är vi oroade över dataskyddsförordningens 
komplexitet när det gäller framför allt små och medelstora företag. Vi ställer 
oss därutöver kritiska till den maktförflyttning som dataskyddsförordningen 
och liknande EU-förordningar med tydliga överstatliga och federala inslag 
innebär och anser bestämt att detta bör motarbetas. 

Givet de förutsättningar som antagandet inom EU av dataskydds-
förordningen innebär motsätter vi oss dock inte regeringens förslag i aktuell 
proposition.  
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BILAGA 1 

Förteckning över behandlade förslag 

Propositionen  

Proposition 2017/18:133 En anpassning till dataskyddsförordningen 

av lagar inom Miljö- och energidepartementets verksamhetsområde: 

1. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen 
(2004:1199) om handel med utsläppsrätter. 

2. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen 
(2006:985) om energideklaration för byggnader. 

3. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen 
(2010:1767) om geografisk miljöinformation.  

4. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen 
(2011:1200) om elcertifikat. 

  
 
 

 
 
 



 

8    

2017/18:CU21 

BILAGA 2 

Regeringens lagförslag 

 



REGERINGENS LAGFÖRSLAG       BILAGA 2 
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