
Kungl. Maj:ts proposition nr 33 år 1973 

Kungl. Maj:ts proposition med förslag till ändringar i tryckfrihetsför
ordningen, m. m.; giYen Stockholms slott den 16 februari 1973. 

Kungl. Maj:t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av 
statsrådsprotokollct över justiticärenden, föreslå riksdagen att bifalla 
de förslag om vars avlåtande till riksdagen föredragande departements

chefen hemställt. 

GUSTAF ADOLF 
LENNART GEIJER 

Propositionens huvudsakliga innehåll 

I propositionen föreslås dels ändringar i tryckfrihetsförordningen 
(TF), dels en datalag. Förslagen bygger på det betänkande som förra 
året lades fram av offentlighets- och sekretesslagstiftningskommittcn 

(OSK). 
Förslaget till ändringar i TF syftar till att undanröja den oklarhet som 

hittills har rått i frågan hur offentlighetsprincipen, dvs. allmänhetens 
rätt att få tillgång till det material som finns hos myndigheterna, skall 
tillämpas på ADB-upptagningar och andra upptagningar av teknisk 
natur, t. ex. mikrofilm och fonogram. Förslaget innebär att samma 
regler som f. n. gäller om handlingar så långt möjligt skall tillämpas 
också på tekniska upptagningar. Vissa särskilda regler föreslås dock när 
det gäller på vilket sätt myndigheterna skall tillhandahålla sådana upp
tagningar som är offentliga. Upptagningarna skall alltid tillhandahållas 
i läsbar resp. avlyssningsbar form, vilket i fråga om ADB-upptagning 
innebär att upptagningen måste antingen visas på bildskärm eller till
handahållas i utskrift så att den kan läsas. Detta slag av tillhandahållan
de skall i princip alltid ske utan avgift för den enskilde. Den enskilde 
skall vidare ha rätt att mot avgift erhålla en särskild utskrift av teknisk 
upptagning. Myndigheterna skall däremot, såvitt gäller ADB-upptag

ningar, inte vara skyldiga att lämna ut kopia av själva datamediet, t. ex. 

magnetbandet. 
Förslaget till datalag syftar tilJ att skydda den enskilde mot sådant 

otillbörligt intrång i den personliga integriteten som kan bli följden av 
den alltmer utbredda dataregistreringen av personuppgifter. Förslaget 
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innebär att dataregister som innehåller personuppgifter i princip inte 
får inrättas eller föras utan tillstånd av en särskild myndighet, kallad 
datainspektionen. Vissa speciella regler föreslås dock i fråga om register 
som inrättas genom beslut av Kungl. Maj:t eller riksdagen. I samband 
med att datainspektionen beviljar tillstånd till ett personregister skall 
den också meddela alla de föreskrifter som behövs för att förebygga 
otillbörligt integritctsintrång. Datainspektionen skall vidare utöva tillsyn 
över registren och kunna ingripa i efterhand med nya eller ändrade före

skrifter. I sista hand skall inspektionen kunna återkalla meddelat till
stånd. För att ytterligare tillgodose den enskildes intressen föreslås bl. a. 
att han skall ha rätt att på begäran få upplysning om de uppgifter som 
finns om honom i ett visst dataregister. Sådan upplysning skall kunna 

erhållas en gång om året och skall i princip ske utan kostnad för den 

enskilde. 
Förslaget till datalag innehåller också vissa bestämmelser om straff 

och skadestånd. Den som ansvarar för ett personregister skall vara 
skyldig att ersätta sådan skada som uppkommer genom att registret 
innehåller oriktig uppgift. Skadestånd utgår även om skadan inte har 
uppkommit genom vållande hos den som ansvarar för personregistret. 

Datainspektionen föreslås bli inrättad den 1 juli 1973. Under sitt 
första verksamhetsår skall den emellertid ha endast begränsade arbets
uppgifter. Sålunda föreslås att tillståndssystemet för personregister inte 
skall börja gälla förrän den 1 juli 1974. Särskilda övergångsbestäm
melser föreslås beträffande sådana register som har tagits i drift före 
denna tidpunkt. I princip skall emellettid även befintliga register under
kastas datainspektionens tillståndsprövning. 

Inrättandet av datainspektionen föranleder vissa ändringar i sekretess
lagen. 
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1 Förslag till 

ändringar i tryckfrihetsförordningen 1 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

2 KAP. 
2 § 

Allmänna handlingar äro alla hos stats- eller kommunalmyndighet 
förvarade handlingar, vare sig de till myndigheten inkommit eller blivit 
där upprättade. 

Vad i detta kapitel sägs om 
handling skall även avse karta, 
ritning eller bild. 

Vad i detta kapitel sägs om 
handling skall även avse karta, rit
ning eller bild. Kapitlets bestiim
melser om handling skola jämviil 
tilliimpas på upptagning för auto
matisk databehandling eller an
na11 upptag11i11g som kan läsas el
ler avlyssnas endast med tekniskt 
hjiilpmedel. 

Upptagning som nämnts i andra 
stycket skall anses förvarad hos 
myndighet ä1,en i fall då den in
kommit till eller upprättats hos an
na11 iin myndighet, u11der f örnt
sättning att myndighet förfogar 
över upptagningen. 

4 § 
Minnesanteckning eller annan uppteckning, som hos myndighet verk

ställts allenast för måls eller ärendes föredragning eller beredande till 
avgörande, skall ej hos myndigheten anses som allmän handling, om ej 
uppteckningen, sedan målet eller ärendet hos myndigheten slutbehand
Iats, omhändertagits för förvaring. 

1 Förordningen omtryckt 1971: 273. 

Har upptagning som nämnts i 
2 § a11dra stycket tillkommit alle
nast för måls eller ärendes före
dragning eller beredande till av
görande hos myndighet, skall upp
tagningen ej anses som allmän hos 
myndigheten, om den ej, sedan 
målet eller ärendet slutbehandlats 
hos my11diglzeten, omhändertagits 
för förvaring. Intill dess frågan 
om sådant omhändertagande av
gjorts, skall upptagningen ej heller 
anses som allmän hos annan myn
dighet, om den förvaras där en
dast för teknisk bearbetning eller 
lagring. 
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Nuvarande lydelse Föres/agen lydelse 

7 § 

Vad i detta kapitel stadgas om 
allmänna handlingar äge ej till
lämpning å exemplar av tryckt 
skrift, som avses i 4 kap. 7 §, eller 
å enskilda brev eller skrifter, vilka 
överlämnats till allmänt arkiv eller 
bibliotek eller eljest till myndighet 
uteslutande för förvaring och vård 
eller forsknings- och studieända
mål. Angående tillhandahållande 
av handlingar som nu nämnts gäl
le vad särskilt är föreskrivet. 

Vad i detta kapitel stadgas om 
allmänna handlingar äge ej till
Iämpning å exemplar av tryckt 
skrift, som avses i 4 kap. 7 §, eller 
å enskilda brev, skrifter eller upp
tagningar, vilka överlämnats till 
allmänt arkiv eller bibliotek eller 
eljest till myndighet uteslutande 
för förvaring och vård eller forsk
nings- och studieändamål. An
gående tillhandahållande av hand
lingar och upptagningar som nu 
nämnts gälle vad särskilt är före
skrivet. 

8 § 
Allmän handling, som ej skall 

hållas hemlig, skall på begäran 
genast eller så snart ske kan utan 
avgift tillhandahållas den som för 
läsning eller avskrivning på stäl
let önskar taga del därav; han äge 
ock mot fastställd avgift erhålla 
avskrift av handlingen. Skyldighet 
att tillhandahålla handling på stäl
let skall dock ej föreligga, om be
tydande hinder därför möter. Kan 
hos kommwzalmyndighet förvarad 
handling tilllzandahå/las på stäl
let, gälle rätten att erhålla hand
lingen i avskrift endast i den ut
sträckning därom är i kommunal
/ag eller eljest särskilt stadgat. 
Myndighet vare ej skyldig att för 
utlämnande framställa kopia av 
karta, ritning eller bild, om svå
righet därför möter och handling
en kan tillhandahållas på stället. 

Handling, som endast till viss 
del skall hållas hemlig, skall utan 
hinder därav tillhandahållas på 
stället, om det kan ske på sådant 
sätt att vad i den delen beröres 
icke uppenbaras. Kan det ej ske, 
äge den som vill taga del av hand-
1 ingen erhålla avskrift av densam
ma med uteslutande av den del 
som är hemlig. 

Allmän handling, som ej skall 
hållas hemlig, skall på begäran ge
nast eller så snart ske kan utan 
avgift tillhandahållas den som för 
läsning eller avskrivning på stället 
önskar taga del därav. Upptag
ning som nämrzts i 2 § andra styc
ket skall tillhandahållas i läsbar 
eller avlyssningsbar form. 

Handling, som endast till viss 
del skall hållas hemlig, skall utan 
hinder därav tillhandahållas på 
stället, om det kan ske på sådant 
sätt att vad i den delen beröres 
icke uppenbaras. Kan det ej ske, 
äge den som vill taga del av hand
lingen erhålla avskrift av densam
ma eller, såvitt avser upptagning 
som nämnts i 2 § andra stycket, 
utskrift av upptagningen, varvid 
den del som är hemlig skall uteslu-
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Nm-'arande lydelse 

5 

Föreslagen lydelse 

tas från avskriften eller utskrif
ten. 

Skyldighet att tillhandahålla 
· handling på stället skall ej före
ligga, om betydande hinder därför 
möter. Ifråga om upptagning som 
nämnts i 2 § andra stycket före
ligger de11na skyldighet ej heller, 
om upptagningens innehåll finnes 
i lil~bar form hos annan myndig
het och tillhandahållandet diir kan 
ske utan beakta11svärd olägenhet 
f är den som vill taga del av upp
tagningen. 

Den som ö11skar taga del av all
män handling, som ej skall hållas 
hemlig eller som skall hållas hem
lig endast till viss del, äge rätt att 
mot fastställd avgift erhålla av
skrift av handlingen med uteslu
tande av sådan del som skall hål
las hemlig. Myndighet vare ej skyl
dig att utlämna upptagning för 
automatisk databehandling på an
nat sätt än genom tillhandahållan
de av utskrift av upptagningen. Ej 
heller vare myndighet skyldig att 
för utlämnande framställa kopia 
av karta, ritning eller bild, om 
svårighet därför möter och hand
lingen kan tillhandahållas på stäl
let. 

9 § 
Framställning om allmän hand

lings utbekommande göres hos den 
myndighet, där handlingen finnes, 
och skall av den myndigheten prö-
vas. 

Framställning om allmän hand
lings utbekommande göres hos den 
myndighet, där handlingen finnes. 
Såvitt giiller upptagni11g som 
nämnts i 2 § andra stycket göres 
framställning om utbekommande 
hos myndighet som förfogar över 
upptag11i11ge11. Frågan om utläm
nande prövas av den myndighet 
där framställning gjorts. 

Är vården om handlingen enligt arbetsordning eller givet uppdrag 
anförtrodd viss befattningshavare, har han att själv besluta i fråga om 
handlingens utlämnande; dock åligge honom att därvid ställa sig till 
efterrättelse av myndigheten meddelade föreskrifter samt att, då det 
kan ske utan omgång, i tveksamma fall hänskjuta frågan till myndig
hetens avgörande. Vägrar befattningshavaren att utlämna handlingen, 
skall, om sökanden det begär, frågan hänskjutas till myndigheten. 
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Om behörighet för viss myndighet att i stället för myndighet, som 
avses i första stycket, pröva fråga om allmän handlings utlämnande 
stadgas i 14 § andra stycket. 

Tryckfrihetsförordningen skall tillämpas i sin nya lydelse från och 
med den 1 juli 1974. Äldre bestämmelser gäller fortfarande till utgången 
av juni 1974. 

2 Förslag till 

Datalag 

Härigenom förordnas som följer. 

Inledande bestämmelser 

1 § I denna lag avses med 
personuppgift: 
personregister: 

registrerad: 

registeransvarig: 

Tillstånd m. m. 

upplysning som avser enskild person, 
register, förteckning eller andra anteckningar som 
föres med hjälp av automatisk databehandling och 
som innehåller personuppgift som kan hänföras till 
den som avses med uppgiften, 
enskild person beträffande vilken förekommer per
sonuppgift i personregister, 
den för vars verksamhet personregister föres, om han 
förfogar över registret. 

2 § Personregister får icke inrättas eller föras utan tillstånd av data
inspektionen. 

Första stycket gäller icke i fråga om personregister vars inrättande 
beslutas av Konungen eller riksdagen. Före sådant beslut skall dock 
yttrande inhämtas från datainspektionen. 

3 § Datainspektionen skall meddela tillstånd till inrättande och fö
rande av personregister, om det saknas anledning antaga att, med iakt
tagande av de föreskrifter som meddelas enligt 5 och 6 §§, otillbör
ligt intrång i registrerads personliga integritet skall uppkomma. 

Vid bedömandet av om otillbörligt intrång kan uppkomma skall sär
skilt beaktas arten och mängden av de personuppgifter som skall ingå 
i registret samt den inställning till registret som föreligger eller kan an
tagas föreligga hos dem som kan komma att registreras. 

4 § Tillstånd att inrätta och föra personregister som innehåller upp
gift om att någon misstänkes eller dömts för brott eller avtjänat straff 
eller undergått annan påföljd för brott eller varit föremål för tvångs
ingripande enligt barnavårdslagen (1960: 97), lagen (1954: 579) om nyk
terhetsvård, lagen (1966: 293) om beredande av sluten psykiatrisk vård 
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i vissa fall, lagen (1967: 940) angående omsorger om vissa psykiskt ut
vecklingsstörda, lagen (1964: 450) om åtgärder vid samhällsfarlig asocia
litet eller utlänningslagen (1954: 193) får endast om synnerliga skäl före
ligger meddelas annan än myndighet som enligt lag eller annan för
fattning har att föra förteckning över sådana uppgifter. 

Tillstånd att inrätta och föra personregister som i övrigt innehåller 
uppgift om någons sjukdom eller hälsotillstånd eller uppgift att någon 
erhållit socialhjälp, nykterhetsvård eller liknande eller varit föremål för 
åtgärd enligt barnavårdslagen eller utlänningslagen får endast om sär
skilda skäl föreligger meddelas annan än myndighet som enligt lag eller 
annan författning har att föra förteckning över sådana uppgifter. 

Tillstånd att inrätta och föra personregister som innehåller uppgift 
om någons politiska eller religiösa uppfattning får meddelas endast om 
särskilda skäl föreligger. Vad som sagts nu gäller dock ej personregis
ter som sammanslutning avser att föra betriiffande sina egna medlem
mar. 

S § I samband med att tillstånd lämnas till inrättande och förande av 
personregister, skall datainspektionen meddela föreskrift om dels ända
målet med registret, dels vilka personuppgifter som får ingå i detta. 
Föreligger särskilda skäl, får tillståndet begränsas till viss tid. 

6 § Lämnas tillstånd till inrättande och förande av personregister. 
skall datainspektionen, i den mån det behövs för att förebygga risk för 
otillbörligt intrång i personlig integritet, meddela föreskrift om 

1. inhämtande av uppgifter för personregistret, 
2. utförandet av den automatiska databehandlingen, 
3. den tekniska utrustningen, 
4. de bearbetningar av personuppgifterna i registret som får göras 

med automatisk databehandling, 
5. underrättelse till berörda personer, 
6. de personuppgifter som får göras tillgängliga, 
7. utlämnande och annan användning av personuppgift, 
8. bevarande och gallring av personuppgifter, 
9. kontroll och s~ikerbet. 
Föreskrift rörande utlämnande av personuppgift får icke inskränka 

myndighets skyldigheter enligt tryckfrihetsförordningen. 

7 § Bestämmelserna i 5 och 6 §§ om skyldighet för datainspektionen 
att meddela föreskrift gäller även i fråga om personregister som avses 
i 2 § andra stycket, i den mån icke Konungen eller riksdagen har med
delat föreskrift i samma hänseende. 

Den registeransvariges skyldigheter 

8 § Förekommer anledning till misstanke att personuppgift som ingår 
i personregister är oriktig, skall den registeransvarige utan dröjsmål vid
taga skäliga åtgärder för att utröna uppgiftens riktighet och, om skäl 
föreligger, rätta den eller utesluta den ur registret. 

Har uppgift, som rättas eller uteslutes, lämnats ut till annan än den 
registrerade, skall den registeransvarige på begäran av den registre
rade underrätta mottagaren om rättelsen eller uteslutningen. Föreligger 
s~irskilda skäl, får dock datainspektionen befria den registeransvarige 
från sådan underrättelseskyldighet. 
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9 § Om personregister innehåller personuppgift som med hänsyn till 
registrets ändamål måste anses ofullständig eller. om det i personregis
ter som utgör förteckning över personer saknas någon som med hänsyn 
till registrets ändamål måste förväntas ingå däri, bör den registeransva
rige vidtaga den komplettering som behövs. Sådan komplettering skall 
alltid göras, om ofullständigheten kan antagas medföra otillbörligt in
trång i personlig integritet eller fara för rättsförlust. 

10 § På begäran av registrerad skall den registeransvarige så snart 
det kan ske underrätta den registrerade om innehållet i personuppgift 
som ingår i personregistret och innefattar upplysning om honom. Har 
sådan underrättelse lämnats, behöver ny underrättelse icke lämnas till 
samme registrerade förrän tolv månader därefter. 

Underrättelse enligt första stycket skall lämnas utan kostnad för den 
registrerade. Föreligger särskilda skäl, får dock datainspektionen i fråga 
om visst slag av personuppgifter medge att avgift tages ut. 

Första stycket gäller icke uppgift som enligt lag eller annan författ
ning eller enligt myndighets beslut som meddelats med stöd av förfat:
ning ej får lämnas ut till den registrerade. 

11 § Personuppgift som ingår i personregister får ej lämnas ut, om 
det finns anledning antaga att uppgiften skall användas för automatisk 
databehandling i strid med denna lag. Finns det anledning antaga att 
personuppgift skall användas för automatisk databehandling i utlandet, 
får uppgiften lämnas ut endast efter medgivande av datainspektionen. 
Sådant medgivande får lämnas endast om det kan antagas att utlämnan
det av uppgiften icke kommer att medföra otillbörligt intrång i person
lig integritet. 

I fråga om förbud för myndighet att lämna ut personuppgift finns be
stämmelser i lagen (1937: 249) om inskränkningar i rätten att utbekom
ma allmänna handlingar. 

12 § Upphör registeransvarig att föra personregister, skall han anmäla 
detta till datainspektionen. Inspektionen föreskriver i sådant fall hur 
det skall förfaras med registret. 

13 § Registeransvarig eller annan som tagit befattning med person
register får ej obehörigen yppa vad han till följd därav fått veta om en
skilds personliga förhållanden. 

Har personuppgift i enlighet med föreskrift, meddelad enligt 6 eller 
18 §, lämnats ut på villkor som inskränker mottagarens rätt att vidare
befordra uppgiften, får mottagaren eller den som i hans verksamhet 
tagit befattning med uppgiften icke obehörigen yppa vad han därigenom 
fått veta om enskilds personliga förhållanden. 

14 § Om myndighet för handläggning av mål eller ärende använder 
sig av upptagning för automatisk databehandling, skall upptagningen 
tillföras handlingarna i målet eller ärendet i läsbar form, om ej sär
skilda skäl föranleder annat. 

Tillsyn m. m. 

15 § Datainspektionen utövar tillsyn över att automatisk databehand
ling icke medför otillbörligt intrång i personlig integritet. 

Tillsynen skall utövas så, att den icke vållar större kostnad eller olä
genhet än som är nödvändig. 
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16 § Datainspektionen har rätt att för tillsynen erhålla tillträde till 
lokal där automatisk databehandling utföres eller där datamaskin eller 
utrustning eller upptagning för automatisk databehandling förvaras. In -
spektionen har vidare rätt att få tillgång till handling som rör automatisk 
databehandling samt föranstalta om körning av datamaskin. 

17 § Den registeransvarige skall lämna datainspektionen de uppgifter 
rörande den automatiska databehandlingen som inspektionen begär för 
sin tillsyn. Vad som sagts nu gäller även den som för registeransvarig<; 
räkning handhar personregister. 

18 § Har förandet av personregister lett till otillbörligt intrång i per
sonlig integritet eller finns anledning antaga att sådant intrång skall upp
komma, får datainspektionen i mån av behov ändra föreskrift som tidi
gare meddelats eller meddela ny föreskrift i sådant avseende som anges 
i 5 eller 6 §. I fråga om register som avses i 2 § andra stycket får data
inspektionen vidtaga åtgärd som nu nämnts endast i den mån den ej står 
i strid med beslut av Konungen eller riksdagen. 

Kan skydd mot otillbörligt intrång i personlig integritet ej åstadkom
mas på annat sätt, får datainspektionen återkalla meddelat tillstånd. 

19 § Den som hos datainspektionen tagit befattning med tillstånds
eller tillsynsärende enligt denna lag får icke obehörigen yppa vad han 
därvid fått veta om enskilds personliga förhållanden eller om yrkes- eller 
affärshemlighet. 

Straff och skadestånd m. m. 

20 § Till böter eller fängelse i högst ett år dömes den som uppsåt
ligen eller av oaktsamhet 

1. inrättar eller för personregister utan tillstånd enligt denna lag, när 
sådant erfordras, 

2. bryter mot föreskrift som meddelats enligt 5, 6 eller 18 §, 
3. lämnar ut personuppgift i strid mot 11 §, 
4. bryter mot 12 eller 13 §, 
5. lämnar osann uppgift vid fullgörande av skyldighet att lämna un-

derrättelse enligt 10 §, 
6. lämnar osann uppgift i fall som avses i 17 §, eller 
7. bryter mot 19 §. 
Allmänt åtal för brott mot 13 eller 19 § får väckas endast om måls

äganden anger brottet till åtal eller åtal är påkallat från allmän synpunkt. 

21 § Den som olovligen bereder sig tillgång till upptagning för auto· 
matisk databehandling eller olovligen ändrar eller utplånar eller i regis
ter för in sådan upptagning dömes för dataintrång till böter eller fäng
else i högst två år, om ej gärningen är belagd med straff i brottsbalken. 

För försök eller förberedelse till brott som avses i första stycket dömes 
till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken. Skulle brottet, om det hade full
bordats, ha varit att anse som ringa, får dock ej dömas till ansvar enligt 
vad som nu har sagts. 

22 § Har personregister inrättats eller förts utan tillstånd enligt denna 
lag, när sådant tillstånd erfordras, skall registret förklaras förverkat, om 
det ej är uppenbart obilligt. 
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23 § Om registrerad tillfogas skada genom att personregister innehåller 
oriktig uppgift om honom, skall den registeransvarige ersätta skadan. 
Vid bedömande om och i vad mån skada har uppstått tages hänsyn 
även till lidande och andra omständigheter av annan än rent ekonomisk 
betydelse. 

24 § Om registeransvarig eller den som för registeransvarigs räkning 
handhar personregister underlåter att lämna tillträde till lokal eller till
gång till handling i fall som avses i 16 § eller att lämna uppgift enligt 
17 §, får datainspektionen förelägga vite. Detsamma gäller, om register
ansvarig icke fullgör vad som åligger honom enligt 8, 9 eller 10 §. 

25 § Talan mot datainspektionens beslut föres hos Konungen genom 
besvär. Justitiekanslern får föra talan för att tillvarataga allmänna in
tressen. 

övergångsbestämmelser 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1973. Bestämmelserna i 2-14 och 
18 §§, 20 § 1-5, 21-23 §§ samt 24 § andra punkten gäller dock först 
från och med den 1juli1974. 

Utan hinder av föregående stycke får datainspektionen meddela före
skrift i sådant avseende som anges i 5 eller 6 § för tid före den 1 juli 
1974, om särskilda skäl föreligger. Bryter någon mot sådan föreskrift, 
gäller bestämmelsen om straff för brott enligt 20 § 2. Datainspektionen 
får vidare före nämnda dag pröva ansökan om tillstånd samt meddela 
föreskrift enligt 5, 6 eller 18 §, såvitt avser tid efter utgången av juni 
1974. 

Har personregister, som enligt lagen icke får föras utan tillstånd, 
tagits i drift före den 1 juli 1974, får det, under förutsättning att ansökan 
om tillstånd göres före den 1 januari 1975, föras utan tillstånd till dess 
ansökningen slutligt prövats. De slag av personuppgifter som ingår i re
gistret och de ändamål för vilka uppgifterna användes får ändras eller 
utvidgas endast efter anmälan till datainspektionen. Bryter någon här
emot, gäller bestämmelsen om straff för brott enligt 20 § 1. 

3 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1937: 249) om inskränkningar i rätten att 
utbekomma aUmänna handlingar 

Härigenom förordnas, att 13 och 18 §§ lagen (1937: 249) om in
skränkningar i rätten att utbekomma allmänna handlingar1 skall ha 
nedan angivna lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

13 § 
Anteckningar i kyrkoböcker, folkregister och mantalsböcker även

som handlingar, vilka eljest röra kyrko- eller folkbokföringen, själa-
1 Lagen omtryckt 1971: 203. 
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

vården eller kyrkotukten, ma, 1 den mån de innehålla upplysning om 
enskilds personliga förhållanden, icke utan hans samtycke till annan 
utlämnas förrän sjuttio år förflutit från anteckningens eller handlingens 
datum, såvida icke, med hänsyn till det ändamål för vilket utlämnande 
åstundas och omständigheterna i övrigt, trygghet kan anses vara för 
handen, att det ej kommer att missbrukas till skada eller förklenande 
för den enskilde som avses eller för hans nära anhöriga. Vid utläm
nande böra erforderliga förbehåll göras. 

Personuppgift, som ingår i så
dant personregister som avses i 
datalagen (1973: 000), må ej ut
lämnas, om det finnes anledning 
antaga att uppgiften skall använ
das för automatisk databehandling 
i strid med datalagen. Finnes an
ledning antaga att personuppgift 
som nyss nämnts skall användas 
för automatisk databehandling i 
utlandet, må uppgiften utlämnas 
endast efter medgivande av data
i11spektione11. Sådant medgivande 
må lämnas endast om det kan an
tagas att utliimnandet av uppgiften 
icke kommer att medföra otillbör
ligt intrång i personlig integritet. 

18 § 
Handlingar som inkommit till eller upprättats hos tillsynsmyndighet 

över banker, sparbanker, andra penninginrättningar eller försäkrings
anstalter, i vad handlingarna röra enskildas förhållanden till dylik in
rättning, ävensom handlingar vilka inkommit till eller upprättats hos 
tillsynsmyndigheten över fondkommissionsrörelse och fondbörsverk
samhet, i vad de röra vederbörande yrkesutövares enskilda affärer eller 
andra personers ekonomiska förhållanden, må icke utlämnas tidigare 
än tjugu år efter handlingens datum, därest icke vederbörande tillsyns
myndighet för fullgörande av sin uppgift så prövar nödigt. 

Handlingar som inkommit till 
eller upprättats hos datainspektio
nen må, i den mån de innehålla 
upplysning om enskilds personliga 
förhållanden, icke utan hans sam
tycke utlämnas till annan förrän 
sjuttio år förflutit frtln handling
ens datum, såvida icke, med hän
syn till det ändamål för vilket ut
lämnande begäres och omständig
heterna i övrigt, trygghet kan an
ses vara för handen, att det ej 
kommer att missbrukas till skada 
eller förklenande för den ens kil-
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Nuvarande lydelse 

12 

Föreslagen lydelse 

de som avses eller för hans nära 
anhöriga, eller ock datainspektio
nen för fullgörande av sin uppgift 
finner utlämnande nödigt. Vid ut
lämnande böra erforderliga förbe
håll göras. 

Handlingar som inkommit till 
eller upprättats hos datainspek
tionen i ärende om tillstånd för 
eller tillsyn över myndighet enligt 
datalagen (1973: 000) må, i vad 
de innehålla upplysningar om för
hållanden som skola hållas hem
liga hos myndigheten, icke utläm
nas tidigare än handlingar hos 
myndigheten, vilka innehålla mot
svarande upplysningar. 

Denna lag träder i kraft, såvitt avser 13 § den 1 juli 1974 och såvitt 
avser 18 § den 1 juli 1973. 
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Utdrag av protokollet över justitieärenden, hållet inför Hans Maj:t Konungen 

i statsrådet på Stockholms slott den 16 februari 1973. 

Närvarande: Statsministern PALME, ministern för utrikes ärendena 

WICKMAN, statsråden STRÄNG, ANDERSSON, JOHANSSON, 

HOLMQVIST, ASPLING, NILSSON, LUNDKVIST, GEIJER, 

ODHNOFF, MOBERG, NORLING, LöFBERG, LIDBOM, CARLS

SON, FELDT 

Chefen för justitiedepartementet, statsrådet Geijer, anmäler efter ge

mensam beredning med statsrådets övriga ledamöter fråga om lagstift-

11 ing beträffande upptagningar för automatisk databehandling m. m. och 

anför. 

1 Inledning 

Ar 1969 tillkallades sakkunniga1 med uppgift att utreda frågor om of

fentlighet och sekretess beträffande allmänna handlingar m. m. Särskild 

uppmärksamhet skulle ägnas åt hur offentlighetsprincipen skulle tilläm

pas på information som tagits upp i annan form än som text eller bild. I 
första hand avsågs härvid upptagningar för automatisk databehandling 

(ADB). Genom tilläggsdirektiv år 1971 vidgades de sakkunnigas upp
drag till att omfatta hela frågan om lagstiftning rörande personoriente

rad ADB-information. 
De sakkunniga, som antagit namnet offentlighets- och sekretesslag

stiftningskommittcn (OSK), har i juni 1972 avlämnat delbetänkandet 
(SOU 1972: 47) Data och integritet, innehållande förslag till datalag 
och ändringar i bl. a. tryckfrihetsförordningen (TF). Författningsförsla

gen torde få fogas till statsrådsprotokollet i detta ärende som bilaga. 

Efter remiss har yttranden över betänkandet avgetts av justitiekans

lern (JK), hovrätten över Skåne och Blekinge, domstolsväsendets organi

sationsnämnd (DON), rikspolisstyrelsen, kriminalvårdsstyrelsen, central

nämnden för fastighetsdata (CFD), vämpliktsverket, socialstyrelsen, ka

rolinska sjukhuset, sjukvårdens och socialvårdens planerings- och ratio

naliseringsinstitut (SPRI), riksförsäkringsverket, postverket, bilregister-

1 Direktören Rune Hermansson, ordförande, riksdagsledamoten Erik Adams
son, filosofie kandidaten Allan Eriksson, riksdagsledamoten Kurt Hugosson, chef
redaktören Sven-Erik Larsson samt riksdagsledamöterna Åke Polstam och Erik 
Sved berg. 
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nämnden, statskontoret, statistiska centralbyrån (SCB), datamaskincen
tralen för administrativ databehandling (DAFA), bankinspektionen, för
säkringsinspektionen, riksrevisionsverket (RRV), riksskatteverket (RSV), 
statens personalpensionsverk, statens personalnämnd, riksarkivet, uni
versitetskanslersämbetet, konsumentombudsmannen (KO), arbetsmark
nadsstyrelsen, statens invandrarvcrk, länsstyrelserna i Stockholms och 
Malmöhus län, exekutionsväsendets organisationsnämnd (EON), integri
tetsskyddskommitten, kreditupplysningsutredningen, massmedieutred
ningen, datasamordningskommittcn (DASK), dataarkiveringskommitten 
(DAK), riksdagens justitieombudsmän (JO), Svenska kommunförbundet, 
Svenska landstingsförbundct, Svenska arbetsgivareföreningen (SAF), 
Landsorganisationen i Sverige (LO), Tjänstemännens centralorganisa
tion (TCO), Sveriges akademikers centralorganisation (SACO), Stats
tjänstemännens riksförbund (SR), Sveriges advokatsamfund, Sveriges in
dustriförbund, Sveriges grossistförbund, Sveriges köpmannaförbund, 
Lantbrukarnas riksförbund, Svenska bankföreningen, Svenska spar
banksföreningen, Sveriges jordbrukskasseförbund, Svenska försäkrings
bolags riksförbund, Svenska teknologföreningen, Svenska tidningsutgiva
reförcningen, Publicistklubbcn, Tidningarnas telegrambyrå AB (IT), 
Sveriges Radio AB, Sveriges direktreklamförcning, Finansieringsföreta
gens förening samt Lcverantörsförcningen Kontors- och datautrustning. 

Riksarkivet har bifogat yttrande från landsarkivet i Uppsala, medan 
universitetskanslersämbetet har bifogat yttranden av rektorsämbetena 
vid universiteten i Uppsala, Lund och Stockholm, karolinska institutet 
och tekniska högskolan i Stockholm, juridiska fakulteterna vid universi
teten i Uppsala, Lund och Stockholm, matematisk-fysiska sektionerna 
vid universiteten i Uppsala och Lund, medicinska fakulteten vid karo
linska institutet, sektionen för teknisk fysik vid tekniska högskolan i 
Stockholm samt styrelsen för universitetens datamaskincentraler. Läns
styrelsen i Malmöhus län har bifogat yttrande från kommunstyrelsen i 
Malmö, och LO slutligen har bifogat yttranden av Svenska byggnadsar
betareförbundet, Svenska gruvindustriarbetareförbundet, Svenska 
kommunalarbetareförbundct, Svenska lantarbctareförbundet, Svenska 
livsmedelsarbetareförbundet, Svenska metallindustriarbetareförbundet, 
Svenska skogsarbetareförbundet och Statsanställdas förbund. 

Yttranden har vidare kommit in från televerket, Kommunernas pen
sionsanstalt och Sveriges sociologförbund. 

Det bör nämnas att sådana integritetsfrågor som hänger samman med 
kreditupplysningsverksamhet har behandlats av en särskild utredning, 
krcditupplysningsutredningen. Denna utredning har i oktober 1972 av
lämnat betänkandet (SOU 1972: 79) Kreditupplysning och integritet. 
Betänkandet remissbehandlas f. n. 
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2 ADB-tekniken 

ADB har varit i praktisk användning under 15-20 år. Redan på 
denna korta tid har den medfört en radikal omvandling av informa
tionsbehandlingen och kommit att få en sådan betydelse för den indust
riella och samhälleliga utvecklingen att den inte längre kan undvaras. 
ADB-tekniken torde alltjämt befinna sig i ett utvecklingsskede och dess 
betydelse kan väntas komma att öka ytterligare. 

Med ADB-teknik kan man i princip utföra alla tänkbara åtgärder för 
hantering av uppgifter. Man kan med datamaskin föra in uppgifter i 

olika s. k. minnen och bevara dem där (lagra data), vilket dock inte sker 
i visuellt läsbar form utan i s. k. maskinläsbar form. För att människan 
skall kunna ta del av uppgifterna måste de därför tas fram och återföras 
till visuellt läsbar form, vilket sker med datamaskinen och dess kringut
rustning. 

En nödvtindig förutsättning för att datamaskinen skall kunna använ
das är att den försetts med noggranna instruktioner, s. k. program, som 
anger vilka åtgärder som skall vidtas. Ett program kan modifieras under 

bearbetningens gång med hänsyn till uppnådda resultat. I regel omfattar 
databehandlingen bearbetning efter flera program som tillsammans bil
dar system. Större, mera komplicerade datasystem kan tillsammans 
bilda övergripande informationssystem. 

Terminaler av olika slag kan genom tele- och radioteknik förbindas 

med en datamaskin även på långa avstånd. Denna s. k. on-lineteknik 
kan göra det möjligt inte bara att hämta information från datamaskinen 
utan också att mata in uppgifter och utföra bearbetningar i den. Termi
nalerna kan bestå av knappsatser, motsvarande skrivmaskinens tangent
bord, för inmatning, av skrivare för utmatning och av bildskärmar, på 
vilka uppgifter från datamaskinen kan projiceras i läsbar text eller bil
der. 

Tekniskt iir det också möjligt att koppla samman datamaskiner med 
hjälp av tele- och radioteknik. Datamaskinerna kan då hämta informa
tion från varandra och lämna infonnation till varandra. F. n. förekom
mer samkörning i inte obetydlig omfattning på det sättet att ett datame
dium, vanligen ett magnetband, upprättas vid en datamaskin och över
lämnas för bearbetning i en annan. 

Den vanligaste inmatningsmetoden är ännu stansning av hålkort eller 
hålremsa. Det är också möjligt att med ett tangentbord föra över upp
gifterna direkt på ett magnetband genom s. k. magnetbandsinkodare. 
Den utveckling som är mest intressant rör emellertid den optiska läs

ningen, som gör det möjligt att direkt från en handling föra in uppgifter 

i minnen av olika slag. Man kan förvänta att denna teknik kommer att 
tillämpas i alltmer ökad omfattning, då den så småningom beräknas ge 
möjlighet att överföra t. o. m. handskriven text. 
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För att kunna kontrollera om uttag av uppgifter förekommit, kan tid
punkten för körning av datamaskin och vad körningen avsett automa
tiskt registreras, s. k. loggning. 

För de frågor som här skall behandlas är det av intresse att klargöra 
vilka olika möjligheter till utlämning av uppgifter som ADB-tekniken 
medför. F. n. kan utskrift göras på papper eller på bildskärm. Uppgift 
kan också lämnas ut genom överlämnande av det datamedium (magnet
band e. d.) som innehåller uppgiften eller genom direktförbindelse mel
lan datamaskiner. I framtiden kan utmatning i talad form och kanske 
också andra metoder tillkomma. Utskrift kan ske på mikrofilm och 
läsas från denna med hjälp av läsapparat. Uppgifterna kan också föras 
över till hålkort eller hålremsa. 

3 Användningen av ADB 

För att få en bild av datateknikens användning för registrering av per
sonuppgifter har OSK under år 1971 genomfört två enkäter, en till den 
offentliga och en till den privata sektorn. Vid båda enkäterna användes 
dels ett formulär avsett för sådana datasystem (ADB-register) som redan 
var i bruk, dels ett formulär för planerade datasystem, dvs. system som 
förväntades tas i drift inom de närmaste två åren. Enkäten till den of
fentliga sektorn blev en i det närmaste fullständig kartläggning, medan 
enkäten till privatsektorn kom att riktas till ett urval om knappt 700 
företag, organisationer m. fl. 

Avsikten med enkäterna var att bl. a. kartlägga förekomsten av data
system som innehåller personuppgifter och vilka uppgifter som ingår i 
dem. Härvid beaktades å ena sidan informationens omfattning eller in
formationsbredden, dvs. antalet registrerade personer, och å andra sidan 
informationens detaljrikedom eller informationsdjupet, dvs. antalet re
gistrerade uppgifter per person. 

Enkätsvaren visar på en omfattande databehandling av personuppgif
ter. Sådan databehandling förekommer inom snart sagt alla grenar av 
samhällslivet. Stora användningsområden är olika former av administra
tion samt statistikproduktion, planering, redovisning, kontroll och forsk
ning. Indirekt förekommer databehandling av personuppgifter i datasys
tem över fastigheter, företag, motorfordon m. m. 

När det gäller ADB på d e n o f f e n t l i g a s e k t o r n visar en
kätsvaren att många myndigheter i dag har egna datasystem i funktion 
eller under planering. Vid sidan av dessa system förekommer ett antal 
datasystem (databanker) som är gemensamma för flera myndigheter. Så
dana stora datasystem är vanligast på den statliga sidan men förekom
mer också hos de större kommunerna. Sammanlagt redovisas på den of
fentliga sektorn 339 datasystem (ADB-register) som omfattar person
uppgifter. Generellt kan sägas att datasystemen på den offentliga sek
torn har stor informationsbredd och stort informationsdjup. Informa-
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tionsdjupet är dock mera begränsat i system som inte enbart används 
för internt bruk hos myndigheterna. 

Knappt en tredjedel av de redovisade datasystemen är kommunala. 
Svenska kommunförbundets datacentral spelar en mycket viktig roll för 
kommunernas verksamhet på området. 

Automatisk databehandling förekommer redan eller är under plane
ring bl. a. inom folkbokföringen, personaladministrationen, rättsväsen

det, exekutionsväsendet, försvaret, sjuk- och hälsovården, socialvården, 
utbildningsväscndet, arbetsmarknadsplaneringen och fastighetsregistre
ringen. Regelmässigt ingår identitetsuppgifter (namn, personnummer, 
namn och adress, namn och födelsetid eller befattningsnummer). Exem

pel på uppgifter som därutöver kan ingå i de olika datasystemen är 
yrke, titel, civilstånd, omyndighetsförklaring, nationalitet (folkbokfö
ringen), skatteuppgifter (skattemyndigheterna), utbildning, anställnings

tid, lön, pension (personaladministrativa system), brott, påföljd och 
verkställighet därav, fingeravtryck och signalement (rättsväsendet), ut
mätningsbara skulder, införsel, konkurser (exekutionsväsendet), sjuk
vårdstider, invaliditetsersättning, pensionsförhållanden (försäkringskas
sorna), omskolning, omskolningsbidrag (arbetsmarknadsplaneringen), 
merit- och betygsuppgifter (central intagning till vissa studier), fastig

hetsinnehav, taxeringsvärde, inteckningar (inskrivning av fastighet). 
Mer än hälften av datasystemen samkörs med andra datasystem. Yt

terligare system kan efter smärre förändringar samköras med andra. 

Samkörning förekommer dock mest mellan datasystem (ADB-register) 
hos en och samma myndighet. 

På d e n p r i v a t a s c k t o r n är antalet datasystem väsentligt 
större än på den offentliga. OSK uppskattar antalet system som omfat
tar personuppgifter till ca 3 000. Den övervägande delen av dem har 
stor informationsbredd och litet informationsdjup, men det förekommer 
system med både djup och bred information. Systemen med den största 
bredden finns hos företag som ägnar sig åt att tillhandahålla uppgifter 
för selektiv reklam. De omfattar vanligtvis hela befolkningen och inne
håller bl. a. folkbokföringsuppgifter. Någon direkt motsvarighet till de 
statliga databankerna förekommer inte ännu. 

De vanligaste förekommande systemen på den privata sektorn avser 
personaladministration eller utgör register över föreningsmedlemmar. 
Det finns också ett flertal "kundregister" såsom register över prenume

ranter, bankkunder, kontokunder, försäkringstagare, hyresgäster m. fl. 
Regelmässigt innehåller registren identitetsuppgifter (namn, personnum
mer, anställningsnummer, medlemsnummer, kundnummer etc.). Vidare 

kan förekomma uppgifter på familjesammansättning, familjemedlem
marnas ålder, inkomst, fastighetsinnehav, nationalitet (selektiv reklam), 
inköp, krav, kreditvärdighet (reskontra), sjukdomar, yrkeskategori, yr
kesställning, lån (försäkringsregister), tillgodohavanden, lån, kreditvär-

2 Riksdagen 1973. 1 sam/. Nr 33 
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dighet (banker), lön, yrkesställning, kvarstående skatt, införsel (personal
administration). 

Antalet register som innehåller endast uppgifter av mindre känslig art 
eller från vilka uppgifter ej lämnas ut till utomstående är väsentligt 
större på den privata sektorn än på den offentliga. Vidare är samkör
ning sannolikt mindre vanlig på den privata sidan. Det förekommer 
dock samkörning mellan t. ex. företag och myndigheter. 

4 Offentlighetsprincipen cch dess tillämpning på ADB-material m. m. 

4.1 Gällande ordning 

Offentlighetsprincipen är fastslagen i 2 kap. 1 § TF. Det sägs där att 
varje svensk medborgare har fri tillgång till allmänna handlingar och att 
inskränkningar i denna rätt får gälla endast om det påkallas av vissa, 
särskilt angivna skäl. De fall då enligt de angivna grunderna allmänna 
handlingar skall hållas hemliga måste noga anges i särskild lag. De un
dantag som sålunda har gjorts från offentlighetsgrundsatsen finns upp
tagna i lagen (1937: 249) om inskränkningar i rätten att utbekomma all
männa handlingar (sekretesslagen). 

När handling är att anse som allmän anges närmare i ett antal para
grafer i 2 kap. TF. Enligt 2 § är allmänna handlingar alla handlingar 

som förvaras hos stats- eller kommunalmyndighet, vare sig de kommit 
in till myndigheten eller upprättats där. Vad som förstås med stats

resp. kommunalmyndighet anges i 3 §, medan 4 § innehåller en bestäm
melse om minnesanteckning eller annan uppteckning, som hos myndig
het verkställts endast för måls eller ärendes föredragning eller beredan
de till avgörande. Bestämmelsen inneb~ir att sådan uppteckning anses 
som allmän handling hos myndigheten endast om den omhändertagits 
för förvaring sedan målet eller ärendet har slutbehandlats. 

I 2 kap. 5 och 6 §§ TF förklaras närmare när handling skall anses ha 
kommit in till myndighet eller upprättats där. Enligt 5 § första stycket 

skall handling anses inkommen, när den har avlämnats till myndigheten 

eller till befattningshavare som har att motta handlingen eller annars ta 
befattning med mål eller ärende till vilket handlingen hänför sig. Huvud

regeln när det gäller handlings upprättande är enligt 5 § andra stycket 
att upprättande skall anses ha skett när handlingen har expedierats eller, 
om expedition ej äger rum, när myndigheten har slutbehandlat det mål 

eller ärende till vilket handlingen hör. 
Enligt 2 kap. 8 § TF skall allmän handling, som inte är hemlig, genast 

eller så snart det kan ske tillhandahållas den som önskar ta del av hand
lingen för läsning eller för avskrivning på stället. Tillhandahållandet 

skall i sådant fall ske utan avgift. Den som vill ta del av en handling har 
också rätt att mot fastställd avgift få avskrift av handlingen. Skyldighet 
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att tillhandahålla handling på stället föreligger inte, om betydande hin
der möter. I fråga om avskrift av handling hos kommunal myndighet 
och kopia av karta, ritning eller bild finns särskilda bestämmelser. 

Framställning om utfående av allmän handling skall enligt 2 kap. 9 § 
TF göras bos den myndighet där handlingen finns. Det är också denna 
myndighet som normalt prövar frågan om utlämnande av handling. 

2 kap. 10-12 §§ TF innehåller besvärsbestämmclscr, medan det i 
13 § föreskrivs bl. a. att mål eller ärende som rör utlämnande av allmän 
handling alltid skall behandlas skyndsamt. I 14 § slutligen finns bestäm
melser om hcmligstämpling. 

Begreppet handling definieras inte i TF. I 2 kap. 2 § andra stycket 
föreskrivs visserligen att vad som i kapitlet sägs om handling skall avse 
även karta, ritning eller bild, men detta är endast en precisering eller ut
vidgning av ett handlingsbegrcpp som uppfattas som givet. Uppenbarli
gen avses med handling i första hand papper med skriven text, men det 
är i princip utan betydelse om papper eller något annat material har an
vänts som underlag. Det är också likgiltigt på vilket sätt texten fram
ställts. Även preliminära utkast, ofullständiga anteckningar, siffersam
manställningar och skrift som avfattats i chiffer eller kod är att anse 
som handlingar. Tillägget om karta, ritning eller bild gör det vidare 
klart att något budskap som är uttryckt i bokstäver eller siffror inte be
höver finnas för att en handling skall anses föreligga. Däremot måste en 
handling vara bärare av ett informationsinnehåll. 

Med utgångspunkt från TF:s ordalydelse är det tveksamt hur man 
bör betrakta grammofonskivor, diktafonrullar och magnetband till 
bandspelare. Denna fråga togs upp av JO i 1955 års ämbetsberättelse (s. 
177). JO uttalade där att fonogram i och för sig uppenbarligen inte kan 
hänföras under allmlinna handlingar som avses i 2 kap. 2 § TF. Om ut
skrift av fonogrammet sker, är utskriften däremot, påpekade JO, att 
anse som handling. 

Utvecklingen i praxis under de senaste femton åren har emellertid in
neburit en utvidgning av handlingsbegreppct. Av intresse är framför allt 
tre avgöranden av regeringsrätten, 1965 ref. 25, 1969 ref. 11 och 1971 
ref. 15. Samtliga fall rörde utlämnande av uppgifter som lagrats på mag
netband. I fallet från år 1971 uttalade regeringsrätten bl. a. att en upp
tagning på mekanisk eller elektrisk väg liksom det skriftliga meddelan
det var en form för att lagra och bevara upplysningar och att ordet 
handling ej behövde ges en så begränsad betydelse att det inte omfattade 
även sådan upptagning. Med hänsyn till det sagda ansåg regeringsrätten 
att det magnetbandsregister som det i fallet var fråga om fick anses som 
handling i TF:s mening. Regcringsrätten gick dock inte in på frågan på 
vad sätt magnetbandsregistrets uppgifter skulle lämnas ut. 

Regeringsrättens avgörande står i överensstämmelse med vad som 
föreslagits av offcntlighetskommitten i betänkandet (SOU 1966: 60) Of-
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fentlighet och sekretess. Enligt kommitten borde i TF föras in en ut
trycklig föreskrift att som handling skulle anses inte bara framställning i 
skrift eller bild utan även upptagning som måste återges för att kunna 
läsas eller avlyssnas. 

Offentlighetskommittens förslag i fråga om ADB-material godtogs av 
åtskilliga remissinstanser men utsattes för kritik från en rad myndighe
ter med särskild erfarenhet av informationsbehandling med hjälp av 
ADB (se vidare OSK:s betänkande s. 53-54). 

4.2 OSK 

4.2 .I Komme11tarer till gälla11de ordning 

OSK framhåller att offentlighetsprincipen i vårt land är en av de vä
sentliga garantierna för en väl fungerande demokrati och för de enskil
das rättssäkerhet. Offentligheten ger för det första allmänheten möjlig
heter att kontrollera myndigheternas åtgärder, vilket är ägnat att minska 
risken för att myndigheterna påverkas av ovidkommande hänsyn eller 
att åtgärderna annars blir felaktiga, olämpliga eller otillräckligt genom
arbetade. En vidsträckt insyn har för det andra den indirekta effekten 
att ogrundad och ovederhäftig kritik får svårare att vinna tilltro, efter
som material för bedömning av den finns tillgängligt hos myndighe
terna. För det tredje är en vidsträckt insyn önskvärd genom att den är 
ägnad att förbättra allmänhetens kunskaper om samhällsfrågorna och 
främja den viktiga debatten om samhällsarbetets mål och medel. 

Det har också framhållits som en önskvärd konsekvens av offentlighe
ten att dubbelarbete kan sparas genom att myndigheternas utredningar 
och andra handlingar är tillgängliga för vem som helst. OSK delar i 
princip denna uppfattning men framhåller att det inte kan anses motive
rat att t. ex. forsknings- och utredningsmatcrial som åstadkommits av 
det allmänna för betydande kostnader i princip skall stå gratis till förfo
gande för den som önskar utnyttja det. 

Enligt OSK är det viktigt att hålla i minnet att TF föreskriver endast 
en rätt att ta del av handlingar som förvaras hos en myndighet, inte nå
gon rätt att kräva att myndigheten utför arbete för att ställa samman el
ler producera information (arkivforskning e. d.). I den mån sådana mera 
kvalificerade uppgifter utförs sker det inte på grund av TF:s offentlig
hetsprincip utan av mera allmänna serviceskäl. 

Den extensiva tolkning av handlingsbegreppet som gjorts av offentlig
hetskommitten och regeringsrätten har, påpekar OSK, skett med det 
klart uttalade syftet att slå vakt om offentlighetsprincipen. Trots det be
hjärtansvärda syftet finner OSK att det mot tolkningen kan göras ett 
flertal invändningar. För det första kan sägas att innebörden av ordet 
handling har tänjts utöver det språkligt rimliga. Viktigare är emellertid 
frågan huruvida tolkningen leder till ett sakligt tillfredsställande resultat. 
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Väljer man offentlighetskommittens och rcgeringsrättens ståndpunkt 
som utgångspunkt, kan det inte på ett naturligt sätt avgöras när infor
mationen skall vara i princip tillgänglig och på vilket sätt den skall till
handahållas. Detta hänger samman med att informationsbehandling 
med ADB-teknik på väsentliga punkter skiljer sig från motsvarande 
hantering med hjälp av traditionella informationsbärare. 

Av betydelse är först och främst att upptagningar för ADB inte är vi
suellt Jäsbara. Informationen måste överföras till Jäsbar text, vilket van
ligen kräver tillgång till datamaskin och lämpliga program och ofta 
t. o. m. sammanställning med register från andra upptagningar för 
ADB. överföringen kräver normalt också viss sakkunskap och kan inte 
anförtros åt utomstående ens om denne besitter sådan sakkunskap, efter
som myndighet ansvarar för att dess information inte förstörs eller för
vanskas och risken för att så sker i samband med maskinkörningar ofta 
är påtaglig. 

I fråga om upptagningar för ADB är det vidare inte någon lämplig 
regel att det för offentlighetsprincipens tillämpning är avgörande var 
datamediet förvaras. Det är inte ovanligt att driftsansvaret ligger hos en 
annan myndighet än den som svarar för upptagningens innehåll och ut
nyttjar det material som finns däri. Upptagningen förvaras då ofta hos 
den som har driftsansvaret. Denna myndighet saknar emellertid i regel 
befogenhet att lämna ut uppgifter och har ofta inte heller möjlighet att 
bedöma offentlighetsfrågor som rör upptagningen. Ibland kan också 
driftsansvaret ha uppdragits åt ett privat företag eller en organisation, 
som inte är att betrakta som myndighet enligt TF. I detta fall skulle med 
nuvarande regler upptagningen över huvud taget inte falla in under of
fentlighetsprincipen. 

Svårigheter föreligger också när det gäller att tillämpa reglerna om 
den tidpunkt då handling blir allmän. En upptagning för ADB är inte 
beständig på samma sätt som en handling. Den ändras ofta t. ex. genom 
uppdatering. Vidare kan en upptagning fysiskt vara uppdelad t. o. m. på 
flera minnen, så att delar av den måste hämtas från olika håII för att 
den skall bli förståelig. 

4.2.2. Principförslag 

Enligt OSK:s mening leder det anförda till slutsatsen att de regler i 2 
kap. TF som gäller handlingar inte bör tillämpas på upptagningar för 
ADB utan att datatekniken kräver en egen lagteknisk reglering. Den 
principiella utgångspunkten för utformningen av en sådan reglering 
måste rimligen vara att allmänhetens tillgång till information hos myn
digheterna inte får försämras genom övergången till ADB. Sättet för in
formationens tillhandahållande bör däremot kunna ändras i den mån 
den nya tekniken gör det nödvändigt eller önskvärt. Där så är möjligt 
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bör man utnyttja datateknikens förmåga att förbättra allmänhetens till
gång till information. 

De inskränkningar i offentligheten som föreskrivs i sekretesslagen 
kommer inte att gälla beträffande upptagningar för ADB, om inte så
dana upptagningar anses som handlingar. Enligt OSK:s mening måste 
emellertid behovet av sekretess komma att kvarstå även sedan informa
tion överförts från handling till upptagning. Särskilda sekretessregler be
hövs alltså för uppgifter som lagras med ADB-teknik. Enligt OSK:s 
uppfattning bör dessa regler i princip omfatta samma uppgifter som 
handlingssekretessen. 

När det i övrigt gäller tillgängligheten av upptagningar för ADB anser 
OSK att det viktiga från offentlighetssynpunkt är att informationen skall 
vara tillgänglig för den enskilde i samma utsträckning som för myndig
heten. Detta leder till följande praktiska konsekvenser. Har uppgifter 
matats in i datamaskin och lagras de i oförändrat skick i ett dataminne, 
finns i praktiken alltid möjlighet för myndighet som förfogar över upp
tagningen att ta del av uppgiftsinnehållet. Samma möjlighet bör den en
skilde ha. Om uppgifterna inte finns kvar oförändrade utan har gjorts 
till föremål för bearbetning, är det resultatet av bearbetningen som all
mänheten har anspråk på att få ta del av, under förutsättning att detta 
finns bevarat på datamedium. Däremot kan det inte utan vidare anses 
åvila myndigheten på grundval av offentlighetsprincipen att bearbeta 
tillgänglig information, i den mån detta skulle innebära extra arbete av 
någon omfattning. Inte ens om program finns utarbetat bör det utan vi
dare åvila myndigheten att utnyttja detta. Situationen blir en annan, om 
den begärda bearbetningen är förberedd för myndighetens eget behov 
och de uppgifter som den enskilde önskar lätt kan överföras till Jäsbar 
form. 

4.2.3 Den lagtekniska lösningen 

OSK anser, som tidigare nämnts, att TF:s regler om handlingar inte i 
sin helhet kan tillämpas på alla nya datamedier. På grund därav måste 2 
kap. TF kompletteras med regler om upptagningar för ADB. Skäl kan 
enligt OSK anföras för att lagtekniskt lösa frågan så att till kapitlet fo
gas en ny paragraf innehållande de speciella reglerna för datamedier. En 
sådan paragraf måste emellertid enligt OSK:s uppfattning innehålla en 
rad hänvisningar till eller upprepningar av bestämmelserna rörande 
handlingar. Detta leder till svårigheter vid paragrafens utformning och 
sannolikt också vid dess tillämpning i praktiken. Med hänsyn därtill för
ordar OSK att bestämmelserna i stället utformas som tillägg till eller 
~indringar i samtliga berörda paragrafer i 2 kap. TF. I samtliga fall be
handlas begreppet upptagning för ADB som sidoställt med begreppet 
handling. 

När regler om upptagningar för ADB tas in i TF blir det enligt 
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OSK:s åsikt nödvändigt att införa regler även för andra slag av upptag
ningar, vilka f. n. i praxis torde jämställas med handling. Huvudsakligen 
gäller detta fonogram och andra ljudupptagningar. OSK föreslår att i 2 
kap. 2 § TF tas in en regel om att dessa upptagningar, dvs. de som kan 
läsas eller avlyssnas med annan teknik än ADB, skall behandlas som 

handlingar vid tillämpningen av 2 kap. TF. 

4.2.4 Begreppet upptagning m. m. 

Enligt OSK:s mening bör regleringen beträffande datamedierna så 
långt möjligt göras parallell med regleringen i fr~1ga om handlingarna. 

Detta förutsätter att inte heller de nya reglerna tar sikte på själva infor
mationen utan på ett konkret föremål, motsvarande handling. Ett kon

kret föremål, som på detta sätt kan väljas som regelns objekt, är den 
upptagning i vilken uppgifterna fixerats i ett minne, ett datamedium. 

Exempelvis är magnetband, skivminnen, trumminnen och kärnminnen 
datamedier i den angivna meningen. Det utmärkande för upptagning
arna är att de antingen ingår i eller kan matas in i ett ADB-system. 

Hålkort och hålremsor torde enligt de föreslagna reglerna bli att be

trakta som både handlingar· och upptagningar i flertalet fall. Detsamma 
g[iller i viss utsträckning upptagningar på mikrofilm. OSK finner det 

emellertid inte nödvändigt att göra någon uttrycklig gränsdragning mel

lan begreppen handling och upptagning. Finns hela informationen i 
båda formerna, är det från offentlighetsprincipens synpunkt likgiltigt 
om reglerna för handling eller för upptagning tillämpas. 1 ett sådant fall 
bör dock av praktiska sbl reglerna om handling ges företräde. 

Enligt OSK:s mening vore det önskvärt att finna en utformning av 
TF som kunde förväntas göra den tillämplig på alla framtida tekniker 

för bevaring av information. Ett sådant företag är dock vanskligt, efter
som det knappast kan förutses vilka vägar den tekniska utvecklingen på 
området kan komma att gå. Med hänsyn härtill avstår OSK från att 
söka utforma regler som uttryckligen innefattar även alla nytillkom
mande tekniska lösningar. Enligt OSK:s uppfattning finns det anledning 
räkna med att offentlighetsprincipens tillämpning på nya metoder pf1 
området kan lösas övergångsvis i praxis till dess lagstiftningen hinner 
anpassas till dem. 

På grund av det anförda föreslår OSK att huvudregeln om offentlig
het i 2 kap. 1 § första stycket TF uttryckligen görs tillämplig inte bara 
som nu på handlingar utan också på sådana upptagningar som är av
sedda för ADB. Det bör härvid observeras dels att sådana upptagningar 
kan upprättas utan hjälp av ADB, dels att en uppgift i en upptagning 

kan vara uppdelad på flera register i datateknisk bemärkelse, vilka i sin 
tur kan finnas i olika fysiska minnen. Även om uppgiften är uppdelad 

på sådant sätt torde det dock vara fråga om samma upptagning. 
De grunder för sekr~tess som anges i 2 kap. 1 § första stycket TF bör 
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enligt OSK:s mening gälla även för uppgifter som databehandlas. Hän
visningen till sekretesslagen i andra stycket bör följaktligen anges om

fatta också allmänna upptagningar för ADB. Som närmare skall utveck
las i ett följande avsnitt anser emellertid OSK inte att sekretessregler är 
ett tillräckligt medel för att hindra otillbörligt integritetsintrång med 

hjälp av databehandling. Genom ett tillägg till andra stycket bör därför 

möjligheter skapas att i samfällt stiftad lag föreskriva även andra in
skränkningar i tillgången till handlingar eller upptagningar. 

4.2.5 Fråga11 när ADB-upptagning skall betraktas som allmän 

I 2 kap. 2 § TF bör, liksom i fråga om handlingar, ges kriteriet för 
när en ADB-upptagning skall betraktas som allmän. Det kan d~irvid inte 

vara avgörande hur upptagningen förvaras. Som OSK tidigare framhål
lit är det inte ovanligt att driftsansvaret för ADB ligger hos en annan 
myndighet än den som svarar för upptagningens innehåll och utnyttjar 
det material som finns i den. Offentlighetsfrågor som rör upptagningen 

bör i sådant fall bedömas av den myndighet för vars räkning upptag
ningen gjorts, oavsett om myndigheten förvarar upptagningen. Det kan 

vidare förekomma att driften uppdras åt ett privat företag eller en orga
nisation som inte är att betrakta som myndighet i TF:s bemärkelse. En
ligt OSK:s mening bör detta självfallet inte medföra att offentlighets
principen inte skulle bli tillämplig på upptagningen. 

Med hänsyn till det anförda föreslår OSK att till 2 kap. 2 § TF skall 
fogas en föreskrift om att ADB-upptagning betraktas som allmän så 
snart en myndighet förfogar över den. 

4.2.6 ADB-upptagning som utgör led i bearbetning 

När det gäller 2 kap. 4 § TF, som innehåller regler om minnesanteck
ning och annan liknande uppteckning, påpekar OSK att det inom ADB 
finns motsvarigheter till sådana uppteckningar. Sålunda förekommer det 
inte sällan att en bearbetning görs i flera etapper. En sådan etapp kan 
resultera i att en upptagning tillfälligt kommer att finnas som ett mellan
led. Normalt överförs ett sådant mellanled inte till läsbar text. Det kan 
emellertid komma till användning vid samkörning med ett annat data
system. Om myndigheten tar del av mellanledet, är det endast för att 
kontrollera att bearbetningen fortgår efter planerna. 

Enligt OSK:s uppfattning finns det inte anledning att lämna ut upp
gifter som utgör mellanled förrän bearbetningen bli.vit avslutad. Med 

hänsyn härtill föreslås att i 2 kap. 4 § TF skall föras in en föreskrift om 
att upptagning som utgör endast ett led vid bearbetning i datamaskin 

int~ skall anses som allmän förrän bearbetningen avslutats. Uttryckssät
tet avses omfatta även det fall då den upptagning som utgör mellanledet 
upprättas hos en myndighet och överlämnas till en annan myndighet 
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som slutför bearbetningen. Om en upptagning överförs till läsbar form 
eller om den sparas, bör bearbetningen i denna del anses avslutad även 
om upptagningen används för vidarebearbetning. 

4.2.7 Frågan när myndighet skall anses förfoga över ADB-upptagning 

I 2 kap. 5 § TF anges när handling anses inkommen eller upprättad 
och därmed blir att betrakta som allmän. Som en motsvarighet härtill 
behövs regler som avgör från vilken tidpunkt en myndighet anses för
foga över en upptagning från ADB. Enligt OSK är det knappast möjligt 
att knyta denna tidpunkt till upptagningens inkomst resp. upprättande, 
bl. a. eftersom upptagningen i vissa fall inte ens· kommer att finnas fy
siskt hos myndigheten. I stället bör föreskrivas att en myndighet anses 

. förfoga över en upptagning i den mån myndigheten har befogenhet och 
möjlighet att överföra upptagningen till läsbar form. 

Den nu angivna regeln innebär bl. a. att, om en myndighet har till
gång endast till vissa uppgifter i en upptagning, den förfogar över upp
tagningen bara i motsvarande del. Vidare förutsätts att myndigheten har 
tekniska möjligheter att ta del av uppgifterna med hjälp av egen data
maskin eller med biträde av annan datamaskinsinnehavare. Att upptag
ningen skall kunna överföras till läsbar form betyder inte att den som 
önskar ta del av uppgiften måste förstå det språk på vilken den är avfat
tad eller den kod i vilken originaltexten förekom. Däremot kan en hand
ling med enbart maskinläsbar text inte godtas. 

I den del en upptagning innehåller protokoll eller därmed jämförliga 
anteckningar bör den inte bli tillgänglig för allmänheten förrän anteck
ningarna. justerats eller annars blivit färdigställda. Detta bör uttryckli
gen anges i 2 kap. 5 §. Vidare bör anges att upptagningar som myndig
het gjort särskilt för visst mål eller ärende inte blir allmtinna förrän de 
expedierats eller saken slutbehandlats. 

4.2.8 Tillhandahållande av ADB-upptagning 

Som redan utvecklats i ett tidigare avsnitt anser OSK att reglerna om 
tillhandahållande av handlingar inte kan föras över oförändrade till 
upptagningar för ADB, bl. a. eftersom sådana upptagningar inte utan vi
dare kan läsas eller skrivas av utan först måste överföras till läsbar 
form. Detta kräver vanligen en mer kvalificerad medverkan från myn
digheten än när det rör sig om en handling. Ofta måste myndigheten 
föranstalta om körning i datamaskin. Visning av informationen på bild
skärm möjliggör läsning och avskrivning på samma sätt som i fråga om 
handling. Om bildskärm inte står till förfogande måste utskrift göras. 

I enlighet med det sagda anser OSK att reglerna om tillhandahållande 
på stället av ADB-upptagningar bör utformas så, att upptagning skall 
tillhandahållas i läsbar form. Med läsbar form bör avses både bildskärm 
och utskrift. 

(). 
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Som nyss nämnts förutsätter tillhandahållande av ADB-upptagning 
normalt att myndigheten ställer datamaskin till förfogande och medver
kar vid dess körning. Sådan körning kan vara förenad med olägenheter 
och kostnader. Enligt OSK:s uppfattning måste en avvägning göras mel
lan å ena sidan dessa nackdelar och å andra sidan önskemålet att tillgo

dose offentlighetsprincipen. 
Beträffande handlingar i traditionell mening gäller enligt 2 kap. 8 § 

TF att de skall tillhandahållas på stället genast eller så snart det kan ske. 

Skyldighet att tillhandahålla handling på stället föreligger dock inte om 
betydande hinder möter. Enligt OSK:s mening torde avvägningen när 
det gäller upptagningar för ADB kunna ske efter samma principer. Har 
myndigheten ledig kapacitet eller omedelbar tillgång till uppgifter, t. ex. 
på bildskärm, bör begäran om att få ut uppgift efterkommas genast eller 

så snart den berörda personalens övriga uppgifter medger det. Kan 
myndigheten med ringa besvär och utan extra kostnad få tillgång till da

tamaskintid hos annan myndighet, bör den möjligheten utnyttjas för att 
skaffa fram uppgiften. Behöver myndigheten göra en extrakörning för 

att få fram den önskade uppgiften, blir frågan hur snart detta måste ske 

beroende av tolkningen av 2 kap. 8 § TF. 
De nu angivna principerna torde kunna tillämpas även beträffande 

myndigheter som inte har tillgång till datamaskin. Om en sådan myndig
het innehar upptagning för ADB, kan den inte tillgodogöra sig informa
tion från upptagningen utan att hyra datamaskintid och få informatio
nen överförd till läsbar form. I vilken utsträckning detta blir möjligt är 

till huvudsaklig del en anslagsfråga. Så länge myndigheten själv inte har 
tillgång till informationen kan man tänka sig att en person som önskar 

ta del av den själv ställer datamaskinkapacitet till förfogande. 
I den mån en önskad uppgift finns i handling hos myndigheten kan 

det enligt OSK:s mening inte rimligen begäras att en datamaskin skall 
köras för att få fram samma uppgift. Ett allmänt undantag från skyldig
heten att tillhandahålla uppgift på stället bör därför gälla i fråga om 
uppgift som myndigheten förvarar i handling. 

OSK påpekar att den angivna skyldigheten för myndighet att tillhan
dahålla utskrift eller bildskärm för läsning kan bli relativt betungande. 
Den kostnad som sålunda uppstår är emellertid enligt OSK:s uppfatt
ning nödvändig, om man vill slå vakt om offentlighetsprincipen. Av

giftsbeläggning bör således inte komma i fråga för tillhandahållande av 
ADB-upptagning på stället. 

Enligt 2 kap. 8 § TF har den enskilde rätt att mot avgift erhålla av
skrift av handling. Motsvarande bör enligt OSK:s mening gälla beträf
fande upptagning för ADB. Myndighet bör sålunda vara skyldig att mot 

avgift lämna ut utskrift av sådan upptagning. Däremot bör det inte 
åligga myndigheten att lämna ut kopia av själva datamediet, dvs. mag-
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netbandet, hålkortet etc. Om sådan skyldighet ansågs föreligga, skulle de 
bestämmelser till skydd mot ADB-teknikens risker som OSK föreslår i 
annat sammanhang kunna kringgås genom att det utlämnade datamediet 
användes för ADB utan tillstånd eller i utlandet. 

OSK erinrar om att offentlighetskommitten i betänkandet Offentlig
het och sekretess (s. 213) föreslagit att den nuvarande särrcgeln för 

kommunal myndighet i 2 kap. 8 § första stycket TF skall slopas och att 
således skyldigheten att mot fastställd avgift lämna ut avskrift av allmän 
handling skall giilla generellt även för kommunerna .. Detta förslag, som 

vid remissbehandlingen tillstyrktes också från kommunalt håll, bör en
ligt OSK genomföras i detta sammanhang. Skyldigheten bör sjäivfallet 

omfatta även upptagningar för ADB. Avgift för avskrift eller utskrift 
torde kunna fastställas av kommunerna själva. OSK utgår från att de 

statliga avgiftsbcstämmelserna i stort sett kommer att tjäna som mönster. 
När det gäller upptagning som kan läsas eller avlyssnas endast med 

annan teknik än ADB anser OSK att de nu behandlade reglerna om 
skyldighet att tillhandahålla ADB-upptagning i läsbar form, skyldighet 
att mot avgift göra utskrift av sådan upptagning samt befrielse i vissa 
fall från dessa skyldigheter bör äga motsvarande ti.Jlämpning. Enligt 

OSK:s uppfattning torde det utan uttrycklig föreskrift följa av de före

slagna reglerna att myndighet skall tillhandahålla de tekniska hjlilpme
dcl som den har tillgång till för att den som önskar det skall kunna ta 

del av upptagningen, t. ex. Jäsapparat för mikrofilm eller uppspelnings

apparat. Har myndighet inte tillgång till behövliga hjälpmedel, bör den 
inte vara skyldig att anskaffa sådana. För arkiv får statsmakterna ge
nom anslag se till att hjälpmedel som behövs blir tillgängliga. 

OSK påpekar slutligen att ADB-tekniken medför stora möjligheter till 
inhämtande av uppgifter även på långa avstånd via terminaler av skilda 
slag eller genom on-lineförbindelse mellan datamaskiner. Begäran om 
anslutning av detta slag kan inte grundas på offentlighetsprincipen. 
Detta bör dock inte hindra att enskild i vissa fall kan få tillstånd att an
sluta terminal eller datamaskin till statlig myndighets databank. Någon 
föreskrift i TF rörande sådana anslutningar krävs inte. 

4.2.9 Övriga ändringar i TF 

Även 2 kap. 6 och 7 §§ TF bör enligt OSK:s mening ändras så att de 
omfattar upptagningar för ADB. 

Enligt 2 kap. 9 § TF prövas fråga om utlämnande av allmän handling 
av den myndighet där handlingen finns. Motsvarande regel bör i fråga 
om ADB-upptagning gälla den myndighet som förfogar över upptag
ningen. Detta innebär att två eller flera myndigheter i vissa fall kan ha 
att pröva utlämningsfrågor rörande samma upptagning eller del av upp

tagning. 
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Bestämmelserna i 2 kap. 10-14 §§ om klagan över beslut rörande ut
lämnande av handling och om hemligstämpling kan enligt OSK gälla 
även för ADB-upptagning. Hemligstämpling bör därvid ske i den for
men att en etikett anbringas på det hölje vari upptagningen förvaras. 

4.2.10 Sekretesslagens tillämpning på ADB-material 111. m. 

De nu föreslagna ändringarna i TF förutsätter enligt OSK att sekre

tessreglerna för handlingar i sekretesslagen och därtill anslutna kungö
relser och beslut uttryckligen görs tillämpliga på uppgifter som lagras 
med ADB. En föreskrift av detta innehåll föreslås intagen i en ny para

graf, 44 §, i sekretesslagen. Regeln innebär att särskilda spärrar måste 
byggas in för all anslutning till dataregister som innehåller hemliga upp
gifter, så att sekretessen kan upprätthållas. 

OSK föreslår dessutom ett tillägg till bestämmelserna i 18 § sekretess
lagen om handlingar hos tillsynsmyndighet. Detta förslag kommer att 

beröras närmare i specialmotiveringen. 

4.2.11 ikraftträdande 

OSK föreslår att de nya bestämmelserna i TF och den anslutande pa
ragrafen i sekretesslagen skall gälla fr. o. m. den 1 juli 1974. 

4.3 Remissyttrandena 

4.3.1 Hurndprinciperna i OSK:s förslag 

Remissinstanserna ansluter sig allmänt till OSK:s uttalande att offent
lighetsprincipen är en av de väsentliga garantierna för en väl fungerande 

demokrati och för de enskildas rättssäkerhet. Från många håll framhålls 
vikten av att man vid en övergång till ADB ser till att inga sådana be
gränsningar görs i allmänhetens tillgång till information som kan vara 
till nackdel för den fria debatten eller för möjligheterna till insyn i den 
offentliga verksamheten. 

Vad OSK anfört om forsknings- och utredningsmaterial kritiseras av 
några remissinstanser. Sålunda anser hovrätten över Skåne och Blekinge 
att en utredning eller sammanställning som görs av det allmänna på det 
allmännas bekostnad bör stå till allmänhetens förfogande, så snart inte 
något parts- eller konkurrentintresse eller något annat speciellt reglerat 
sekretessintresse är för handen. Samma åsikt förs fram av Svenska bank

f öreningen. Även Svenska teknologföreningen anser att stor öppenhet 

bör tillämpas för allt forsknings- och utredningsarbete som bekostats av 

allmänna medel. Om framtagningen har skett till betydande kostnader 
eller ej är enligt föreningens mening helt irrelevant. 

Statskontoret, DASK och JO tar upp OSK:s uttalande om att skyldig
heten att tillhandahålla handlingar åt allmänheten inte innebär en skyl
dighet att ställa samman eller producera information. Liksom OSK är 
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JO av den åsikten att, i den mån myndigheter ställer t. ex. selekterade 
uppgifter till enskilds förfogande, detta sker av serviceskäl och inte 
därför att myndigheten är skyldig till det enligt offentlighetsprincipen. 
JO påpekar i det sammanhanget att de begränsningar som av sekretess
skäl ställts upp för tillhandahållande av allmän handling självfallet blir 
tillämpliga också på serviceverksamheten. DASK konstaterar att data
verksamheten på den offentliga sektorn uppenbarligen måste underlättas 
genom OSK:s klarläggande att bearbetningar inte faller under offentlig
hetsprincipen. Även statskontoret hälsar OSK:s uttalande med tillfreds

ställelse. 
Behovet av en lagreglering som tar sikte på datalagrad information 

vitsordas i allmänhet av remissinstanserna. Bankinspektionen framhåller 
att det genom regeringsrättens praxis visserligen har slagits fast att in
formationer som lagras i dataminne i princip skall vara tillgängliga för 
envar i samma omfattning som motsvarande informationer som fästs på 
en handling av vedertaget slag men att avgörandena i regeringsrättcn 
endast i begränsad omfattning har kunnat ge anvisning på hur <len prin
cipiella skyldigheten att tillhandahålla materialet skall fullgöras i prakti
ken. Bi/registernämnden, RSV, liinsstyrelsen i Stockholms län, DASK, 

Svenska kommunförbundet och Svenska landstingsförbzmdet anser att 
det hittills har rått osäkerhet i fråga om tillämpningen av TF på ADB
lagrat material och att denna osäkerhet bör kunna undanröjas genom 
den föreslagna lagregleringen. Även JO framhåller att datamedierna 
kräver särskilt lagtekniskt beaktande på olika punkter. 

Så gott som alla remissinstanserna godtar den utgångspunkt som OSK 
har ställt upp för en lagreglering, dvs. att allmänhetens tillgång till in
formation hos myndigheterna inte får försämras genom övergången till 
ADB utan att man i stället så långt möjligt bör ta till vara datateknikens 
möjligheter att förbättra tillgången till information. Några remissinstan
ser, bl. a. Svenska tidnings11tgivareföre11i11ge11, Publicistkl11bbe11 och TT, 

anser att OSK knappast har lagt fram några väsentliga förslag som är 
ägnade att förbättra informationstillgången. De nämnda instanserna för
utsätter att OSK vid sina fortsatta överväganden rörande offentlighets
och sekretesslagstiftningen noga beaktar vilka åtgärder som kan vidtas 
för att främja den av OSK angivna målsättningen. 

Även OSK:s förslag att det i princip bör gälla samma sekretessregler 
för ADB-lagrade uppgifter som för handlingar lämnas utan erinran av 
remissinstanserna. Från flera håll framhålls emellertid betydelsen av att 
sekretessreglerna ses över snarast möjligt. Bankinspektionen betonar att 
den nu föreslagna lagstiftningen kan behöva jämkas när en sådan över
syn har skett och när man har vunnit erfarenheter av lagstiftningens till
Iämpning. Att den föreslagna lagstiftningen bör ses som provisorisk 
framhålls också av försäkringsinspektionen, styrelsen för universitetens 

datamaski11ce11traler, EON och DASK. 
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När det i övrigt gäller tillgängligheten av upptagningar för ADB an
ser OSK, som tidigare nämnts, att det viktiga från offentlighetssynpunkt 
är att informationen skall vara tillgänglig för den enskilde i samma ut
sträckning som för myndigheten. Till detta uttalande ansluter sig bl. a. 
hovrätten över Skåne och Blekinge, bankinspektionen och DAK. Ut
talandet innebär, framhåller hovrätten och bankinspcktioncn, att myn
digheten inte på grund av offentlighetsprincipen är skyldig att utföra en 
bearbetning eller sammanställning som myndigheten inte själv har be
hov av. Hovrätten och DAK är dock kritiska mot OSK:s uttalande att 
myndigheten inte skulle vara skyldig att utnyttja ett redan befintligt pro
gram för att framställa en önskad sammanställning. En sådan skyldighet 
bör enligt hovrättens och DAK:s mening föreligga, om förfarandet inte 
står i strid med sekretessregler. 

Även Svenska tidningsutgivareföreningen, Publicistklubben och TT 

riktar kritik mot uppfattningen att en myndighet inte skulle vara skyldig 
att använda ett dataprogram som redan finns. En sådan ordning skulle 
enligt de nämnda remissinstanserna leda till godtycke från myndigheter
nas sida och innebära att pressens tillgång till information begränsas. In
stanserna föreslår därför att pressen ges möjlighet att själv utföra bear
betning av sådana data som i och för sig är tillgängliga men inte förbe
redda för myndighetens eget behov. En liknande åsikt förs fram av Sve
riges Radio. Också juridiska fakulteten vid Stockholms universitet anser 
att den föreslagna ordningen kan ge utrymme för visst godtycke. En 
möjlighet att ge principen större fasthet är enligt fakulteten att hårdare 
knyta an till tillgänglighet av program eller lätt modifierbara program. 

Svemka bankföreningen och Sveriges direktreklamförening anser att 
OSK:s uttalanden om tillgängligheten av upptagningar innebär begräns
ningar som inte utan vidare kan godtas. Enligt förslaget blir det normalt 
inte möjligt att få tillgång till annan information än sådan för vilken en 
maskin för tillfället är programmerad. Föreningarna anser att det måste 
skapas möjligheter för enskilda och företa.g att på ett mer omedelbart 
sätt få tillgång till i princip all datalagrad information (basdata) hos 
myndigheterna. 

V niversitetskanslersämbetet och juridiska fakulteten vid V ppsala zmi

versitet påtalar att OSK inte har berört frågan om vad som i upphovs
rättshänseende kommer att gälla beträffande ADB-upptagningar, om de 
skall omfattas av offentlighetsprincipen. Frågan bör enligt de nämnda 
instanserna uppmärksammas vid ärendets fortsatta behandling. 

4.3.2 Den lagtekniska lösningen 

OSK:s förslag till lagteknisk lösning godtas av flertalet remissinstan
ser. Bland dem som anser att förslaget till ändringar i TF i princip bör 
kunna antas kan nämnas JK, rikspolisstyre/sen, karolinska sjukhuset, 
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statskontoret, bankinspektionen, RRV, RSV, KO, arbetsmarknadsstyrel
sen, statens invandrarverk, EON, SAF, LO och Si·eriges industriförbwul. 

Kritik mot OSK:s förslag till ändringar i TF riktas framför allt av 
hovrätten över Skåne och Blekinge, massmedieutredningen, DAK och 
JO. Enligt hovrättens mening har OSK överbetonat invändningarna mot 
att låta handlingsbegreppet omfatta också upptagningar för ADB. Ett av 
de angivna skälen är att upptagningarna inte är visuellt läsbara. Även 
om detta naturligtvis är riktigt, kan man enligt hovrättens åsikt komma 

till rätta med problemet genom ett tilfägg till 2 kap. 8 § av innebörd att 
myndigheten är skyldig att hålla handlingarna tillgängliga så att de kan 
läsas eller avlyssnas och avskrivas på stället. Denna avfattning klargör 
att myndigheten inte är skyldig att tillhandahålla kopia av datamedium. 
Den andra av OSK:s invändningar mot att låta handlingsbcgreppet om
fatta ADB-medier är att det i fråga om dessa medier inte ~ir någon 
lämplig regel att det för offentlighetsprincipens tillämpning är avgö
rande var handlingen förvaras. Hovrätten finner emellertid att det i 
detta avseende krävs endast en jlimkning i 2 kap. 2 § TF, så att begrep
pet allmän handling utvidgas till att omfatta också upptagningar varöver 

myndigheten förfogar trots att de inte förvaras hos myndigheten. När 
det gäller OSK:s tredje invändning, dvs. svårigheten att på upptagningar 
tillämpa reglerna om när handling blir allmän, anför hovrätten att pro
blemet att avgöra när en handling skall anses inkommen eller upprättad 
inte är specifikt för ADB-medier. OSK:s förslag innebär heller inte nå
got annat än att de nuvarande reglerna på denna punkt skall få tillämp
ning på upptagningarna. Sammanfattningsvis anser hovrätten att försla
get att i TF föra in begreppet allmänna upptagningar för ADB som ett 
slags dubblering av begreppet allmänna handlingar bör avvisas. I stället 

bör handlingsbcgreppet jämkas så att det omfattar också sådana fall då 
myndighet förfogar över upptagning som finns hos en datacentral. 

Inte heller DAK finner det behövligt att ändra 2 kap. TF med av
seende på handlingsbegreppet och ADB-medierna. Enligt DAK:s upp
fattning är det tillräckligt att ange i 2 § andra stycket att vad som före
skrivs om allmän handling skall tillämpas även på upptagning som kan 
läsas eller avlyssnas endast med tekniskt hjälpmedel, om myndighet för
fogar över upptagningen och kan tillgodogöra sig den. 

Massmedieutredningen påpekar att, om ADB-upptagningar sidoord
nas med allmänna handlingar, de inte kommer att omfattas av bestäm
melsen om allmänna handlingar i 86 § regeringsformen. Inte heller kom

mer ADB-upptagningarna att falla in under den allmänna bestämmelsen 
i 1 kap. 1 § TF eller under 7 kap. 3 § tredje stycket TF. Rent språk
ligt kan det givetvis göras invändningar mot att uttrycket allmänna 

handlingar skall omfatta även ADB-upptagningar. Massmedieutred
ningen finner emellertid inte att det föreligger något avgörande hinder 
mot en sådan lösning, särskilt som det kan förutses att 2 kap. TF under 
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en nära framtid kommer att göras till föremål för en mera allmän revi
sion. Med hänsyn till det anförda och till undvikande av att lagtexten i 2 

kap. TF blir otymplig anser massmedieutredningen att ADB-upptag
ningar begreppmässigt bör inrymmas under uttrycket allmänna hand
lingar och att i 2 kap. TF därefter bör ges de särskilda regler som är 
påkallade för sådana upptagningar. 

JO säger sig inte bestrida att datamedierna kräver särskilt lagtekniskt 
beaktande på olika punkter, t. ex. i fråga om kriterierna för när de skall 
anses som allmänna och beträffande sättet för deras tillhandahållande. 
JO vänder sig emellertid mot att datamedierna i 2 kap. TF skulle be
handlas som något från andra informationsbärandc medier artskilt. En
ligt JO:s mening är det av grundläggande betydelse att hålla fast vid att 

· regleringen i 2 kap. TF också i fortsättningen skall utgå från begreppet 
handling och att detta skall innesluta alla informationsbärandc medier. 
alltså även datamedier. 

4.3.3 Begreppet upptagning 

Det av OSK föreslagna begreppet upptagning för ADB diskuteras av 
ett flertal remissinstanser. Från åtskilliga håll anser man att uttrycket är 
för vagt och att det behöver preciseras antingen i lagtexten eller i moti
ven. Sådana synpunkter förs fram av DON, DAF A, RSV, juridiska fa

kulteten vid Stockholms universitet, illtegritetsskyddskommitten, DASK, 

Svenska bankföreningen och Svenska sparbanksföreningen. DAF A och 
fakulteten ställer bl. a. frågan huruvida datorprogram som lagras ma
skinmässigt skall anses utgöra upptagning för ADB. Enligt DAFA:s me
ning bör detta inte vara fallet. Bankföreningerz och sparbanksf öreningen 

anser att begreppet upptagning bör kunna ersättas med något som m.er 
konkret anger vad som rent faktiskt skall lämnas ut till offentligheten. 

Flera remissinstanser, bland dem JK, juridiska fakulteten vid Uppsala 

universitet, JO, S11enska tidningsutgivareföreningen, Publicistklubben 

och TT, anser att begreppet upptagning kan leda tanken till den infor
mation som datamediet representerar i stället för till ett konkret be
grepp, motsvarande handling. Med anledning därav förordar JO att 
man i lagtexten i stället använder beskrivningen upptagning på medium 
för ADB. 

RSV reagerar särskilt mot OSK:s uttalande att en uppgift kan vara 
uppdelad på flera register men att det även i dessa fall torde vara fråga 
om samma upptagning. Enligt RSV bör begreppet upptagning ha en 
konkret innebörd avseende den eller de lagrade uppgifterna i ett ADB
register och inte ett informationsinnehåll som kan fås genom samman
ställning av uppgifter från flera register. 

Hovrätten över Skåne och Blekinge anmärker på att OSK gör skillnad 
mellan olika slag av upptagningar, beroende på om de är avsedda för 
ADB eller om de kan läsas eller avlyssnas med annan teknik. Hovrätten 
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frågar sig om begreppet ADB är så klart till sin ir.nebörd att distinktio
nen kan upprätthållas i praktiken. Gränsdragningsproblemct får enligt 
hovrättens mening mindre räckvidd, om begreppet handling även i 
framtiden får bli tillämpligt på alla slag av upptagningar. 

Inte heller massmedieutredningen och DAK anser att man bör skilja 
mellan ADB-upptagningar och andra upptagningar. DAK framhåller att 
en sådan uppdelning i längden torde vara mindre lämplig, eftersom den 

tekniska utvecklingen tenderar att sudda ut gränserna mellan olika me
dier. Liksom hovrätten över Skåne och Blekinge anser massmedieutred
ningen och DAK att begreppet handling skall omfatta alla former av 

upptagning som kan läsas eller avlyssnas endast med tekniskt hjälpme
del. 

Enligt CFD, RRV och Svenska teknologföreningen bör offentlighets
reglerna i TF ta sikte på själva uppgiften eller informationen, oberoende 
av typ av lagringsmedia som t. ex. papper, fonogram eller magnetband. 
CFD och teknologföre11i11gen framhåller att man därmed skulle vinna 

bl. a. den fördelen att lagring på media med utnyttjande av ny teknik 
kan innefattas i regleringen. CFD föreslår att offentlighetsprincipen i 

TF kommer till uttryck på det sättet att uppgift som i allmän verksam
het slutligt upptagits i handling eller på annat sätt föreskrivs vara offent

lig. 
DAFA anser att man bör lösa de föreliggande problemen genom att 

införa ett helt nytt begrepp som omfattar både handling och upptagning 
för ADB. Ett sådant nytt begrepp kunde lämpligen kallas enbart "upp
tagning". Härmed skulle i princip avses på något medium uttryckt tan

keinnehåll. 

4.3.4 Frågan när ADB-upptagning skall betraktas som allmän 

OSK:s förslag att ADB-upptagning skall betraktas som allmän när 
myndighet förfogar över den godtas i allmänhet av remissinstanserna. 
RSV påpekar i det sammanhanget att länsstyrelserna har driftsansvaret 
för vissa upptagningar men att dessa i stor omfattning görs för andra 
myndigheters räkning och utnyttjas i deras verksamhet. Eftersom emel
lertid länsstyrelserna i allmänhet är skyldiga att utlämna behandlat ma
terial i form av läsbara handlingar, förefaller det riktigt att anse att läns
styrelserna förfogar över upptagningarna, även om ändamålet med 
dessa är en annan myndighets verksamhet. 

Kritik mot uttryckssättet "förfoga över" framförs endast av juridiska 

fakulteten vid Uppsala universitet, som erinrar om att termen i upp

hovsrättslagstiftningen används för att beteckna upphovsmans rätt att i 
olika hänseenden bestämma om sitt verk. 

JO påpekar att platsen där en handling faktiskt finns inte är avgö
rande för om den skall anses förvarad hos en myndighet eller ej. JO 
delar emellertid OSK:s uppfattning att det juridiska förvaringskriteriet 

3 Riksdagen 1973. 1 sam/. Nr 33 
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inte utan svårighet låter sig tillämpa på datamedier, i synnerhet inte om 
datamedierna finns hos privata datacentra.ler. Ett förtydligande tillägg 
hör därför göras i 2 kap. 2 § TF. JO föreslår att tillägget får det innehål
let att upptagning på medium för ADB skall anses förvarad hos myndig
het, när myndigheten förfogar över den. Enligt JO:s mening bör här 

också tillfogas det som OSK föreslår i 2 kap. 5 § TF, nämligen att myn

dighet skall anses förfoga över upptagningen, i den mån myndigheten 
har befogenhet och möjlighet att överföra den till läsbar form. 

Hovrätten över Skåne och Blekinge föreslår att det i 2 kap. 2 § TF 
skall föreskrivas att, om myndighet förfogar över upptagning vid an

läggning för teknisk databehandling, upptagningen skall betraktas som 

en hos myndigheten förvarad handling. 

4.3.5 ADB-upptagning som utgör led i bearbetning 

I fråga om OSK:s förslag beträffande ADB-upptagningar som utgör 
led i bearbetning råder delade meningar bland remissinstansema. 

Svenska bankföreningen och Svenska försäkringsbolags riksförbund an
ser att sådana upptagningar bör vara offentliga i större utsträckning än 

vad OSK har förordat. Enligt bankföreningens mening bör en upptag
ning under bearbetning vara allmän i den mån så kan ske utan väsentlig 
olägenhet . .Även om en framtagning av en uppgift ställer sig mycket 

kostsam eller begärs vid en för myndigheten olämplig tidpunkt, bör den 
inte anses medföra väsentlig olägenhet, om den enskilde helt eller delvis 
står för kostnaden eller är beredd att låta framtagningen anstå under en 
tid. Utan den angivna regeln anser bankföreningen att betydande mäng

der informationsmaterial hos myndigheterna kan bli förborgat för all

mänheten. 
Andra remissinstanser anser att OSK går för långt när det gäller att 

tillgodose offentlighetsintresset. Sålunda reagerar DON, DAF A och 
DAK mot uttalandet att en upptagning som utgör mellanled skall vara 
allmän så snart bearbetningen är avslutad. Såväl DON som DAK anser 
att sådan upptagning bör behandlas på samma sätt som minnesanteck
ning eller annan liknande uppteckning och alltså betraktas som allmän 
endast om den "omhändertas för förvaring" efter det att bearbetningen 
har avslutats. DAFA finner det väsentligt att endast sådan upptagning 

som sparas skall anses som allmän. I det praktiska ADB-arbetet görs 
ofta utskrifter i läsbar form av det momentana innehållet i en datama
skins minnesenhet. Sådana utskrifter, som kan jämställas med minnesan
teckningar, bör registerföraren normalt inte vara skyldig att spara. Om 

OSK:s förslag skall tolkas så, att varje upptagning med mellanresultat 

skall sparas för att därefter bli allmän när bearbetningen är avslutad, 
kan detta få vittgående följder och medföra höga kostnader. 

Bi/registernämnden, RSV och länsstyrelsen i Malmöhus liin finner det 
oriktigt att, som OSK uttalat, varje upptagning som sparas skall anses 
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som allmän. RSV påpekar att det i länsstyrelsernas ADB-verksamhet 
ofta förekommer bearbetningar som mellanled i produktionen, varvid 
man tar fram arbetsband som inte har någon annan funktion än att tek
niskt möjliggöra framställning av den slutliga produkten. Av säkerhets
skäl måste sådana arbetsband i många fall sparas under relativt lång tid. 
Enligt RSV :s åsikt fyller det inte något rimligt ändamål för offentlig
hetsprincipens tillämpning, om länsstyrelserna skulle vara skyldiga att 
tillhandahålla sådana arbetsband i läsbar form. Samma synpunkt förs 
fram av den nyssnämnda liinsstyrelsen. Enligt länsstyrelsens mening bör 
en bearbetning inte anses avslutad förrän slutprodukten framställts. 
Först därmed bör upptagningen bli offentlig. 

J K anser att den föreslagna bestämmelsen om led i bearbetning är 
oklar och att den bör kompletteras för att innebörden skall bli tydligare. 
Rikspolisstyre/sen och RRV ifrågasätter för sin del om det är möjligt att 
generellt ange när en bearbetning skall anses avslutad och vad som skall 
utgöra ett led i bearbetningen. Enligt RRV:s mening bör den föreslagna 
regeln därför utgå. 

Även styrelsen för universitetens datamaskincentraler och matema

tisk-fysiska sektionen vid Lunds universitet uttrycker tveksamhet inför 
OSK:s förslag om mellanled i bearbetning. Styrelsen pekar på att många 
allmänna register kan befinna sig under nästan kontinuerlig bearbetning 
och uppdatering, medan sektionen framhåller de orimliga konsekvenser 
som förslaget skulle ha för datacentralerna. Man arbetar där ofta med 
magnetband som de facto är mellanprodukter men för vilka det enligt 
förslaget ändå kan resas krav om utskrift. 

Hovriitten över Skåne och Blekinge samt JO anser att, om ADB-upp
tagning klassificeras som handling och de allmänna reglerna om när 
handling skall betraktas som allmän görs tillämpliga, det är överflödigt 
med en särskild regel i 2 kap. 4 § TF om upptagning som utgör led i 

bearbetning. 

4.3.6 Frclgan när myndighet skall anses förfoga över ADB-upptagning 

OSK:s uttalanden om när myndighet skall anses förfoga över ADB
upptagning lämnas i allmänhet utan erinran av remissinstanserna. SCB 
påpekar i det sammanhanget att statistikproducerande myndigheter en
dast i begränsad utsträckning behöver förfoga över individuppgifter och 
att det kan vara lämpligt att genom administrativa och organisatoriska 
åtgärder begränsa myndigheternas möjlighet att överföra sådana uppgif
ter till läsbar form. 

Massmedieutredningen finner det konstlat att säga att förfogande inte 

föreligger förrän myndigheten har befogenhet och möjlighet att över
föra upptagningen till läsbar form. Enligt TCO:s mening är innebörden 
av begreppet läsbar form oklar. Det bör klargöras att myndigheterna är 
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skyldiga att tillhandahålla information i klartext, dvs. omvandla exem
pelvis koder så att de blir begripliga. 

Enligt SACO bör det slås fast att myndighet skall anses förfoga över 
ADB-upptagning i den mån myndigheten har befogenhet och möjlighet 
att överföra upptagningen till läsbar form, antingen med hjälp av egen 
datamaskin eller med biträde av annan datamaskinsinnehavare. RRV och 
Sveriges advokatsamfund anser det böra klarläggas om med "möjlighet" 
avses även ekonomisk möjlighet. Samfundet påpekar att frågan huru
vida biträde av annan datamaskinsinnehavarc kan erhållas sällan torde 
vara en fråga av enbart teknisk natur utan ofta av ekonomisk kara.ktär. 

4.3.7 Tillha11dalzållm1de av ADB-upptagning 

Vad OSK har uttalat om tillhandahållande på stället av ADB-upptag
ning och tillämpning av reglerna i 2 kap. 8 § TF godtas i allmänhet av 
remissinstanserna. Enligt JK, statens perso11al11ämnd, juridiska fakulte
ten vid Uppsala universitet, styre/se11 för u11iversitetens datamaskincen

traler, DASK och Komm1mernas pe11sio11sa11stalt behövs dock en när
mare precisering av myndighets skyldighet att utföra extrakörning med 
datamaskin för att tillhandahålla upptagning. JK och pensionsanstalten 
anför att särskilda tolkningssvårighcter måste uppstå beträffande rekvi
sitet "betydande hinder". 

RRV finner det inte vara realistiskt att utgå från att myndighet skall 
vara skyldig att utföra datakörning så snart detta är en förutsättning för 
att viss begärd information skall lämnas ut. Ofta sker myndigheternas 
uttag av data i läsbar form periodvis, och det bör i sådana fall åligga 
myndigheten att undersöka om den särskilt begärda informationen kan 
lämnas i anslutning till sådant uttag. Även när information skall lämnas 
via bildskärm måste man enligt RRV:s uppfattning få ta viss hänsyn till 
myndighetens arbetssituation. 

Ba11ki11Spektionen anser att man när det gäller myndigheternas skyl
dighet att göra kostnadskrävande körningar bör skilja på olika fall. In
går det i myndighetens rutin att ur dataregistret plocka fram uppgifter 
av olika slag, t. ex. om en fastighets ägare eller gravationsförhållanden, 
bör detta givetvis ske också för att tillmötesgå framställningar från all
mänheten. Om det däremot rör sig om mera omfattande körningar som 
annars skulle vara onödiga, ifrågasätter bankinspektionen om sådana 
körningar skall anordnas utan avgift bara för att tillgodose offentlig
hetsin trcssct. 

Svenska ba11kföre11i11ge11 och Sveriges direktreklam/ öre11ing sliger sig 
ha förståelse för att det inte i varje situation kan vara möjligt att få till
gång till information genom körningar med datamaskin hos myndighe
ten. I viss utsträckning måste den enskilde finna sig i att vänta på att en 
körning för hans räkning kan ske. Sådana uppskov kan emellertid enligt 
ba11kföre11ingen väl förenas med principen att upptagning skall tillhan-
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dahållas så snart det kan ske. Enligt såväl bankföreningen som direktre

klamföreningen torde en viss förplanering av körningar även för all
mänheten i många fall undanröja de praktiska svårigheterna. 

Svenska byggnadsarbetareförbundet anser att myndighet i princip all
tid bör vara skyldig att ta fram upptagning i läsbar form, även om myn
digheten inte har egen maskinell utrustning för detta. 

JK, DON, RSV och länsstyrelsen i Malmöhus län noterar med till
fredsställelse förslaget att myndighet ej skall vara skyldig att tillhanda
hålla upptagning på stället, när innehållet finns i läsbar form hos myn
digheten. Såväl de nämnda remissinstanserna som riksförsäkringsverket 

anser att undantaget från skyldigheten att tillhandahålla upptagning bör 
vidgas till att avse även fall då innehållet är tillgängligt i läsbar form hos 
annan myndighet. Den myndighet hos vilken framställning gjorts om 
tillgång till upptagning bör i sådant fall kunna hänvisa till den andra 
myndigheten. 

OSK:s uttalande att en myndighet inte skall vara skyldig att lämna ut 
ADB-upptagning i form av kopia av magnetband, hålremsa osv. godtas 
uttryckligen av hovrätten över Sk<lne och Blekinge, DON, liinsstyrelsen i 

Stockholms län, DASK, DAK och JO. JO framhåller att det inte rimli
gen kan begäras att allmänheten skall ha någon rätt att få ut kopior av 
magnetband och andra datamedier. DON anser dock att myndighet bör 
vara oförhindrad att lämna ut upptagning i form av kopia av datame
dium, om den som önskar tillgång till upptagningen begär det och myn
digheten finner detta möjligt och lämpligt. Enligt länsstyrelsen i Stock

holms /lin och DAK kommer det ofta att vara praktiskt lämpligt och 
även mest fördelaktigt att lämna ut en kopia av datamedium. 

RRV, matematisk-fysiska sektionen vid Uppsala universitet, juridiska 

fakulteten vid Stockholms universitet, TCO, Svenska bank/ öreningen, 
Svenska sparbanksföreningen, Svenska tidni11gsutgivareföreninge11, Pub

licistklubben, TT, Sveriges direktreklamförening och Finansierings/ ö
retagens förening är kritiska mot OSK:s uttalande om utlämning av ko
pia av datamedium. De båda universitetsinstanscrna anser att den före
slagna datalagen erbjuder en tillräcklig spärr, om man vill undvika att 
hålkort eller hålrcmsa används för ADB så att risk för intrång i den per
sonliga integriteten uppstår. Universitetsinstanserna påpekar vidare att 
inmatning genom optisk läsning torde bli vanligare i framtiden, något 
som gör den föreslagna spärren bristfällig. Även bankföreningen och 
sparbanks/ ören ingen framhåller att det efter hand torde bli både lättare 
och billigare att transformera en utskrift till ett magnetband och att det 
därför är utan betydelse från integritetssynpunkt att ha den angivna in
skränkningen i rätten att få ta del av datalagrad information. Enligt så
väl bankföreningen och sparbanksföreningen som RRV bör den enskilde 
ha laglig rätt att få ut information i alla de former på vilka den tekniskt 
kan utlämnas, i den mån det inte innebär väsentlig olägenhet för myn-
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digheten, risk för otillbörligt intrång i enskilds integritet eller risk för 
skada på myndighetens datamedium. 

Svenska tidlli1Zgsutgivareföre1Zi11ge11, Publicistklubbe11 och TT finner 
att det med hänsyn till den tekniska utvecklingen borde te sig alltmer 
naturligt att låta offentlighetsprincipen inrymma även informationsin
hämtning genom direkttillgång till datamedier och on-lineförbindelser 
mellan datamaskiner. Enligt Svenska direktreklam/ öreningen och Finan

sieringsföretagens förening skulle det vara förenat med betydande kost
nader, om uppgifter inte kunde erhållas i form av datamedium i original 
eller kopia. Det skulle i så fall krävas manucilt arbete för att föra över 
uppgifterna på ett magnetband i avsikt att aktualisera egna dataregister. 
Även om det är möjligt att genom s. k. optisk läsning transformera en 
utskrift till ett magnetband, är en sådan möjlighet f. n. mycket kostsam. 
Föreningarna förordar därför att såväl enskilda som företag och organi
sationer erhåller laglig rätt att få ut information i de former den tekniskt 
kan utlämnas. 

TCO anser att den enskilde i princip bör ha möjlighet att välja for
men för kopia, t. ex. att få kopia på magnetband. Inskränkningar bör 
dock gälla, om det är fråga om uppgift som skall ingå i personregister. 
Svenska f örsiikringsbolags riksförbund förutsätter att den av OSK före
slagna regeln om utlämning av kopia av datamedium inte kommer att 
innebära någon inskränkning av den samkörning av egna data och data 
hämtade från offentliga datasystem som bl. a. försäkringsbolagen har 
behov av. 

Kostnadsfrågan berörs av flera remissinstanser. Sålunda framhåller 
RRV, försiikri11gsi11spektio11en och Svenska landstingsförbundet att för
slaget om tillhandahållande av ADB-upptagning medför ökade kostnader 
för myndigheterna men att denna kostnadsökning måste accepteras, om 
man vill slå vakt om offentlighetsprincipen. Såväl de nämnda remiss
instanserna som Svenska kommunförbundet anser att den hittills rådande 
avgiftsfrihcten bör behållas. 

SCB uttrycker allmän oro över OSK:s förslag med hänsyn till kost
nadsaspekterna. För sta.tistikproduktionens del kan enligt SCB:s uppfatt
ning skyldigheten att tillhandahålla upptagning i läsbar form bli mycket 
kostnadskrävande, om betydande efterfrågan på sådana uttag skulle 
uppstå och begreppet upptagning i läsbar form ges en vidsträckt tolk
ning. 

Enligt bankinspektionens mening bör det övervägas att inskränka 
skyldigheten för en myndighet att tillhandahålla upptagning på stället 
till fall då så kan ske utan nämnvärd kostnad eller att öppna möjlighet 
tm avgiftsbcläggning. Televerket anser att myndigheten bör ha rätt att ta 
ut avgift, om utlämning sker till beställare med kommersiella intressen. 
Hovrätten över Skåne och Blekinge samt länsstyrelsen i Stockholms län 

är av samma uppfattning för det fall att utlämnandet sker i form av 
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magnetband eller annat datamedium. Enligt matematisk-fysiska sektio

nen vid Lunds universitet bör utlämnande av magnetband alltid ers1'ittas. 
OSK:s förslag att även kommuner skall vara skyldiga att mot avgift 

tillhandahålla avskrift eller utskrift av offentlig handling tillstyrks av 
hovrätten över Skå11e och Blekinge och av JO. Hovrätten ifrågasätter 

om inte principen för avgiftsberäkning i detta sammanhang borde in
föras i TF, eftersom kommunerna annars inte skulle vara bundna. 

När det i övrigt gäller myndigheternas tillhandahållande av uppta11 
ningar erinrar RRV om att diarier och andra förteckningar är ett a' 
medlen att tillgodose offentlighetsprincipen. Verket understryker bety 
delsen av att överskådliga och i övrigt lätt tillgängliga register upprätta~ 
över såväl förekommande upptagningar som tillgängliga informationsut
tag. SAF, Sveriges industriförbund, Srenska bankföreningen och 
S1•e11ska sparbanksföreningen anser för sin del att det är nödvändigt att 

myndigheterna för lätt tillgängliga diarier, register eller liknande, med 
vilkas hjälp allmänheten ges möjlighet att orientera sig i befintligt ADB
material. Bankföreningcn och sparbanksföreningen anser vidare att det 
bör åligga en tjänsteman på varje myndighet att tillhandagå allmänheten 
med anvisningar om vilken information som finns och hur den kan er

hållas. 
Vad slutligen gäller tillhandahållande av arkiverat material framhåller 

riksarkivet nödvändigheten av att arkivmyndigheterna ges möjligheter 
att utnyttja sådan maskinutrustning som krävs för att tillgodose allmän

hetens och forskningens fortsatta tillgång till information som förvaras 
hos arkivmyndigheterna. Även DAK betonar att arkivmyndigheterna 
måste kunna förfoga över erforderlig utrustning. 

4.3.8 Prövningen av frågan om utlämnande av ADB-upptagning 

OSK:s förslag att fråga om utlämnande av ADB-upptagning skall 
prövas av den myndighet som förfogar över upptagningen godtas all
mänt av remissinstanserna. Postverket säger sig dock föredra en regel 
om att prövningen i stället åläggs den myndighet som enligt gällande 
författning, avtal eller på annat sätt är att anse som huvudman för upp
tagningen. 

Några instanser tar upp det fallet då flera myndigheter förfogar över 
en upptagning. RSV finner det naturligt att utlämningsfrågan i sådant 
fall prövas av den av myndigheterna till vilken sökanden vänder sig. 

RRV påpekar emellertid att det av kostnadsskäl är mindre önskvärt att 
två eller flera myndigheter i stort sett samtidigt låter ta ut samma in

formation. RRV anser det angeläget att man i sådana situationer åstad
kommer någon form av samordning. 

SAF, Sveriges industriförbund och Sreriges Radio hyser farhågor för 
att en sökande kommer att bollas mellan olika myndigheter i fall då ett 
dataregister är gemensamt för eller uppdelat på flera myndigheter. De 
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nämnda rernissinstanserna anser att det för sådana fall måste finnas klara 
föreskrifter om vilken myndighet som bestämmer om utlämnande av 

en upptagning. Enligt SAF och industriförbundet kan det i en framtid 

rent av vara lämpligt att anförtro några få lämpligt belägna myndigheter 

med särskild ADB-utrustning uppgiften att tillhandagå allmänheten med 

allmänna handlingar. 

4.3.9 Sekretesslagens tillämpning på ADB-material 

OSK:s förslag att sekretesslagens regler om handlingar skall göras 

uttryckligen tillämpliga på ADB-upptagningar lämnas i allmänhet utan 

erinran av remissinstanserna. Hovriitten över Skåne och Blekinge samt JO 

påpekar emellertid att den föreslagna 44 § blir överflödig, om man 

låter begreppet allmän handling omfatta även ADB-upptagning. 
Massmedieutredningen, som erinrar om sitt förslag till lagteknisk me

tod för inordnande av upptagningar under 2 kap. TF, ifrågasätter om 

inte 44 § sekretesslagen borde formuleras som en erinran om att vad i 

lagen föreskrivs om utlämnande av handling äger motsvarande tillämp

ning på upptagningar för ADB liksom på upptagning som kan läsas 

eller avlyssnas med annan teknik än ADB. 

4.3.10 Ikraftträdande 

OSK:s förslag om den tidpunkt då de föreslagna ändringarna i TF 

och sekretesslagen skall börja gälla har lämnats utan erinran av remiss
instansema. 

5 ADB-teknikens imerkan på personlig integritet 

5.1 Debatten om ADB och den personliga integriteten 

I samband med den vidgade användningen av ADB har farhågor i 
många länder uttalats för att den nya tekniken leder till intrång i enskil
das privatliv eller vad man kallat den personliga integriteten. Debatten 
har i skilda länder förts med något olika argument, och i konkreta av

vägningsfrågor har bedömningarna varit mycket skiftande inte bara län

derna emellan utan också inom länderna. Gemensamt för argumente

ringen är emellertid tanken att den enskilde bör tillförsäkras en sfär, 

som skyddas mot otillbörligt intrång från myndigheter och andra som 

han uppfattar som utomstående. Genom ADB har myndigheters och or

ganisationers möjligheter att inhämta och utnyttja kunskaper om enskil

das förhållanden väsentligt ökats och detta - har det sagts - bör mot

verkas eller åtminstone kontrolleras genom särskilda åtgärder. Krav på 

ny lagstiftning har ställts i en rad länder. 

1 Sverige kom 1970 års folk- och bostadsräkning att spela rollen av 

utlösande faktor för en allmän och livlig debatt om ADB och dess an-
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vändning för personregistrering. Insamlingen av uppgifter om männi
skor, deras attityder och levnadsförhållanden kritiserades såsom ägnad 
att alltför mycket öka myndigheternas makt och möjligheter att styra 
enskildas handlingar . .Även försäljningen från myndigheter till enskilda 
av personuppgifter utsattes för häftig kritik. I denna del hade kritiken 
betydande inslag av avoghet mot selektiv reklam, för vilken begagnades 
adressuppgifter som ytterst härrörde från statliga myndigheter. Det ef

terlystes en datalagstiftnfog med regler om vad som skulle vara tillåtet 

för myndigheter och enskilda i fråga om utnyttjande av ADB. 
I riksdagen har frågorna om ADB och personlig integritet tagits upp 

dels i motioner vid 1969 och 1971 års riksdagar, dels i interpellationer 

vid 1970 och 1971 års riksdagar. Eftersom frågorna var under utredning 

föranledde motionerna inte någon åtgärd från riksdagens sida. Ar 1972 
beslöt riksdagen att uppskjuta inrättandet av det planerade centrala per
sonregistret i avvaktan bl. a. på OSK:s betänkande. 

5.2 Skydd för integriteten enligt gällande lagstiftning 

Den tidigare behandlade offentlighetsprincipen kan sägas vara av be

tydelse även när det gäller integritetsskyddet. Genom att myndigheterna 
arbetar under insyn och kan utsättas för kontroll tillgodoses synpunkten 

att insyn i privatlivet inte får möjliggöras i hemlighet. Offentligheten är 
också ägnad att minska risken för att uppgifter skall bli ofullständiga 

eller felaktiga . 
.Även inskränkningarna i offentligheten bestäms till väsentlig del av 

integritetsskyddssynpunkter. Ett av de i 2 kap. 1 § TF angivna intressen 
som får skyddas med sekretess är privatlivets helgd. Såväl inom folkbok
föringen som inom kriminalvården, nykterhetsvården, barnavården och 
socialvården förbjuds utlämnande av handlingar, om uppgifterna i dem 
kan missbrukas till skada och förklenande av enskild (se 10, 13 och 
14 §§ sekretesslagen). I fråga om kriminalregistret och andra informa
tionssystem går sekretessen längre. 

När det gäller myndigheternas rätt att blanda sig i enskildas förhål
landen finns det begränsningar i olika offentligrättsliga författningar. 
Begränsningarna avser dock huvudsakligen intrång av påtagligt fysiskt 
slag. Den centrala författningen är rättegångsbalken, som innehåller reg
ler om bl. a. häktning och andra former av frihetsberövande med an
ledning av misstanke om brott. I rättegångsbalken finns också bestfön

melser om husrannsakan, kroppsvisitation, kroppsbesiktning, beslag och 
telefonavlyssning. 

Frihetsberövande kan förekomma även inom t. ex. barnavårdens, 

nykterhetsvårdens och den psykiatriska vårdens ram. Bestämmelser om 
kroppsvisitation finns förutom i rättegångsbalken i bl. a. Jagen 
(1960: 418) om straff för varusmuggling. I fråga. om telefonavlyssning 
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gäller särskilda regler för spionerimål och efter nyligen genomförda lag
L"indringar även narkotikamål. Reglerna bygger på principen att särskilt 
lagstöd krävs för intrång i post- och telehemligheten från myndighets 

sida. 
Den lagteknik som använts beträffande myndigheternas handlande är 

genomgående den att man reglerat förutsiittningarna för sådana former 
av intrång som kunnat bli aktuella. Någon generell regel om fredande 

av privatlivet gentemot myndighet finns däremot inte i svensk rätt. 
När det gäller enskildas handlande finns det en rad regler i brottsbal

ken som syftar till att skydda den personliga integriteten. Som exempel 
kan nämnas bestämmelserna om misshandel, olaga frihetsberövande, 
hemfridsbrott, intrång i förvar och brytande av post- eller telehemlighet. 
Ytterligare skyddsbestämmelser har föreslagits av integritetsskyddskom

mitten i betänkandet (SOU 1970: 47) Skydd mot avlyssning. Dessa be
stämmelser avser intrång med bandspelare, telcfonavlyssningsapparater 

och liknande tekniska hjälpmedel. 

5.3 OSK 

5.3.1 Frågan om vad som bör skyddas 

OSK konstaterar inledningsvis att det är svårt att exakt fastställa vad 

som menas med uttryck som privatlivets helgd och den personliga inte
griteten. Grundtanken torde emellertid kunna uttryckas så, att den en
skilde bör ha tillgång tilI en fredad sektor, inom vilken han kan avvisa 
sådan inblandning både från det allmänna och från andra som uppfattas 

som otillbörlig. 
Svårigheterna att fastställa vad man menar med integritet hänger en

ligt OSK samman med att en rätt att bli lämnad i fred aldrig kan vara 
absolut i ett samhälle. Den privata sektorn måste begränsas av gemen
skapens krav på insatser från den enskilde i fråga om t. ex. arbete och 
skatter och på upplysningar som behövs för gemensamma åtgärder. 

I nära samband med anspråket på en fredad sektor stt1r enligt OSK 
kravet från den enskildes sida att bli bedömd efter relevanta kriterier. 
Om man vet att en myndighet eller organisation har tillgång till omfat
tande information om enskildas personliga förhållanden, ligger det nära 
till hands att misstänka att informationen utnyttjas till ställningstagan
den som den inte är ägnad till. Vidare föreligger risk att ofördelaktiga 
uppgifter om en persons förflutna i otillbörlig grad kommer att påverka 

hans möjligheter i framtiden. Samhällets krav på solidaritet och ekono
misk effektivitet måste därför begränsas, bl. a. genom att övervakningen 
av den enskilde inte tillåts bli fullständigt effektiv. 

OSK finner att man knappast kan göra någon skarp och detaljerad 
gränsdragning omkring vad som bör vara tillåtet. Aven om det skulle 
vara möjligt att ange innehållet i den fredade sektorn vid en viss tid-
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punkt, måste man räkna med att uppfattningen om vad som bör skyddas 

efter hand kommer att förskjutas. Vissa riktlinjer torde dock kunna dras 

upp. En utgångspunkt är enligt OSK att all information om enskildas 

förhållanden i och för sig kan beröra integriteten. Möjligheten att infor
mationen används för olika ändamål kan av den enskilde upplevas som 

ett hot eller en kränkning, och i den mån sådan användning faktiskt 

förekommer kan det ytterligare skärpa konflikten. Från den enskildes 
synpunkt är det också av betydelse om informationen blir tillgänglig en

dast för viss myndighet, för personer som har särskilda kontakter med 

den som informationen gäller eller för en vidare krets. 

En typ av information, vars registrering den enskilde måste uppleva 

som ett påtagligt intrång, är sådana fakta som begångna brott, ådömda 

påföljder samt tvångsåtgärder inom nykterhetsvårdens, barnavårdens el

ler den psykiatriska vårdens ram. På liknande sätt uppfattas ofta uppgif

ter om genomgångna sjukdomar, mottagen socialhjälp och liknande. Det 

är här fråga om fakta, som det är ofrånkomligt att vissa myndigheter 

måste registrera för att kunna fylla sina uppgifter, men som från de en

skildas synpunkt upplevs som så ömtåliga att särskilda åtgärder är på

kallade för att informationen inte skall spridas i vidare kretsar. 

En andra form av ömtålig information gäller enskildas åsikter och 

åskådning, speciellt i politiska och religiösa frågor. Här är det fråga om 

förhållanden, om vilka utomstående kan ha endast fragmentariska kun

skaper och där ändringar inte säkert blir föremål för registrering. En sys

tematisk åsiktsregistrering skulle av många upplevas som i och för sig 

förkastlig. 

Uppgifter som är ägnade att belysa en persons inkomster, förmögen

het, skulder och ekonomiska ställning i övrigt upplevs av många som 

mycket ömtåliga, även om taxeringsuppgifter i vårt land sedan länge har 
varit offentliga i avsevärd utsträckning. Det kan dock inte gärna uppfat
tas som otillbörligt om t. ex. ett företag använder tidigare erfarenheter 

av en kunds betalningsvanor för att kräva förskottsbetalning för en ny 
beställning, i varje fall inte om erfarenheterna är någorlunda färska. 
Skulle däremot uppgiften lämnas ut till andra företag, t. ex. kreditupp
lysningsföreiag, kommer saken i ett annat ljus. 

En särställning intar sådana identitetsuppgifter som namn och adress, 

vilka hos oss sedan gammalt självklart ansetts böra vara offentligt till

gängliga. Även uppgifter om ålder, arbetsplats och civilstånd har hos 

oss en liknande ställning, men uppfattningen att offentligheten här har 

vissa nackdelar torde inte sakna förespråkare. I den svenska integritets

debatten har frågorna om s. k. selektiv direktreklam spelat en inte obe
tydlig roll. 

OSK betonar att den gjorda genomgången av vissa typer av informa

tion inte får uppfattas så, att informationens art och innehåll skulle vara 

ensamt avgörande för frågan om integritetsintrång kan uppkomma. 
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Även insamlande och hantering av ett stort antal i och för sig banala 
uppgifter kan medföra olustiga konsekvenser. Som OSK tidigare antytt 
är det vidare av stor betydelse vem som får del av information och hur 
den används. 

5.3.2 ADB och dess betydelse för integriteten 

OSK framhåller att utnyttjandet av ADB medför möjligheter att sam
manföra och överblicka mycket stora kvantiteter infornia.tion. Genom 
lämplig organisation av ett system kan uppgifterna hållas aktuella och 
tillgängliga på ett sätt som tidigare var helt otänkbart. Tekniken möjlig
gör också en centralisering av register, varigenom de praktiska möjlighe
terna att finna en viss uppgift kan ökas i mycket hög grad. En ytterli
gare ökning av den information som kan bearbetas uppnås genom att 
flera informationssystem kan samverka inbördes, utbyta information 
och ställa samman resultat från olika källor. 

När det gäller riskerna för otillbörligt intrång i integriteten konstate
rar OSK för det första att sådana speciellt ömtåliga uppgifter som be
gångna brott och ådömda påföljder, genomgångna sjukdomar, missbruk 
av alkohol eller narkotika och problem i familje- eller arbetslivet kan re
gistreras effektivare och till lägre kostnader än förr med hjälp av den 
nya tekniken. Risken ökar därför starkt för att uppgifter av detta slag 
skall utnyttjas för ändamål som kan uppfattas som otillbörliga. Även in
formation som i och för sig är av mera banal karaktär kan emellertid 
uppfattas som hotfull för de berördas integritet, om upplysningar i stora 
kvantiteter samlas och bearbetas med ADB-teknik. 

Sammanfattningsvis drar OSK slutsatsen att ADB-teknikens utveck
ling har medfört helt nya faror för intrång i den personliga integriteten. 
I förhållande till manuell hantering av information är det visserligen 
principiellt fråga om en gradskillnad, men denna är så betydande att si
tuationen måste anses förändrad på ett avgörande sätt. Utöver de reella 
riskerna för intrång i samband med insamling, bearbetning och utläm
nande av information bör särskilt observeras den psykologiska effekt 
som vetskapen om ADB-teknikens möjligheter medför. Kravet på en 
fredad privat sektor innefattar inte bara att det allmänna och andra en
skilda faktiskt skall respektera det privata området utan också att de be
rörda skall kunna lita på att det förhåller sig så. En förutsättning härför 
är att det finns insyns- och kontrollmöjligheter gentemot dem som har 
tillgång till den nya teknikens resurser. 

5.3.3 Principförslag 

Enligt OSK:s mening torde det system av skyddsregler, som finns i 
dag, i stort sett vara användbart mot integritetsintrång genom informa
tionsbehandling med äldre metoder. Däremot kommer det till korta 
gentemot ADB och kan knappast byggas ut för att möta dess risker utan 



Prop.1973:33 45 

att andra svåra nackdelar uppkommer. Särskilda regler för att möta det 
nya hotet mot den personliga integriteten är därför påkallade. 

OSK ifrågasätter till en början om de speciella reglerna för ADB bör 
utformas så, att de ger skydd inte bara för den personliga integriteten 
utan också för andra intressen, t. ex. rikets säkerhet och enskilda före
tags integritet. OSK finner emellertid att en översyn av sekretessreg
lerna, säkerhetsanordningarna för informationssystem med ADB och i 
viss utsträckning brottsbalkens regler är de utvägar som i första hand 
bör väljas för att möta farorna från datatekniken utanför den personliga 
integritetens område. För företagens del kan också reglerna om illojal 
konkurrens och otillbörlig marknadsföring bli aktuella. Av nu angivna 
utredningsuppgifter ankommer frågorna om säkerhetsanordningar när
mast på DASK, medan sekretessreglerna kommer att behandlas under 
OSK:s fortsatta arbete. 

När det gäller de regler som behövs för att skydda den personliga in
tegriteten konstaterar OSK att det inte är tillräckligt med begränsningar 
i utlämnande av material från sådana ADB-register som förs hos myn
digheterna. Sådana begränsningar hindrar inte att myndigheterna upp
rättar personregister för egen användning och inte heller att uppgifter 
cirkulerar mellan olika myndigheter. Vidare förhindras inte upprättan
det av enskilda register. 

En utväg att lösa det aktuella problemet är att förbjuda att personre
gister över huvud taget förs med ADB. Ett sådant förbud kan omfatta 
samtliga eller enbart enskilda register. OSK tillbakavisar emellertid 
denna utväg med hänsyn till de stora fördelar som ADB-registreringen 
ger. I stället förordar OSK att ADB-tekniken skall få användas för re
gistrering av personuppgifter när det inte finns anledning anta att otill
börligt intrång i personlig integritet skall uppkomma. 

Frågan om otillbörligt intrång bör avgöras genom en avvägning av de 
intressen som talar för upprättande av ADB-register över personuppgif
ter mot de faror för intrång i den personliga integriteten som kan upp
komma. En sådan avvägning kan enligt OSK:s mening inte, åtminstone 
f. n., göras generellt. I stället måste den ske från fall till fall, dvs. för 
varje tillämnat register innan det upprättas. Härvid bör föreskrifter om 
bl. a. utlämnande och annan användning av upplysningar från registret 
kunna meddelas. Det är emellertid nödvändigt att ingripande kan ske 
också i efterhand mot register som medför integritetsintrång. 

Den förordade lösningen bör enligt OSK genomföras på det sättet att 
det införs tillståndstvång för upprättande av personregister med ADB. 
Tillståndstvånget bör avse både statliga, kommunala och enskilda regis
ter. Personregistren måste också vara föremål för en fortlöpande tillsyn. 
Enligt OSK:s mening kan den avsedda regleringen inte begränsas till 
vissa personregister, t. ex. sådana av större omfattning. Däremot bör 
vissa typer av enklare register, vilka regelmässigt kan antas inte medföra 
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intrång, kunna undantas från tillståndstvånget och i stället underkastas 
anmälningsskyldighet. 

Prövningen och tillsynen föreslås bli anförtrodda åt en självständig 
myndighet, benämnd datainspektionen, vars sammansättning ger garan
tier för att den företräder en bred medborgaropinion. Tillstånd bör 
kunna förenas med villkor i olika avseenden, bl. a. om inhämtande, 
bearbetning, användning och utlämnande av uppgifter. Vad beträffar 
myndigheter bör föreskrifter om utlämnande dock inte kunna inskränka 
myndighetens skyldigheter enligt TF. Om utlämnande enligt offentlig
hetsprincipens regler skulle vara ägnat att vålla otillbörligt integritetsin
trång, finns det, när det gäller statliga myndigheter, möjligheter att mins
ka riskerna med administrativa och organisatoriska åtgärder. 

De nu förordade reglerna föreslås bli samlade i en datalag. I lagen 
bör enligt OSK föreskrivas bl. a. att tillstånd att föra register över person
uppgifter med ADB skall meddelas, om det saknas anledning anta att 
otillbörligt intrång i registrerads personliga integritet skall uppkomma. 
Vidare bör lagen innehålla föreskrifter om skyldighet för registerförare 
att kontrollera riktigheten av uppgifterna och att rätta felaktiga uppgif
ter samt att högst en gång om året på begäran Jämna underrättelse åt 
den som är registrerad om innehållet i de uppgifter som rör denne. För 
tillsynen skall datainspektionen ha rätt att inspektera datamaskiner med 
kringutrustning samt att erhålla uppgifter och upplysningar från regis
terförare. Tillstånds- och anmälningsskyldigheten samt skyldigheten att 
följa meddelade föreskrifter m. m. föreslås bli straffsanktionerade. Slut
ligen bör datalagen innehålla bestämmelser om tystnadsplikt och skade
stånd. 

5.3.4 Området för datainspektionens tillståndsprövning 

Som tidigare nämnts anser OSK att datainspektionen bör besluta om 
tillstånd inte bara för enskilda register utan också för statens och kom
munernas register. Härigenom vill OSK betona vikten av att tillåtlighe
ten av offentliga register bedöms på samma sätt som i fråga om en
skilda. Att en myndighets åtgärder underkastas tillståndsprövning av en 
annan myndighet finns det, påpekar OSK, exempel på i annan modern 
lagstiftning, exempelvis miljöskyddslagen (1969: 387) och strålskyddsla
gen (1958: 110). 

OSK framhåller att denna ordning uppenbarligen kan komma i kon
flikt med beslut av statsmakterna om inrättande av register över person
uppgifter. Sådana konflikter bör i största möjliga utsträckning undvi
kas genom att datainspektionen får yttra sig i ärenden av detta slag och 
genom att stort avseende fästs vid dess mening. 
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5.3.5 Möjligheten att göra vissa register beroende av endast anmälan 

Som tidigare berörts anser OSK att vissa typer av enklare register, 
som regelmässigt inte kan antas medföra fara för integritetsintrång, skall 
kunna undantas från tillståndstvånget och få föras efter anmälan till da
tainspektionen. OSK föreslår att detta undantag skall gälla för medlems
register, personalregister, hyresgästregister, försäkringsbolags register 
över sina försäkringstagare samt reskontra och andra kundförteck
ningar. Även andra typer av register av liknande slag bör kunna undan
tas från tillståndstvånget. OSK föreslår att undantaget från tillstånds
tvånget konstrueras så, att Kungl. Maj:t inom den ram som anges i la
gen får bestämma vilka typer av register som skall falla under undanta
get. När erfarenheter av tilfämpningen vunnits torde befogenheten 
kunna delegeras till datainspektionen. 

Aven om ett register är av sådan typ att det enligt det nyss sagda skall 
kunna undantas från tillståndstvånget, är det enligt OSK:s mening nöd
vändigt med vissa begränsningar i fråga om registerinnehåll och uppgif
ternas användning för att registret skall få föras efter endast anmälan. 
OSK påpekar att personnummer är den identitetsuppgift som främst an
vänds vid samkörning av register. Ett register som innehåller person
nummer bör därför alltid vara tillståndspliktigt. Detsamma bör gälla re
gister med födelsedatum. Undantag från det nu sagda bör dock medges, 
när det gäller register över anställda .. Som skäl härför anför OSK att det 
från sådana register lämnas en rad uppgifter till myndigheter, vilka 
måste innehålla personnummer. Dessutom kan personalorganisationerna 
väntas få sådant inflytande över personalregistrens innehåll i övrigt att 
riskerna för integritetsintrång ändå bör kunna undvikas. OSK föreslår 
därför att register över anställda bör kunna föras utan tillstånd, även om 
personnummer eller motsvarande ingår. 

För att ett personregister skall kunna befrias från tillståndstvånget bör 
enligt OSK:s mening även andra villkor än som rör personnummer vara 
uppfyllda. Sålunda bör i registret få införas endast sådana personuppgif
ter som lämnats antingen av den registrerade själv för det ändamål för 
vilket registret förs eller av myndighet i enlighet med författning eller 
som uppkommit inom registerförarens verksamhet eller som avser änd
ring av adress. Som exempel på uppgifter som uppkommit i registerfö
rarens verksamhet nämner OSK uppgifter om anställningsförhållanden, 
beställningar, inträde i förening, inbetalningar o. d. Uppgifter av särskilt 
känslig natur, t. ex. om misstanke eller påföljd för brott, vissa slag av 
tvångsingripande eller erhållen sjukvård eller socialhjälp m. m., bör 
aldrig få ingå i register som får föras utan tillstånd. 

En hel del av den oro som förekommer i fråga om ADB-registren kan 
enligt OSK:s uppfattning hänföras till ovetskap huruvida man är regist
rerad och i så fall vilka uppgifter som ingår i registret. Med hänsyn 
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bl. a. härtill bör en förutsättning för befrielse från tillståndstvånget vara 
att det på lämpligt sätt bekantgörs för de registrerade att registret förs 
och vilka slag av personuppgifter som ingår i det. Ytterligare en förut
sättning för befrielse från tillståndstvånget bör vara att uppgifterna i re
gistret inte används för annat ändamål än det för vilket registret förs. 
Som huvudregel bör härvid gälla att uppgift som ingår i registret inte 
får lämnas ut till någon utanför registerförarens organisation utom till 
den registrerade själv. Utlämnande till annan skall dock kunna ske i 
vissa speciella fall, bl. a. om den registrerade medgett det eller myndig
het begärt det. 

OSK anser slutligen att Kungl. Maj:t bör ha befogenhet att ställa upp 
ytterligare villkor för att ett individuellt register skall kunna befrias från 
tillståndstvång, om sådana villkor skulle visa sig behövliga för att före
bygga otillbörligt integritetsintrång. 

OSK konstaterar alt frågan huruvida ett tilltänkt ADB-register är till
ståndspliktigt eller underkastat anmälningsskyldighet ofta kan tänkas 
vara svårbedömbar. Begreppet personregister är inte heller så distinkt 
att det alltid utan vidare kan avgöras om ett tillämnat register faller in 
under begreppet eller ej. Enligt OSK:s mening behövs därför en regel 
enligt vilken datainspektionen skall lämna förhandsbesked i dessa frå
gor. Lämnas sådant besked, bör det självfallet vara bindande för da
tainspektionen, om den i annat sammanhang får anledning att bedöma 
samma fråga. 

Förhandsbesked kräver att sökanden lämnar en redogörelse för det 
tilltänkta registret som ofta går långt utöver vad anmälningsskyldigheten 
fordrar. Detta kan möjligen medföra att förhandsbesked blir så svårhan
terat att det endast kommer till begränsad användning utom beträffande 
delfrågor. OSK bedömer emellertid att ett visst behov av förhandsbe
sked väntas föreligga. 

5.3.6 Inskränkning i rätten att liimna ut uppgift 

OSK påpekar att den föreslagna lagstiftningen syftar bl. a. till att 
skapa kontroll över möjligheterna att genom inhämtande av uppgifter i 
stora mängder från befintliga register bygga upp nya register som an
vänds för andra ändamål än de varifrån uppgifterna hämtats. Med nu
varande teknik sker detta huvudsakligen genom att uppgifterna inhäm
tas på datamedium, men när den optiska läsningen mer allmänt tagits i 
bruk kan uppgifterna lika lätt överföras i form av utskrivna listor. 

Till största delen kan man enligt OSK komma till rätta med detta 
problem genom tillståndsgivningen. Det kan emellertid inte uteslutas att 
tillståndsbesluten kan kringgås. Stora delar av kontrollen blir omöjlig 
om registren upprättas utomlands. OSK anser därför att det behövs en 
regel om att personuppgift som ingår i personregister inte får lämnas ut, 
om det finns anledning anta att uppgiften skall användas för ADB utan 
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tillstånd enligt datalagen eller i utlandet. Regeln bör straffsanktioneras. 
Behov av utlämnande exempelvis till utlandet kan naturligtvis tänkas 

uppkomma utan att det föreligger risk för integritetsintrång. I sådana 

fall bör medgivande kunna lämnas av datainspektionen. 
Den föreslagna regeln torde i första hand bli tillämplig på myndighe

ter. Enligt OSK:s mening bör den dock gälla även andra registerförare. 
Såvitt avser myndigheter torde den kunna innebära en begränsning av 

offentlighetsprincipen. I denna del bör den därför grundas på en be

stämmelse i 2 kap. 1 § TF. 
OSK säger sig vara medveten om att en spärr av den angivna typen 

inte torde kunna effektivt förhindra att register upprättas i utlandet. 
Detta är en fråga som enligt OSK:s uppfattning kan lösas endast genom 
internationella överenskommelser. I avbidan på sådana erbjuder spärre

geln dock ett visst skydd. 

5.3.7 Datainspektionens organisation 

För att man skall få garantier för att datainspektionen företräder en 

bred medborgaropinion anser OSK att flertalet av dess ledamöter bör ha 
nära kontakt med den allmänna opinionen genom arbete i riksdagen, 

folkrörelserna etc. En ledamot bör ha särskild sakkunskap i datateknik 
och informationsbehandling, en särskild erfarenhet av offentlig förvalt
ning och en av verksamhet inom näringslivet. Dessa krav på inspektio
nen kan enligt OSK:s uppfattning tillgodoses om inspektionen får nio le
damöter med fem ersättare. Ledamöterna och ersättarna bör utses av 
Kungl. Maj:t för fyra år i sänder. 

OSK anser inte att alla ärenden skall behöva avgöras av datainspek

tionen i dess helhet. Mera rutinbetonade ärenden föreslås kunna hand
läggas av· ett arbetsutskott, bestående av ordföranden och två andra le
damöter. Även viss delegering till tjänsteman inom inspektionen bör 
kunna förekomma. På denna punkt kan bestämmelser ges i instruktion. 

I enlighet med vad som tidigare sagts kommer datainspektionens upp
gifter i första hand att bestå i att pröva om register får föras, att ta emot 
anmälningar om register i de fall då sådant får inrättas utan tillstånd 
samt att meddela förhandsbesked huruvida tillstånd eller anmälan be
hövs. OSK:s förslag innebär vidare att datainspektionen skall utöva till
syn över ADB-register genom inspektion och· inhämtande av upplys
ningar. Vid behov skall datainspektionen meddela föreskrifter för regist
ren liven efter det att tillsti'md lämnats. 

OSK föreslår att datainspektionen dessutom skall fungera som en da

taombudsman eller klagomur, dit allmänheten kan vända sig med klago
mål och förfrågningar rörande användningen av ADB för personregi
strering. I vissa falJ skall datainspektionen kunna ingripa med vitesföre
läggande eller förbud. Datainspektionens beslut skall kunna överklagas 
hos Kungl. Maj :t. JK eller JO skall kunna föra talan mot beslut, varige-

4 Riksdagen 1973. 1 sam/. Nr 33 
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nom tillstånd till personregister meddelats, eller mot beslut om för
handsbesked, enligt vilket tillstånd inte behövs. 

OSK förutser att datainspektionens arbetsuppgifter kommer att bli 
omfattande, särskilt när det gäller prövningen av större system. På 
grund av enkätresultatet anser OSK att antalet datasystem som innehål
ler personuppgifter f. n. kan uppskattas till ca 4 000. Av dessa beräknas 
l 500 kunna undantas från tillståndstvånget. Tillflödet av ärenden som 
rör nytillkommande tillståndspliktiga system beräknar OSK till inemot 
500 om året, varav ca 450 på den privata sektorn. 

När viss erfarenhet vunnits kan behandlingstiden för de lättast be
dömda systemen enligt OSK beräknas till åtminstone några timmar 
medan de mera svårbedömda kan väntas kräva upp till fem dagars ar
bete. överslagsvis uppskattar OSK att det för granskningen av huvudde
len av systemen behöver inrättas sju tjänster. Då har undantagits be
handlingen av de mera komplicerade datasystemen på den offentliga 
sektorn, som beräknas kräva fyra a fem tjänster. Härtill kommer de 
tjänster som behövs för tillsynsverksamheten och för utredningar med 
anledning av klagomål från allmänheten m. m. 

Sammanfattningsvis uppskattar OSK att datainspektionen för de lö
pande arbetsuppgifterna behöver 22 tjänstemän, varav 1 kanslichef, '.! 

tjänstemän med uppgift att leda inspektionsverksamheten resp. handha 
frågor om klagomål från allmänheten, 14 handläggare med uppgift att 
förbereda tillståndsärenden m. m. och biträda vid inspektioner, 3 biträ
den, 1 telefonist och 1 cxpeditionsvakt. 

Kostnaderna för datainspektionen under ett budgetår ber1iknar OSK 
till 2 950 000 kr., räknat i 1972 års kostnadsläge. Av detta belopp utgör 
l, 1 milj. kr. konsultarvoden. Under budgetåret 1973/74, då datainspek
tionen förutsätts successivt komma att byggas upp, kan kostnaderna 
enligt OSK:s uppfattning begränsas till 1,6 milj. kr., varav 300 000 kr. 
i konsultarvoden. 

5.3.8 Övergångsbestämmelser 

Enligt OSK:s uppfattning krävs ett omfattande förberedelsearbete in
nan den föreslagna datalagen i dess helhet kan sättas i kraft. De delar av 
lagstiftningen som' grundas på de föreslagna ändringarna i TF kan inte 
träda i kraft förrän dessa blivit slutligt antagna, dvs. tidigast under 
första halvåret 1974. Tidpunkten kan lämpligen bestämmas till den 
1 juli 1974. 

De angivna förhållandena föranleder OSK att föreslå att datainspek
tionen inrättas redan den 1 juli 1973 och att den får som första uppgift 
att förbereda lagens ikraftträdande ett år senare genom att fortsätta 
kartläggningen av befintliga dataregister, utarbeta arbetsrutiner och 
blanketter samt upprätta förslag till Kungl. Maj:ts tillämpningsbestäm
melser. För att ge datainspektionen de befogenheter som krävs bör vissa 
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av lagens regler, bl. a. de som handlar om datainspektionens organisa
tion och om tillsynen, träda i kraft den 1 juli 1973. 

OSK påpekar att tillståndstvånget för redan existerande dataregister 
inte kan införas omedelbart vid lagens ikraftträdande, eftersom registren 
måste ges tid för anpassning till de nya reglerna både av arbetstekniska 
och av ekonomiska skäl. Dessutom är det omöjligt att administrativt ge
nomföra en tillståndsprövning för existerande register på kort tid. Det 
behövs därför en anpassningsperiod, som dock bör vara så kort som möj

ligt. 
Med hänsyn till det sagda föreslår OSK att ansökan om tillstånd för 

existerande tillståndspliktiga dataregister skall göras före årsskiftet 
1974175. Registren skall därefter få brukas till dess ansökan prövats. 
Denna rätt att bruka registren övergångsvis bör dock avse endast en 
oförändrad användning. Utvidgning i fråga om innehåll, användning el
ler utlämnande bör således inte få ske utan tillstånd. 

Beträffande existerande register som är av sådan beskaffenhet att de 
får tas i bruk efter endast anmälan föreslås att anmälan skall göras före 
den 1 oktober 1974. Slutligen föreslår OSK att datainspektionen före 
den 1 juli 1974 skall få ta emot och pröva ansökningar om tillstånd eller 
anmälningar såvitt avser tiden därefter. 

5.3.9 Tillägg till brottsbalken 

OSK påpekar att datalagen innefattar ett kontrollsystem som hindrar 
den som är ansvarig för ett register att använda tekniken till skada för 
enskild. Om annan än registerföraren obehörigt utnyttjar ett register, 
faller detta däremot i stor utsträckning utanför kontrollen. Endast om 
det obehöriga förfarandet innefattar uppbyggande av ett eget tillstånds
pliktigt system, kommer datalagens straffbestämmelser att vara tillämp
liga. 

I viss utsträckning faller obehöriga förfaranden med ADB-material 
under redan gällande straffbestämmelser. Sålunda kan det tänkas bli ak
tuellt att tillämpa bestämmelsen i 4 kap. 8 § brottsbalken om brytande 
av post- eller telehemlighet eller bestämmelsen i 4 kap. 9 § brottsbalken 
om intrång i förvar. Vidare kan reglerna i 8 kap. brottsbalken om till
greppsbrott bli tillämpliga på obehöriga förfaranden som innefattar fy
siskt besittningstagande av magnetband eller andra minnen som hör till 
kringutrustningen. Även obehörigt bruk av datamaskin kan innefatta be
sittningsrubbning. Om fysiska förändringar av maskinutrustning eller 
minnen åstadkoms kan också ansvar för skadegörelse enligt 12 kap. 1 § 

brottsbalken komma i fråga. OSK påpekar emellertid att obehörig ADB
hantering kan äga rum utan vare sig besittningsrubbning eller skadegö
relse och likväl vålJa både registerföraren och registrerade betydande 
skada och olägenhet. 

Obehöriga förfaranden, som ändrar innehållet i minnen, kan enligt 
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OSK också vara att bedöma som förfalskningsbrott, nämligen om det 
ändrade kan anses som urkund. I den mån obehörigt förfarande har vid
tagits av någon som är anställd hos registerföraren, kan ansvar för tro
löshet mot huvudman enligt 10 kap. 5 § brottsbalken komma i fråga. 

Eftersom obehörigt intrång och obehöriga ändringar i datasystem är 

möjliga utan att förfarandena blir åtkomliga enligt nuvarande bestäm
melser, anser OSK det motiverat att överväga en komplettering av 
straffskyddet. OSK föreslår att man inför en ny paragraf, 9 a §, i 4 kap. 
brottsbalken. Straffbestämmelsen bör omfatta det fallet att någon olovli
gen bereder sig tillgång till upptagning för ADB eller olovligen ändrar 

eller utplånar sådan upptagning. Straffet bör bestämmas till böter eller 
fängelse i högst två år, och brottet bör betecknas dataintrång. Bestäm
melsen bör avse såväl personregister som icke personorienterade regis

ter. 
Med hänsyn bl. a. till det starka allmänna intresse som är knutet till 

kontrollen av ADB-informationens korrekthet anser OSK att data
intrång alltid bör höra under allmänt åtal. Däremot synes det inte erfor
derligt att kriminalisera försök. 

Bestämmelsen om dataintrång föreslås träda i kraft den 1 juli 1973. 

5.4 Remissyttrandena 

5.4.1 Allmänna synpunkter 

Remissinstanserna instämmer allmänt i OSK:s uttalande att den en

skilde bör ha tillgång till en fredad sektor, inom vilken han kan avvisa 
sådan inblandning från det allmänna och från andra som uppfattas som 
otillbörlig, men att å andra sidan rätten att bli lämnad i fred aldrig kan 
bli absolut i ett samhälle. Från flera håll, bl. a. från JO:s sida, framhålls 
att det i ett utvecklat samhälle behövs personinformationssystem som 
ger underlag för beslut inom förvaltningen och näringslivet. Enligt 
JO:s åsikt är det genom sekretesslagstiftningen sörjt för att myndig
heterna inte lämnar ut uppgifter om en enskild person på sådant sätt 
att privatlivet skadas. Uppenbart är emellertid, fortsätter JO, att situa

tionen radikalt har förändrats i och med att personinformationssyste
men har inrättats för ADB. Härigenom har systemens kapacitet och ef
fektivitet ökat så oerhört att det enligt JO:s mening är befogat att tala 
om en artskillnad snarare än gradskillnad. Genom den tekniska utveck

lingen har riskerna för missbruk till skada och förklenande för den en
skilde blivit uppenbara. 

övriga remissinstanser för i stor utsträckning fram samma synpunkter 
som JO. Det framhålls också, bl. a. av JK och LO, att ADB-tekniken 
kan förutses bli ytterligare effektiviserad och att därför riskerna för in
trång i den personliga integriteten ständigt ökar. Länsstyrelsen i Stock
holms län påpekar särskilt att, samtidigt som inrättandet av ett centralt 
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personregister har skjutits på framtiden, andra stora centralregister till
skapas och planeras. Länsstyrelsen säger sig hysa oro för denna utveck
ling och understryker angelägenheten av att frågan om ett centralt per
sonregister snarast löses. 

Flera remissinstanser, däribland SCB, länsstyrelsen i Malmöhus län 

och DASK, framhåller att rädslan för missbruk av ADB-lagrad infor
mation inte får undanskymma förhållandet att ADB-teknikens utökade 
användning har haft mycket positiva samhällsekonomiska effekter. Tek
niken har dessutom underlättat samhällsplaneringen genom att ge de po
litiska instanserna ett bättre beslutsunderlag. Rikspolisstyrelsen anser att 
de senaste årens offentliga diskussion har gett flera exempel på över
drivna eller ogrundade farhågor inför ADB-teknikens möjligheter och 
att dessa farhågor bör mötas med en korrekt och saklig information. 
Liknande synpunkter förs fram av DAFA. 

De allra flesta remissinstanserna är ense om att det nu är hög tid att 
samhället vidtar åtgärder för att motverka ADB-teknikens risker för den 
enskilde. Man biträder allmänt OSK:s uppfattning att en utbyggd sekre
tesslagstiftning ensam svårligen kan lösa integritetsfrågorna och att den 
föreliggande intresseavvägningen för och emot upprättande av ADB-re
gister inte kan göras generellt utan måste ske från fall till fall. På grund 
av det anförda tillstyrker så gott som samtliga remissinstanser huvud
principerna i OSK:s förslag, dvs. att det - med vissa undantag - införs 
tillståndstvång för både offentliga och enskilda personregister som förs 
med ADB, att tillståndsprövningen skall handhas av en särskild myndig
het samt att myndigheten skall kunna förknippa tillstånden med sär
skilda villkor och utöva en långtgående tillsyn. 

Vissa remissinstanser, däribland DON, bilregisterniinmden, RSV och 
EON, påpekar att det föreslagna tillståndstvånget kommer att medföra 
en stor administrativ apparat och betydande kostnader. DAFA förutser 
att förslaget kommer att få avsevärda konsekvenser i fråga om möjlighe
terna att använda ADB och understryker kraftigt vikten att man i det 
följande arbetet med detaljutformning av författningar och bestämmel
ser ser mera till syftet med behandlingen av personinformation än till de 
former och metoder informationsbehandlingen antar. Enligt DASK:s 

uppfattning kan utredningsförslaget medföra att man tvingas välja for
mer för ADB-verksamheten som inte är fullt rationella från tekniskt
ekonomiska synpunkter och att därför effektiviteten i bl. a. samhällspla
neringen begränsas. DASK påpekar också att OSK inte har gjort några 
försök att beräkna de ökade kostnader för den offentliga datahante
ringen som de föreslagna reglerna kan medföra. Det medges dock att 
det inte torde vara möjligt att nu uppskatta dessa kostnader. Liksom 
DAFA understryker DASK vikten att tillämpningsföreskrifterna till den 
nya lagstiftningen inte får en sådan utformning att en fortsatt utveckling 
på teknikens område hindras mer än nödvändigt. I varje fall till en bör-
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jan bör datainspektionens verksamhet koncentreras på register som är 
av särskild betydelse från integritetssynpunkt. 

JK, rikspolisstyre/sen, värnpliktsverket, juridiska fakulteten vid Lunds 

universitet, LO och SAGO anser att OSK har lämnat otillräckliga rikt
linjer för tillståndsprövningen och att det därför kan uppstå tillämpnings
problem såväl för inspektionen som för registerförare. JK framhåller 
att rättsbildningen enligt OSK:s förslag i betydande utsträckning kom
mer att ske genom administrativa avgöranden hos Kungl. Maj:t och da
tainspektionen och att det är angeläget att integri.tetsproblemen i allt vä
sentligt regleras i Jag. Samma synpunkt förs fram av den nyssnämnda 
fakulteten. 

Enligt bankinspektionens åsikt bör den föreslagna tillståndspröv
ningen endast i undantagsfall ha sin tyngdpunkt i frågan om ett register 
skall få föras eller ej. Tillståndsprövningen bör i stället bli ett medel att 
se till att registreringen och utlämnandet av registrerade uppgifter sker 
på ett från integritetssynpunkt godtagbart sätt. I fråga om sådan regi
strering som sker inom banksektorn anser såväl bankinspektionen som 
Sveriges jordbrukskasseförbzmd att det bör övervägas att överlämna 
koncessionsgivning och tillsyn till bankinspektionen, eftersom det här 
till betydande del rör sig om en tillsynsuppgift som bankinspektionen re
dan har. 

När det gäller försäkringsområdet framhåller försäkringsinspektionen 

att det saknas varje anledning anta att försäkringsbolagen lagrar annat 
material i datamaskiner än sådant som är av hög angelägenhetsgrad för 
det enskilda bolaget eller försäkringsbranschen. Försäkringsinspektionen 
förutsätter att tillståndsgivningen på försäkringsområdet kommer att äga 
rum med allt beaktande av de syften som registren tjänar och att inga 
svårigheter reses i fråga om samkörning för naturliga ändamål med 
andra register. 

SCB framhåller beträffande statistikproduktionen att den i och för ~ig 
torde underlättas av att det skapas formella gränser för datahanteringen 
av personuppgifter. Enligt SCB:s uppfattning har dock OSK inte i till
räcklig grad uppmärksammat de speciella villkor som gäller för produk
tionen av statistik. SCB påpekar bl. a. att man vid statistisk användning 
av information är intresserad enbart av grupper av individer och att det 
sällan krävs tillgång till individuppgifter i läsbar form. Frågan är då en
ligt SCB om de statistiska databaserna behöver vara underkastade 
samma reglering som de individadministrativa databaserna. En tänkbar 
lösning skulle vara att tillståndsprövningen tar sikte endast på statistik
producentens rätt att föra över individuppgifter till läsbar form. 

KO tar särskilt upp frågan om kommersiell reklam och anser att be
stämmelser i ämnet bör föras in i datalagen. I vart fall bör hithörande 
frågor behandlas klargörande i motiven. 

Rektorsämbetet och matematisk-fysiska sektionen vid Lunds zmiversi-
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tet ifrågasätter om det är nödvändigt att inrätta ett nytt administrativt 
organ för att handha ifrågavarande tillstånds- och tillsynsfrågor. En da
taombudsman borde, anser man, kunna handlägga dessa frågor utan att 
det berättigade kravet på insyn och inflytande från allmänhetens sida 
äventyras. 

Med hänsyn till de befarade kostnaderna anser RSV det böra övervä
gas om inte integritetsskyddet kan tillgodoses tillfredsställande på ett 
enklare sätt än OSK har föreslagit. I stället för tillståndstvång skulle man 
enligt RSV:s mening kunna ha en obligatorisk skyldighet att göra anmä
lan till den föreslagna datainspektionen inom viss tid före det att ADB
register med personuppgifter tas i bruk. Datainspektionen skulle där
efter öva tillsyn över att det inte uppstår otillbörligt intrång i personlig 
integritet samt ha rätt att meddela föreskrifter och eventuellt förbjuda 
registrets förande. Risken för skadeverkningar genom att inskridande 
kan komma att ske först i efterhand anser RSV vara ringa. De avse
värda ekonomiska konsekvenserna av att ADB-register måste läggas ner 
eller i väsentlig mån inskriinkas torde verka starkt för försiktighet och 

avhållsamhet. 
Även CFD anser att tillståndstvånget bör begränsas. I den mån till- . 

stånd krävs för inrättande av personregister bör det enligt CFD:s me
ning meddelas av Kungl. Maj:t, medan det bör tillkomma datainspektio
nen att meddela detaljföreskrifter och hos Kungl. Maj :t påtala olika för
hållanden beträffande registren. 

Svenska teknologföreningen anser att personers integritet i framtiden 
bör skyddas genom att integritetshotande register över huvud taget inte 
existerar. Detta kan man uppnå genom att data för varje person delas 
upp i identitetsröjande och övriga och genom att de bägge typerna av 
data finns i två olika register. Identitetsröjande persondata identifieras 
med personnummer och de övriga med en hemlig personkod. Eftersom 
det inte är något hot mot integriteten att använda ett av dessa register 
utan det först är samkörning av dem som medför sådant hot, bör det stå 
var och en fritt att bygga upp register enligt de angivna principerna. Re
gisteruppbyggnad skall emellertid anmälas till datainspektionen, som 
också skall ha kontroll över samkörningen. När register med personupp
gifter utnyttjas så att identitetsröjande data kopplas samman med ej 
identitetsröjande, skall detta meddelas den person som sammankopp
lingen avser. 

SAF, Sveriges industriförbund och Sveriges advokatsamfund beklagar 
att OSK inte har tagit upp frågan om skydd för företag och andra juri
diska personer. Enligt SAF och industriförbundet behövs regler som 
skyddar företagen mot sådan information som kan utnyttjas för oveder
häftig kritik eller i annat skadligt syfte. Vidare behöver enskilda intres
senter och anställda skyddas mot vissa former av publicitet eller på
tryckningar. 
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Enligt Sveriges sociologförbzmd kan ett kollektiv, t. ex. en etnisk mi
noritet, ha ett lika stort behov av skyddad integritet som en individ. Ett 
skydd för sådana intressen kan erhållas endast genom att aggregerings
nivåerna vid databearbetningen blir föremål för någon form av medbor
garkontroll. 

Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet ifrågasätter om inte 
den föreslagna kontrollen borde utsträckas till register som förs med an
nan teknik än ADB, t. ex. med hjälp av hålkortsmaskin. Statskontoret 

anser för sin del att de föreliggande avgdinsningssvårigheterna medför 
att datainspektionens arbetsområde inte helt kan begränsas till upptag
ningar för ADB utan i vissa fall måste omfatta även manuellt förda re
gister. 

Enligt JO:s uppfattning bör det övervägas om man inte vid sidan av 
det administrativa tillståndstvånget behöver en central kriminalisering i 
brottsbalken för att skapa den rätta stadgan åt samhällskontrollen över 
pcrsoninformationssystemen. Det skulle exempelvis kunna föreskrivas 
att den som olovligen registrerar och förmedlar uppgifter om enskilds 
personliga förhållanden och gör det på ett sätt som leder till skada eller 
förklenande för den enskilde dömes till böter för personlighetsfridsbrott. 

Åtskilliga remissinstanscr betonar att den föreslagna lagstiftningen får 
ses som provisorisk och att det är ofrånkomligt att göra en ny genom
gång av frågeställningarna och vidta behövliga justeringar och komplet
teringar sedan man fått någon tids erfarenhet av verksamheten. Till de 
remissinstanser som gör sådana påpekanden hör JK, CFD, socialstyre/

sen, SCB, DAFA, juridiska fakulteten vid Uppsala universitet, arbets
marknadsstyrelsen, integritetsskyddskommitten, DASK, SAF, Sveriges 

industri/ örbund, Sveriges grossistförbund, Sveriges köpmamzaförbund, 

Svenska sparbanksföreningen, Sveriges Radio och Leverantörsför

eningen Kontors- oclz datautrustning. 

5.4.2 Begreppet otillbörligt intrång i personlig integritet 

Flera remissinstanser, bland dem RSV, matematisk-fysiska sektione11 

vid Uppsala universitet, juridiska fakulteten vid Lunds universitet, KO, 

LO, TCO och Sveriges advokatsamfund, påpekar att det varken i den 
föreslagna lagtexten eller i motiven anges närmare när otillbörligt in
trång i enskilds personliga integritet skall anses föreligga utan att OSK 
har överlåtit denna fråga åt praxis. De nämnda rcmissinstanserna hyser 
betänkligheter mot en sådan ordning. Flera av instanserna anser att det 
bl. a. av rättssäkerhetsskäl krävs att begreppet otillbörligt integritetsin
trång definieras närmare i lagen. Även om det inte är möjligt att defi
niera begreppet exakt, bör man ändå enligt LO ge en omfattande ex
emplifiering i motiven. 

Hovrätten över Skåne oclz Blekinge framhåller att man har att göra 
med en avvägning som ger olika resultat för snart sagt varje tänkbar si-
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tuation. Enligt hovrättens mening skulle man bättre uttrycka den le
dande principen för personregistreringen genom en regel att sådan re
gistrering skall tillåtas om anledning saknas att anta att registreringen 
skulle medföra otillbörligt lidande eller annan avsevärd olägenhet för 
enskild. 

Enligt KO:s mening vinner man ökad klarhet om man anser att det 
föreligger intrång i personlig integritet så snart någon mot den regist
rerades vilja skaffar sig kännedom om eller utlämnar information om 
hans privata förhållanden eller begagnar sig av sådan information. En 
avsevärd förstärkning av den enskildes rättsskydd åstadkoms, om sådant 
intrång presumeras vara otillbörligt. Datainspektionens prövning kom
mer då att gå ut på att avgöra om det, trots integritetsintrång, finns skäl 
att tillåta förande av visst personregister. Det blir i så fall, fortsätter 
KO, väsentligt att i lagtexten ange vilka omständigheter som kan åbero
pas för att häva presumtionen. Till sådana omständigheter bör höra 
bl. a. att registrering behövs för offentlig myndighets verksamhet eller 
att förandet av register objektivt sett är till fördel för den registrerade 
och för rcgisterföraren i hans verksamhet, t. ex. i bankrörclse. Vad sär
skilt gäller kommersiell reklam ifrågasätter KO om inte utsändning till 
grupp som bestämts med ledning av viss mycket personspecifik uppgift, 
t. ex. ålder eller inkomst, bör presumeras utgöra otillbörligt integritets
intrång. 

JO påpekar att termen integritet inte har någon hävd i svensk lagstift
ning och att det inte synes innebära någon vinning att använda detta ord 
i stället för det sedan länge vedertagna ordet privatliv. Används ordet 
privatliv, uppnår man också korrespondens med den grundläggande re
geln i 2 kap. 1 § TF om privatlivets helgd. JO anser vidare att regle
ringen skulle vinna i tydlighet om ordet intrång byttes ut mot "skada el
ler förklenande". Sammanfattningsvis föreslår JO att bestämmelsen om 
tillståndsprövning ges det innehållet att tillstånd skall meddelas, om an
ledning saknas att anta att personregistret kommer att missbrukas till 
skada eller förklenande för de registrerade eller dem närstående. 

Även Sveriges advokatsamfund anser att terminologin i datalagen 
helst bör ansluta sig närmare till den som används i TF. Begrepp som 
"enskildas behöriga ekonomiska intresse", "privatlivets helgd" och "en
skildas säkerhet" anger också enligt samfundets mening på ett ålder
domligt men ändå mer konkret och lättförståeligt sätt vad som är 
skyddsvärt. 

5.4.3 Området för datainspektionens tillståndsprövning 

En rad remissinstanser på den statliga sidan är kritiska mot OSK:s 
förslag att datainspektionens tillståndsprövning skall omfatta även per
sonregister vars inrättande beslutats av statsmakterna. De remissinstan
ser som för fram sådan kritik är DON, rikspolisstyre/sen, kriminalvårds-
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styrelsen, bi/registernämnden, SCB, bankinspektio11e11, RSV, länsstyrel
sen i Malmöhus län och DASK. Kravet på tillstånd från datainspektio
nen framhålls som särskilt omotiverat i de fall då en myndighet genom 
lag eller annan författning har tillagts rätt eller skyldighet att föra per
sonregister med hjälp av ADB. Som exempel nämner rikspolisstyrelsen 
polisregistret och kriminalregistret, vilka enligt kungörelsen (1970: 517) 
om rättsväsendets informationssystem skall vara grundade på ADB i de 
delar kungörelsen anger. 

Även när det gäller personregister som inte regleras av författning 
men vars inrättande ändå har beslutats av Kungl. Maj:t och riksdagen, 
exempelvis i samband med behandlingen av en anslagsfråga, är det en
ligt de nämnda remissinstanserna onödigt att tillåtligheten av registret 
prövas av datainspektionen. Som framhålls av bl. a. rikspolisstyrelsen 

skulle ett tillstånd av datainspektionen i sådant fall få karaktären av en 
överprövning av statsmakternas beslut. Såväl rikspolisstyrelsen som 
hanki11spektione11, RSV och liinsstyrelsen i Malmöhus län erinrar också 
om att datainspektionens beslut enligt OSK:s lagförslag skall kunna 
överklagas hos Kungl. Maj:t, något som gör den föreslagna konstruk
tionen ytterligare ohållbar. Det förhållandet att Kungl. Maj :t är besvärs
instans över datainspektionen medför enligt bankinspektionen att inte 
heller sådana register vars inrättande beslutats av Kungl. Maj:t ensam 
bör omfattas av datainspektionens tillståndsprövning. 

Av de remissinstanser som sålunda tillbakavisar OSK:s förslag beträf
fande personregister som .beslutats av statsmakterna anser rikspolissty

relsen, bitregisternämnden, SCB, RSV och DASK att integritetsskydds
intresset i fråga om dessa register bör kunna tillgodoses genom att data
inspektionens yttrande inhämtas. Enligt vad som framhålls av bilregis
ternämnden kan det förutses att stor vikt därvid kommer att läggas 
vid inspektionens mening. DON och kriminalvårdsstyrelsen anser att 
tillståndsplikten för registren bör ersättas med en skyldighet för register
förarcn att göra anmälan om registret till datainspektionen. Såväl riks
polisstyre/sen som bilregisternämmlen betonar att datainspektionen även 
när det gäller register som undantagits från tillståndsprövningen bör ha 
tillsyn över registrens användning. Inspektionen bör därvid kunna in
gripa med föreskrifter och i sista hand förbud. 

DASK ifrågasätter om inte även andra personregister än så.dana som 
beslutats av Kungl. Maj:t eller riksdagen bör undantas från datainspek
tionens tillståndsprövning. Sålunda finner DASK det principiellt tvek
samt att över huvud taget låta tillståndsgivningen omfatta statliga myn
digheter och på det sättet göra en myndighet beroende av tillstånd från 
en sidoordnad myndighet. Rikspolisstyrelsen anser för sin del att kravet 
på tillstånd för statliga register kan ersättas med ett anmälningsförfa
rande utan att kontrollen därför blir mindre effektiv. 

Även statskontoret säger sig ha övervägt frågan om en särbehandling 
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av de statliga registren. En majoritet inom statskontoret anser dock att 
det inte finns skäl att föreslå en sådan ordning med hänsyn till den möj
lighet till överprövning av datainspektionens beslut som föreligger ge
nom besvärsinstitutet. 

JO anför att det kan synas oegentligt att ställa upp krav på särskilt 
tillstånd av en administrativ kontrollinstans när det gäller personinfor
mationssystem som beslutats av riksdag och regering eller av regeringen 
ensam. Obestridliga fördelar torde emellertid enligt JO:s mening ligga i 
att en enhetlig prövningsform gäller för alla personinformationssystem. 
Till förebyggande av bl. a. kompetenskonflikter anser dock JO att det 
behövs en särskild regel att, om och i den mån riksdagen och regeringen 
eller regeringen ensam fattat beslut om ett personinformationssystem, 
kontrollinstansen skall Jämna tillstånd till personregistret. Kontrollin
stansens uppgifter blir därmed i sådana fall begränsad till att meddela 
erforderliga tillämpningsföreskrifter. 

5.4.4 Möjligheten att göra vissa register beroende av endast anmälan 

Flertalet remissinstanser godtar OSK:s förslag om möjlighet för 
Kungl. Maj:t att undanta vissa typer av register från tillståndstvånget 
och göra dem beroende endast av anmälan till datainspektionen. DON 

anser emellertid att det redan från början bör öppnas möjlighet för 
Kungl. Maj:t att delegera denna dispensrätt till datainspektionen. 

Enligt postverket och LO är det önskvärt att i Jagen eller i motiven 
ges klarare regler för bedömningen av om tillstånd behövs eller om det 
är tillräckligt att göra anmälan. Även juridiska fakulteten vid Lunds uni

versitet anmärker på att förslaget om undantag från tillståndstvånget är 
vagt. 

DASK anser helt allmänt att det bör övervägas att utforma reglerna 
så, att ett större antal register kommer att falla utanför tillståndstvånget 
och endast kräva anmälan. Samma åsikt förs fram av DON, som särskilt 
nämner myndighets diarier och andra protokoll som med teknikens ut
veckling i allt flera fall kan komma att falla under begreppet personre
gister. 

En rad remissinstanser riktar kritik mot förslaget att som villkor för 
dispens normalt skall krävas att födelsedatum inte ingår i förteckningen. 
Till dessa remissinstanser hör DON, SCB, bankinspektionen, RSV, ma

tematisk-fysiska sektionen vid Uppsala universitet, TCO, SACO, Sveri

ges advokatsamfund, Svenska bankföreningen, Sveriges jordbrukskasse

förbund, Sveriges direktreklamförening och Finansieringsföretagens för

ening. 

SCB delar i och för sig OSK:s uppfattning att möjligheten till sam
körningar ökar, om personnummer ingår i ett register, och att okontrol
lerade samkörningar kan leda till hot mot den personliga integriteten. 
SCB anser dock inte att man bör lösa detta problem genom att göra alla 
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register med personnummer tillståndspliktiga utan att man hellre bör 
förbjuda samkörningar av sådana register som inte kräver tillstånd. Per
sonnumret har fått en mycket omfattande användning inom både den 

statliga och den privata sektorn, och det är SCB:s bestämda uppfattning 
att det inte minst för statistikproduktionens del är utomordentligt värde
fullt att ett enda identifikationsbegrepp används allmänt. Sammanfatt
ningsvis anser därför SCB att även sådana förteckningar <lär person
nummer ingår bör kunna få föras utan tillstånd enligt de övriga förut

sättningar som OSK har ställt upp. 
Enligt såväl bankinspektionen som RSV, TCO och Sveriges advokat

samfund har OSK överdrivit farorna för integritetsmissbruk, om register 
som innehåller personnummer undantas från tillståndstvånget. De 
nämnda remissinstanserna påpekar att övriga villkor för dispens är så ri
gorösa att farorna för integritetsmissbruk undanröjs, även om person

nummer tillåts ingå i registret. På grund av det sagda anser TCO att 
problemet bör studeras ytterligare, medan de övriga remissinstanserna 
anser att villkoret beträffande personnummer bör utgå. 

Även SACO och Svenska bankföreningen anser att man bör slopa vill
koret om personnummer. Bankföreningen framhåller att de register som 

förs hos bankerna regelmässigt bygger på kontohavarnas personnummer 
och att bankerna sålunda enligt OSK:s förslag skulle bli hänvisade att 

söka tillstånd för varje särskilt register, något som skulle innebära stora 
olägenheter. Bankföreningen påpekar också att bankerna redan dels är 
underkastade banksekretess, dels står under tillsyn av bankinspektionen, 
samt att sådan information som ingår i bankernas kreditupplysnings
verksamhet kommer att bli uppmärksammad i den tillämnade lagstift
ningen om kreditupplysning. Om ett generellt undantag fdn berörda 
tillståndstvång inte föreskrivs för bankernas del, utgår bankföreningen 
från att en bank alltid skall meddelas tillstånd att som personregister få 
föra alla erforderliga förteckningar över sina kunder. 

Sveriges jordbrukskasseförbzmd pekar liksom bankföreningcn på att 
bankerna är underkastade banksekretess och att de står under tillsyn av 
bankinspektionen. Med hänsyn härtill anser jordbrukskasseförbundet att 
bankernas personregister helt och hållet bör undantas från tillstånds
tvånget och endast vara underkastade anmälningsplikt. 

Matematisk-fysiska sektionen vid Uppsala universitet tar särskilt upp 

villkoret att uppgift som ingår i ett icke tillståndspliktigt register nor
malt inte får lämnas ut, såvida inte den registrerade har medgett det. 

För att den registrerade skall kunna freda sig mot ej önskad direktre
klam bör han enligt sektionens mening kunna gradera sitt medgivande 
så, att han t. ex. ger tillstånd till utnyttjande av adressen för reklam om 

facklitteratur o. d. men inte för reklam om kapital- och konsumtionsva
ror. 

Svenska landstingsförbundet påpekar att de föreslagna begränsning-
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arna i rätten att lämna ut uppgift ur ett icke tillståndspliktigt register 
står i strid med offentlighetsreglerna i TF, såvitt gäller myndigheterna. 
Detta gör att myndigheterna inte kan använda sig av förfarandet att 
upprätta register efter endast anmälan. Enligt landstingsförbundets åsikt 
bör emellertid myndigheterna inte undanhållas möjligheten att använda 
anmälningsförfarandet i de fall då personuppgifterna inte är ömtåliga 
ur integritetsskyddssynpunkt. Det bör därför uttryckligen föreskrivas att 
villkoret om utlämnande inte skall innebära inskränkning av skyldighet 
enligt TF. Därmed sätts villkoret ur kraft för myndigheternas del, och 

TF och sekretesslagen sätts i dess ställe. 
Aven socialstyre/sen och SPRI anser att villkoret om utlämnande av 

uppgift bör förses med förbehåll för myndighets skyldighet enligt TF. 
SAF och Sveriges industriförbund anser att uppräkningen av villkor 

för befrielse från tillståndstvång är alltför omfattande och inte till alla 
delar väl avvägd. Beträffande register över anställda konstaterar organi
sationerna att villkoren för dispens har utformats så snävt att knappast 
något av dagens datalönesystem har ett på motsvarande sätt begränsat 
arbetsprogram. Organisationerna yrkar att alla register över anställda 
skall befrias från tillståndstvång med endast få begränsningar. I den 
mån datalönesystemcn behöver kontrolleras kan detta ske i samband 
med datainspektionens tillsyn av de register som får uppgifter från data
lönesystemen. Skulle alla företag som utnyttjar datalönerutiner i sin lö
neadministration tvingas begära tillstånd för sina system, kan mycket 
svårbemästrade problem för företag och anställda komma att tillstöta i 
tillämpningssammanhang. 

Till skillnad mot andra remissinstanser anser integritetsskyddskom

mitten och LO att villkoren för dispens från tillståndstvångct kan be
höva skärpas ytterligare. Integritetsskyddskommitten påpekar att villko
ren i viss utsträckning har knutits till medverkan eller medgivande från 
den registrerades sida. Det kan emellertid befaras att den enskilde med
borgaren ofta måste ha svårt att bedöma vad ett medgivande från hans 
sida kan innebära. Det kan därför ifrågasättas om inte garantier bör 
skapas för att medgivandet grundas på riktiga förutsättningar från hans 
sida. LO finner det betänkligt att företagens register över anställda en-
1 igt OSK:s förslag skall få föras med angivande av personnummer utan 
tillståndsskyldighet. OSK:s påstående att personalorganisationerna vän
tas få ett sådant inflytande över personalregistrens innehåll att riskerna 
för integritetsintrång därigenom bör kunna undvikas förefaller LO inte 
vara närmare övervägt. Såvitt LO kan bedöma föreligger f. n. inga ga
rantier för ett sådant inflytande. LO säger sig därför kunna acceptera 
det berörda undantaget från tillståndstvånget endast om sådana garan
tier skapas. 

KO ifrågasätter om man bör ha den föreslagna möjligheten för da
tainspektionen att lämna förhandsbesked om huruvida tillstånd eller an-



Prop.1973:33 62 

mälan behövs. Den utredning som i varje särskilt fall krävs för att för
handsbesked skall kunna lämnas torde i regel vara nära nog lika omfat
tande som den som fordras för att datainspektionen skall kunna bedöma 

en tillståndsansökan. 
JO är kritisk mot hela förslaget om undantag från tillståndstvånget. 

Av OSK:s författningsförslag att döma, framhåller JO, låter det sig 
knappast göra att dra en otvetydig gräns mellan tillståndskrävande och 
inte tillståndskrävande system. Under sådana förhållanden torde det 
från administrativ synpunkt vara mest ändamålsenligt att ha en enda 
och enhetlig ordning för den registreringsprövning som skall göras och 
låta formligt tillståndstvång gälla över hela fältet. Den gränsdragning 
som OSK har försökt göra kan då i stället beaktas inom ramen för till
ståndsprövningen och komma till uttryck i föreskrifter om de grunde! 
efter vilka prövningen skall ske. För de enskilda inneb:ir en sådan 
ordning inte någon nackdel i förhållande till den föreslagna utan snarare 
en fördel med hänsyn till att den som vill driva ett personinformatiofö· 
system inte behöver fundera över om det bara kräver anmälan eller 

fordrar tillstånd. 

5.4.5 Jnskriinkning i rätten att liimna ut uppgift 

Flertalet remissinstanser godtar OSK:s förslag om att personuppgift 
inte skall få lämnas ut, om det finns anledning anta att uppgiften skall 
användas för databehandling utan tillstånd eller i utlandet. Svenska 

bank/ öreningen säger sig därvid utgå från att datainspektionen skali 
kunna utnyttja den föreslagna dispensrätten inte bara i fråga om indivi
duella utlämnanden utan också genom att lämna medgivande av mer 
generell karaktär. 

Bankinspektionen påpekar att det skydd mot otillåten registrering 
som skapas genom bestämmelsen avser endast register som förs med da
tamaskin. Enligt bankinspektionens åsikt bör emellertid skyddet utsträc
kas till att avse även manuellt förda register. 

Några remissinstanser, nämligen hovrätten över Skåne och Blekinge, 

DAFA och integritetsskyddskommitten, befarar att den föreslagna be
stämmelsen kommer att visa sig helt ineffektiv. DAF A påpekar att re
geln inte utgör något hinder mot att man samlar in personuppgifter ma
nuellt i Sverige för att sedan databehandla dem i utlandet och använda 
resultatet här. 

JO finner den föreslagna bestämmelsen sakligt välmotiverad men på
pekar att den inte bara berör registerförarnas serviceverksamhet utan 
också utgör en inskränkning i rätten att få ut allmän handling. Såvitt 
gäller myndigheterna bör därför förbudet mot utlämning tas in i sekre
tesslagen. I så fall kan man undvika det tillägg som OSK föreslår i 2 
kap. 1 § andra stycket TF. Eftersom förbudet mot utlämning skall gälla 
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också för privata dataföretag, kan man dock inte undvara en föreskrift 
om det i datalagen. 

Även hovrätten över Skåne oclz Blekinge och massmedieutredningen 

föreslår att förbudet mot utlämning såvitt gäller myndigheter skall flyt
tas till sekretesslagen. Hovrätten anser dock i första hand att den ifråga
varande bestämmelsen helt bör slopas. Enligt hovrättens uppfattning 
skulle syftet med bestämmelsen sannolikt tillgodoses bättre om uppgifts
insamlandet och det kommersiella utnyttjandet kriminaliserades. 

5.4.6 Datainspektionens organisation 

Vad OSK har anfört om datainspektionens organisation godtas i all
mänhet av remissinstanserna. Det betonas emellertid från många håll att 
inspektionen kommer att få mycket omfattande arbetsuppgifter och att 
det är angeläget att den får sådana personella och andra resurser att den 
kan fylla sina funktioner på ett tillfredsställande sätt och utan onödigt 
dröjsmål. Flera instanser, bl. a. DAFA, banki11spektione11, juridiska fa

kulteten vid Uppsala universitet, Malmö kommunstyrelse, EON, 

Svenska kommunförbundet, TCO, SACO och Kommunernas pensions

anstalt, är tveksamma huruvida den föreslagna organisationen är till

räcklig. 
För att datainspektionen skall kunna handla med tillrlicklig fasthet 

och auktoritet vid förhandlingar och andra mellanhavanden med stat
liga myndigheter och större enskilda företag anser bankinspektionen att 
den bör förestås av en heltidsanställd ordförande och chef. Även i övrigt 
anser bankinspektionen att den föreslagna organisationen behöver för
stärkas, särskilt i inledningsskedet, då en samtidig genomgång av ett 
större antal personregister skall äga rum, riktlinjer för verksamheten 
fastställas osv. 

Enligt Svenska kommunförbundet och Kommunernas pensionsanstalt 
torde tidsåtgången för granskning av ett system med något så när om
fattning vara betydligt större än vad OSK har räknat med. Vidare torde 
OSK ha underskattat antalet existerande system som måste bli föremål 
för granskning. Risk föreligger därför att datainspektionens gransknings
verksamhet blir en flaskhals. För att undvika detta måste enligt de 
nämnda instansernas åsikt den föreslagna personaluppsättningen försHir
kas. Även SACO anser att datainspektionens personalbehov är större än 
vad OSK har förutsatt. 

Juridiska fakultete1.z vid Uppsala universitet anser att en ansvarig, 
oberoende och för allmänheten känd och tillgänglig ämbetsman - da
taombudsman eller datainspektör - skulle innebära en bättre garanti 
för utvecklingen av praxis än den föreslagna kansliorganisationen. Den 
nämnd som OSK föreslagit skulle då kunna fungera som datainspektio
nens styrelse vid sidan av chefstjänstemannen. 

Enligt DAFA:s mening är det väsentligt att datainspektionen har en 
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ingående kontakt med ADB-områdets metodik och praktik samt noga 

följer utvecklingen. DAF A föreslår därför att i anslutning till datain
spektionen inrättas ett rådgivande organ, kallat exempelvis databehand
lingsrådet, som är sammansatt så att det täcker olika delar av ADB-tek

nikens område. Även TCO föreslår att ett rådgivande organ knyts till 

datainspektionen. Detta organ bör enligt TCO:s mening bestå av bl. a. re
presentanter för arbetsmarknadens organisationer samt jurister och da

taexpertis. 
Åtskilliga remissinstanser betonar vikten av att datainspektionen till

förs sakkunskap av olika slag. Sålunda anser RSV och liinsstyrelsen I 

Malmöhus län att en ledamot med domarkompetens resp. med särskild 
juridisk kunskap i frågor om offentlighet och sekretess bör ingå i inspek

tionens styrelse. Enligt juridiska fakulteten vid Lunds universitet, SAF, 

Sveriges industriförbund, Sveriges köpmannaförbund och Svenska för

säkringsbolags riksförbund bör ordföranden vara lagfaren. Även juridis

ka fakulteten vid Uppsala universitet, Svenska hmzkföreningen och Sve

riges Radio framhåller vikten av att datainspektionen får ett kvalifice

rat juristinslag. 
Med hänsyn till den kraftigt expanderande databehandlingen på sjuk

vårdens och den medicinska forskningens områden anser socialstyrelsen, 

karolinska sjukhuset och Svenska landstingsförbwzdet att det är angelä
get att medicinsk sakkunskap blir företrädd inom datainspektionen. Sty

relsen för universit~tens datamaskincentraler pekar för sin del på beho
vet av att inspektionens handläggare får biträde av systemmän-program

merare med kännedom om den aktuella maskintypen och programsprå
ket. Även RRV framhåller behovet av teknisk expertis. När det gäller 
tjänster av teknisk natur anser dock RRV att de huvudsakligen bör kö
pas av konsulter eller utföras genom tillfälligt inlånad personal. 

LO och TCO säger sig förutsätta att en representant från resp. orga
nisation kommer att ingå i datainspektionens styrelse, och även SACO 
finner det angeläget att bli representerad med en ledamot. SAF, Sveriges 

industriförbund och Sveriges köpmannaförbund anser att styrelsen bör 
innehålla representanter för arbetsgivarsidan resp. för företagarintressen 
medan Svenska försäkringsbolags riksförbund framhåller det angelägna 

i att sektorerna bank och försäkring blir representerade och Sveriges 

Radio betonar vikten av att det i inspektionen ingår personer som har 

sakkunskap beträffande massmedia. 
Flera remissinstanser, däribland rikspolisstyrelsen, statskontoret, SCB, 

RSV och statens personalniimnd, anser att en viktig arbetsuppgift för 

datainspektionen blir att sprida information åt allmänheten. Det förut
sätts att inspektionen får erforderlig personal för detta ~indamål. 

Statens personalnämnd påpekar slutligen att OSK inte har behandlat 
frågan om datainspektionens lokalisering. Personalnämnden föreslår att 

förutsättningarna för en lokalisering utanför storstockholmsregionen 
analyseras. 



Prop.1973:33 65 

5.4.7 Datainspektionens roll som dataombudsman 

Flertalet remissinstanser godtar OSK:s förslag att datainspektionen 
bl. a. skall fungera som en dataombudsman eller klagomur, dit allmän
heten kan vända sig med klagomål och förfrågningar rörande använd
ningen av ADB för personregistrering. Betydelsen av att datainspektio
nen fungerar som dataombudsman betonas särskilt av bl. a. statens per

sonalnämnd och LO. 
Från några håll framförs emellertid kritiska synpunkter. Sålunda an

ser JK att allmänhetens förtroende för den föreslagna ordningen sanno
likt skulle gagnas bäst av att en oberoende tjänsteman fick bevaka all
mänhetens synpunkter. En sådan funktionär behöver inte nödviindigtvis 
få ställning av särskild myndighet utan torde utan olägenhet kunna in
ordnas i datainspektionens organisation, t. ex. som allmiinhetens ombud 
i datafrågor. JK säger sig inte ha något att erinra mot förslaget om befo
genhet för JK och JO att på det allmännas vägnar bringa datainspektio
nens avgöranden under Kungl. Maj :ts prövning. 

Enligt hovrätten över Skåne och Blekinge kan behovet av en dataom
budsman inte anses fullt ut tillgodosett genom inrättandet av datain
spektionen. Självfallet, framhåller hovrätten, kommer JK och riksdagens 
ombudsmän att här som på andra områden ha befogenhet att förrätta 
inspektioner och pröva klagomål från enskilda .. Samma synpunkt fram
förs av statskontoret. 

JO:s betydelse i sammanhanget framhålls också av andra remissin
stanscr. Sålunda anser såväl Svenska kommunförlmndet som Svenska 

teknolog.föreningen och Kommwzernas pensionsanstalt att uppgiften att 
bevaka allmänhetens intressen i förhållande till myndigheterna helt och 
hållet bör åvila JO medan datainspektionens roll som ombudsman bör 
begränsas till att gälla allmänhetens relationer till privata registerförare. 

JO uttalar för sin del att det skulle te sig som en överorganisation att 
inrätta en särskild dataombudsman. Enligt JO:s uppfattning ligger det 
väl i linje med JK:s uppgifter som tryckfrihetsåklagarc m. m. att också 
uppträda som allmänt ombud i datalagens tillståndsärenden och där till
varata privatlivsintressena. Däremot avstyrker JO bestämt förslaget att 
riksdagens ombudsmän skall få föra en motsvarande talan mot datain
spektionens beslut. Naturligtvis skall ombudsmännen öva tillsyn över da
tainspektionens verksamhet på samma sätt som över all annan offentlig 
verksamhet som bedrivs av myndighet. Finner JO därvid att datainspek
tionen beviljat tillstånd till ett personregister på alltför lösa grunder eller 
annars på sätt som kan äventyra enskildas privatliv, bör JO på vanligt 
sätt kunna ingripa med kritik och i allvarliga fall genom åtal eller fram
ställning om disciplinär bestraffning. Däremot är det inte förenligt med 
JO:s uppgifter sådana de hittills uppfattats att JO skall kunna föra 
formlig besvärstalan. 

5 Riksdagen 1973. 1 sam/. Nr 33 
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Även juridiska fakulteten vid Lunds universitet reagerar mot OSK:s 
förslag att JO skall kunna föra talan mot datainspektionens beslut. En
ligt såväl fakulteten som Svenska tidningsutgivareföreningcn, Pub/icist

klubben och TT kan det ifrågasättas om inte uppgiften att besvärsvägen 
övervaka lagens korrekta tillämpning bör anförtros en särskild dataom
budsman. Denne skulle i så fall också, framhåller fakulteten, kunna ta 
emot enskildas klagomål. Tidningsutgivareföreningen, P11blicistklubben 

och TT anser att en dataombudsman i likhet med JO bör utnämnas av 
riksdagen. 

En minoritet inom länsstyrelsen i Stockholms län samt Svenska lands

tingsförbundet anser det vara en klar fördel om den viktiga uppgiften 
att tillvarata de enskildas intressen i fråga om dataregistrering kan sam
las till ett organ. En lösning som därvid bör övervägas är att göra da
tainspektionen till ett riksdagens organ. Inspektionen skulle på så sätt 
komma att svara direkt inför medborgarnas valda representanter, och 
problemet med dubbla lojaliteter i förhållande till de statliga myndighe
terna skulle undvikas. För det fall att detta alternativ inte kan genomfö
ras ansluter sig landstingsförbundet till det förslag som förts fram av 
bl. a. Svenska kommunförbundet, dvs. att datainspektionens ombuds
mannaroll begränsas till privaträttsliga subjekt, medan ombudsmanna
rollen i övrigt handhas av JO. 

SR framhåller som utomordentligt väsentligt att rollen som ombuds
man inte kommer i något slag av beroendeförhållande till andra funktio
ner. Enligt SR:s uppfattning förutsätter dataombudsmannens oberoende 
antingen att datainspektionen i sin helhet, inklusive funktionen som om
budsman, organiseras helt fristående från ·andra myndigheter eller att 
funktionen som dataombudsman lösgörs ur datainspektionen och ges en 
från såväl inspektionen som andra myndigheter helt fristående ställning. 

KO anser det böra övervägas om inte dataombudsmannafunktionen 
bör utövas helt fristående från datainspektionen och på grundval av i 
lag givna befogenheter. Endast om klagomursfunktionen handhas av en 
institution som är helt fristående från den ti\lståndsgivande myndigheten 
blir det enligt KO:s mening berättigat att tala om en dataombudsman. 
Ombudsmannens uppgift bör vara att bevaka allmänhetens och den en
skildes intressen på området. Han bör därvid ha befogenhet att föra ta
lan mot beslut varigenom tillstånd att föra personregister meddelas och 
att göra framställning hos datainspektionen om vidtagande av åtgärd. 
Förslaget om en fristående dataombudsman förutsätter inte att det vid 
sidan av datainspektionen inrättas en särskild ombudsmannainstitution. 
Enligt KO:s mening ligger det i stället närmast till hands att dataom
budsmannens uppgifter läggs på något redan existerande offentligt 
organ med liknande kontroll- eller ombudsmannafunktioner. 
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5.4.8 övergångsbestämmelser 

OSK:s förslag att datainspektionen skall fungera i viss utsträckning 
fr. o. m. den 1 juli 1973 godtas allmänt av remissinstanserna. Flertalet 
instanser godtar också förslaget att datalagen skall sättas i kraft slutligt 

den 1 juli 1974. 
Några remissinstanser anser att datainspektionen under sitt första 

verksamhetsår bör få större befogenheter än OSK har föreslagit. Så
lunda framhåller DON, karolinska sjukhuset, Sveriges grossist! örbzmd 

och Leverantörsföreningen Kontors-· och datautrustning att det är ange
läget att inspektionen skall kunna lämna bindande förhandsbesked i god 
tid före lagstiftningens slutliga ikraftträdande. 

Åtskilliga remissinstanser, nämligen rikspolisstyre/sen, SAF, TCO, Sve

riges industriförbund, Svenska bankföreningen, Svenska sparbanksför

eni11ge11, Svenska försäkringsbolags riksförbund, Sveriges direktreklam

förening och Finansieringfföretagens förening, är kritiska mot att rätten 
att övergångsvis bruka befintliga register skall avse endast en oföränd
rad användning. De nämnda remissinstanserna anför bl. a. att det skulle 
vara starkt hämmande för rationaliseringsverksamheten att på detta sätt 
låsa existerande register under en obestämd tid. TCO anser att ändring i 
registrens användning bör kunna ske på villkor att ändringen anmäls till 
datainspektionen. Inspektionen bör därvid kunna göra en preliminär be
dömning av risken för integritetsintrång och, om det behövs, hindra re
gisterföraren att använda registret på det tilltänkta sättet. 

Bankinspektionen anser att tillstånd inte alls skall behöva sökas för 
personregister som redan är inrättade när datalagen träder i kraft. De 
allra flesta registren har inrättats av legitima skäl, och dessutom har be
tydande kostnader lagts ned på dem. Det kan därför knappast komma i 
fråga, anser bankinspektionen, att helt förbjuda redan existerande regis
ter. Datainspektionens ansträngningar får i stället inriktas på att av
lägsna eller modifiera eventuella integritetskränkande inslag. Av dessa 
skäl förordar bankinspektionen att ansökningsförfarandet beträffande 
äldre register ersätts med ett anmälningsförfarande med den av OSK 
föreslagna kompletteringen, dvs. att utvidgning av register till nya slag 
av personuppgifter eller nya ändamål skall kräva tillstånd av datain
spektionen. Godtas detta förslag, anser bankinspektionen att tillstånds
plikten bör kunna gälla redan fr. o. m. den 1 januari 1974. Anmälnings
plikten beträffande äldre register kan lämpligen fullgöras senast samma 
dag. 

Bilregistemämnden förordar att tillståndsprövningen ersätts med ett 
anmälningsförfarande, såvitt gäller befintliga statliga register. Datain
spektionens uppgift bör sedan vara att övervaka hur registren används. 

Enligt länsstyrelsen i Stockholms län bör särskild uppmärksamhet äg-
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nas åt redan beslutade centralregister. Som skäl härför pekar länsstyrel
sen på den stora mängd sådana register som byggts upp under senare 
tid. 

5.4.9 Tillägg till brottsbalken 

Förslaget om tillägg till brottsbalken tillstyrks eller lämnas utan erin
ran av de allra flesta remissinstanserna. JK påpekar emellertid att straff
bestämmelsens tolkning kan bli föremål för tvekan med hänsyn till att 
ingenting sägs om obehöriga införingar i datasystem. Möjligen kan h~iv
das att en införing innebär ändring av upptagning. JK anser att frågan 
bör klarläggas. 

CFD motsätter sig bestämt förslaget att bestämmelsen om dataintrång 
ska.Jl omfatta även ändring och utplånande av datalagrad information. 
Inte minst med hänsyn till inskrivningsregistrets betydelse anser CFD 
att det här föreligger behov av ett ökat straffrättsligt skydd, vilket inne
bär att sådana manipulationer skall bedömas som förfalskningsbrott. Be
stämmelser härom måste införas i 14 kap. brottsbalken. 

SPRI anser att man, utöver den föreslagna straffbestämmelsen, bör 
överväga möjligheten till rättsliga åtgärder mot sådan person som med
vetet utnyttjar personuppgifter från icke legaliserat register inom eller 
utom landet. 

Med hänsyn till de stora värden i form av information som finns att 
skydda anser juridiska fakulteten vid Stockholms universitet att det bör 
övervägas att kriminalisera försök och eventuellt också förberedelse till 
dataintrång. 

6 Departementschefcn 

6.1 Inledning 

Under den tid som automatisk databehandling (ADB) har varit i 

bruk har den medfört en radikal förändring av informationsbehand
lingen. Trots att ADB-tekniken alltjämt torde befinna sig i ett ut
vecklingsskede, har den redan kommit att få en sådan betydelse för 
den industriella och samhälleliga utvecklingen att den inte längre kan 
undvaras. ADB-teknikens positiva effekter har gjort sig gällande inom 
både den offentliga och den privata samhällssektorn. Tekniken har 
bl. a. möjliggjort rationaliseringar som är betydelsefulla från samhälls
ekonomisk synpunkt. Minst lika viktigt är att det nya sättet för in
formationsbehandling har gett möjligheter att åstadkomma ett fylligare 
och tillförlitligarc underlag för planering och beslutsfattande. 

Även om sålunda ADB-teknikens utveckling har varit av stor po
sitiv betydelse, har den också inneburit problem i vissa avseenden. I 
och med att myndigheterna i allt större utsträckning har använt sig av 
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ADB för lagring av information, har svårigheter uppträtt vid tillämp
ningen av offentlighetsprincipen, dvs. allmänhetens rätt att få del av 
det material som förvaras hos myndigheterna. Enligt gällande lagstift
ning omfattar offentlighetsgrundsatsen endast sådant material som är 
att anse som allmänna handlingar, och det har rått tvekan om huruvida 
upptagningar för ADB skall hänföras till denna kategori och på vilket 
sätt upptagningarna i så fall skall tillhandahållas. 

Det problem kring datatekniken som torde ha tilldragit sig mest 
uppmärksamhet är emellertid teknikens inverkan på enskilda människors 
privatliv. Möjligheterna att med ADB-teknikens hjälp föra samman sto
ra mängder av information och att därur göra olika sammanställningar 
och analyser har väckt oro för opåkallade ingrepp i den personliga in
tegriteten. Såväl inom vårt eget land som i andra länder har krav ställts 
upp på att myndigheternas och enskilda organisationers ökade möjlig
heter genom ADB-tekniken att inhämta och utnyttja kunskaper om en
skildas förhållanden motverkas eller åtminstone kontrolleras. 

De problem som ADB-tekniken sålunda har fört med sig när det 
gäller tillämpningen av offentlighetsprincipen och riskerna för otill
börligt intrång i enskildas personliga integritet har övervägts av offent
lighets- och sekretesslagstiftningskommitten (OSK). Det utredningsar
bete som OSK har utfört har redovisats i betänkandet (SOU 1972: 47) 
Data och integritet. 

OSK:s betänkande, som bl. a. innehåller förslag till ändringar i reg
lerna om allmänna handlingars offentlighet i tryckfrihetsförordningen 
(TF) och förslag till en ny lag, kallad datalag, har varit föremål för 
en omfattande remissbehandling. Under remissbehandlingen har princi
perna i de framlagda förslagen fått ett gott mottagande. Också enligt 
min mening är förslagen väl ägnade att läggas till grund för lagstift
ning. 

6.2 Offentlighetsprincipen och dess tillämpning på ADB-material m. m. 

6.2.1 Allmänna synpunkter 

En vidsträckt insyn i myndigheternas verksamhet är en av förutsätt
ningarna för en väl fungerande demokrati och för enskildas rättssäker
het. En sådan insyn är bl. a. ägnad att stärka allmänhetens förtroende 
för myndigheterna och att främja den viktiga debatten om samhällsar
betets mål och medel. 

I vårt land ses principen om allmänna handlingars offentlighet som 
en av de väsentligaste garantierna för att allmänheten skall få den 
önskvärda insynen i myndighetsarbctet. Principen är fastslagen i 2 kap. 
1 § TF. Det sägs där att varje svensk medborgare har fri tillgång till all
männa handlingar och att inskränkningar i denna rätt får gälla endast 
om det påkallas av vissa, särskilt angivna skäl. De fall då enligt de 
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angivna grunderna allmänna handlingar skall hållas hemliga finns i 
enlighet med vad som föreskrivs i 2 kap. 1 § TF upptagna i en sär
skild lag, lagen (1937: 249) om inskränkningar i rätten att utbekomma 
allmänna handlingar (sekretesslagen). 

När en handling är att anse som allmän anges närmare i ett antal 
paragrafer i 2 kap. TF. Däremot definieras inte begreppet handling. 
Uppenbarligen avses med handling i första hand papper med skriven 
text, men det är i princip likgiltigt om papper eller något annat ma
terial har använts som underlag. Det är också utan betydelse på vilket 
sätt texten har framställts. I och för. sig behöver det inte finnas något 
budskap som är uttryckt i bokstäver eller siffror för att en handling 
skall anses föreligga. Däremot måste något slags information finnas. 

I och med att handlingar i hävdvunnen mening i ökad utsträckning 
har kommit att ersättas med tekniska upptagningar av olika slag, har 
handlingsbegreppet alltmer blivit föremål för diskussion. I synnerhet 
har ADB-tekniken med dess olika former för lagring av information på 
teknisk väg kommit i blickpunkten. Det har framstått som tveksamt 
huruvida upptagningar för ADB skall betraktas som handlingar. Frågan 
härom har visserligen såvitt gäller magnetbandsregister avgjorts av rege
ringsrätten, som senast år 1971 har slagit fast att ett sådant register är 
att anse som handling i TF:s mening. Det har emellertid inte klarlagts 
på vad sätt myndighet skall förfara när det gäller att lämna ut upp
gifter i ett magnctbandsregister som är att betrakta som en allmän och 
offentlig handling. 

OSK framhåller i sitt betänkande att det kan göras ett flertal in
vändningar mot att tolka handlingsbcgreppet så extensivt att det om
fattar även upptagningar på magnetband. och andra datamedier. Från
sett att innebörden av ordet handling tänjs utöver det språkligt rim
liga, anser OSK att man med en så extensiv tolkning av handlingsbe
greppet inte på ett naturligt sätt kan avgöra när informationen skall 
vara tillgänglig och på vilket sätt den skall tillhandahållas. Detta hänger 
samman med att upptagningar för ADB inte är visuellt läsbara utan 
att informationen måste överföras till läsbar text, vilket vanligen kräver 
tillgång till datamaskin och lämpliga program m. m. Ett annat problem 
ligger i att driftsansvaret för ADB-upptagningar ofta åvilar en annan 
myndighet än den som svarar för upptagningens innehåll och utnyttjar 
det material som finns däri. Ibland kan driftsansvaret t. o. m. ha upp
dragits åt ett privat företag eller en organisation som inte är att be
trakta som myndighet enligt TF. Slutligen föreligger svårigheter att 
tillämpa TF:s regler om den tidpunkt då en handling blir allmän, bl. a. 
eftersom en ADB-upptagning inte är beständig på samma sätt som en 

handling i vedertagen bemärkelse. 
Det anförda leder enligt OSK:s mening till slutsatsen att datatek

niken när det gäller tillämpningen av offentlighetsprincipen kräver en 
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egen lagteknisk reglering. Den principiella utgångspunkten för utform
ningen av en sådan reglering måste enligt OSK vara att allmänhetens 
tillgång till information hos myndigheterna inte får försämras genom 
övergången till ADB. Sättet för informationens tillhandahållande bör 
däremot kunna ändras i den mån den nya tekniken gör det nödvändigt 
eller önskvärt. Där så är möjligt bör man utnyttja datateknikens för
måga att förbättra allmänhetens tillgång till information. 

Vad OSK sålunda anfört har i allmänhet godtagits av remissinstan
serna. Från många håll, bl. a. från sådana instanser som representerar 
massmedia, har betonats vikten av att tillgången till information inte 
försämras genom den tekniska utvecklingen utan att man i stället tar 
till vara den nya teknikens möjligheter att förbättra informationstill
gången. 

Även jag finner det vara av största vikt att se till att offentlighets
principen inte urholkas genom att myndigheterna använder ADB och 
annan modern teknik för lagring av information. Det kan inte komma 
i fråga att låta allmänhetens rätt att få del av upplysningar hos en 
myndighet bero av vilket medel som begagnas för att lagra upplys
ningarna. Som OSK har anfört uppträder emellertid vissa svårigheter, 
om man vill tillämpa TF:s regler om allmänna handlingar på ADB
upptagningar. Särskilt gäller detta frågan om hur sådana upptagningar 
i den mån de är offentliga skall göras tillgängliga för allmänheten. Jag 
delar således OSK:s grunduppfattning att datatekniken när det gäller 
tillämpningen av offentlighetsprincipen kräver en lagteknisk reglering. 
Utgångspunkten för regleringen bör dock enligt min mening vara att 
man så långt möjligt låter de nuvarande bestämmelserna om handlingar 
gälla även för tekniska upptagningar och ger en särskild reglering endast 
i fall då dessa bestämmelser inte eller bara med svårighet kan tillämpas 
beträffande sådana upptagningar. Till frågan om den lagtekniska reg
leringen och de ändringar i 2 kap. TF som den bör innebära återkom
mer jag i följande avsnitt. 

Några remissinstanser har påtalat att OSK inte har berört frågan 
om vad som i upphovsrättshänseende kommer att gälla beträffande 
ADB-upptagningar, om de skall omfattas av offentlighetsprincipen. En
ligt min mening faller denna fråga utanför ramen för förevarande lag
stiftningsärende. Jag vill emellertid med anledning av vad som har 
förekommit under remissbehandlingen påpeka att frågan hur myndig
hets handlingar skalJ betraktas i upphovsrättshänscende nyligen har 
tagits upp i samband med att förslag till ändringar i upphovsrättslagen 
har förelagts riksdagen (prop. 1973: 15) samt att frågan vad som i det 
avseendet bör gälla i fråga om ADB-upptagningar är föremål för över
väganden på samnordiskt plan. 
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6.2.2 De11 lagtek11iska lösningen 

OSK anser, som jag har nämnt förut, att TF:s regler om handlingar 

inte i sin helhet kan tillämpas på datalagrad information. På grund 

därav föreslår OSK att 2 kap. TF kompletteras med bestämmelser 
om sådan information. Förslaget innebär att upptagningar för ADB 

sidoställs med handlingar och i så gott som varje paragraf i kapitlet 
blir föremål för särskilda bestämmelser. I åtskilliga fall överensstäm
mer dock dessa av OSK föreslagna bestämmelser i sak med dem som 
gäller för handlingar. I fråga om andra tekniska upptagningar, dvs. 
sådana som kräver annan teknik än ADB för att kunna läsas eller av
lyssnas, föreslår OSK att reglerna om handlingar skall göras generellt 

tillämpliga. 
OSK har övervägt om man inte som objekt för reglerna om data

lagrad information borde ha själva informationen. Eftersom TF:s nu
varande regler har ett konkret föremål, niimligen handling, som ob
jekt, anser OSK emellertid att de nya reglerna bör utformas på mot

svarande sätt. OSK har valt att i den föreslagna lagtexten använda be
greppet upptagning för ADB och menar härmed den upptagning i vil
ken uppgifterna fixerats i ett minne, ett s. k. datamedium. 

Enligt OSK:s mening vore det önskvärt att finna en utformning 
av TF som kunde förväntas göra den tillämplig på alla framtida tek
niker för bevaring av information. Eftersom det knappast kan förut
ses vilka vägar den tekniska utvecklingen kan komma att gå, avstår 

dock OSK från att söka utforma regler som uttryckligen innefattar 
även alla nytillkommande tekniska lösningar. OSK förutsätter att frå
gan om offentlighetsprincipens tillämpning på nya metoder på området 
kan lösas övergångsvis i praxis. 

OSK:s förslag till lagteknisk lösning har godtagits av flertalet re
missinstanscr. Från några håll har emellertid kritiska synpunkter förts 
fram. Sålunda vänder sig hovrätten över Skåne och Blekinge, massme
dieutredningen, DAK och JO mot att OSK inte har låtit handlingsbc
greppet omfatta även upptagningar för ADB. Enligt JO:s uppfattning 

är det av grundläggande betydelse att hålla fast vid att regleringen i 
2 kap. TF också i fortsättningen skall utgå från begreppet handling 

och att detta skall innesluta alla informationsbiirande medier, alltså iiven 

datamedier. I några remissvar riktas också anmärkning mot att OSK 
har gjort skillnad mellan olika slag av upptagningar, beroende på om 

de är avsedda för ADB eller om de kan läsas eller avlyssnas med an
nan teknik. Bl. a. sätter hovrätten över Skåne och Blekinge i fråga om 
begreppet upptagning för ADB är så klart till sin innebörd att distink
tionen kan upprätthållas i praktiken. Såväl hovrätten som massmedie
utredningen och DAK anser att begreppet handling bör omfatta alJa 
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former av upptagning som kan läsas eller avlyssnas endast med tek

niskt hjälpmedel. 
Flera remissinstanser anser att begreppet upptagning är alltför vagt 

och att det kan föra tanken till själva informationen i stället för till 
ett konkret begrepp. Från andra håll anser man i stället att offcntlig
hetsreglerna i TF bör ändras så att de uttryckligen tar sikte på själva 
informationen, oberoende av typ av lagringsmedium. 

För min del vill jag till en början erinra om att TF f. n. är före
mål för en fullständig översyn. Uppgiften att göra denna översyn har 
anförtrotts massmedieutredningen och, såvitt gäller offentlighets- och 
sckretesslagstiftningcn, OSK. Fram till dess att översynen har slutförts 
bör enligt min mening TF:s systematik och uppläggning i görligaste 

mån behållas. Vad det nu gäller är att i TF föra in de regler som lir 
nödvändiga för att klargöra rättsläget beträffande tekniska upptagning

ar. Dessa regler bör ses som ett provisorium i avvaktan på resultatet av 
det pågående utredningsarbetct. 

Vad jag nu har anfört leder till att man t.v. bör behålla TF:s nu
varande grundregel om allmänna handlingar som föremål för offent
lighetsprincipen. I den mån det står något att vinna genom att, som 
vissa rcmissinstanser har föreslagit, i stället låta offentlighctsreglerna 
ta sikte på själva informationen, oberoende av på vilket sätt den lagras, 

får övervägas under den pågående översynen av TF. 
Med hänsyn till angelägenheten att t.v. behålla handlingsbcgreppet 

som objekt för offentlighetsprincipen får det anses mindre lämpligt att, 
som OSK har föreslagit, sidoställa ADB-upptagningar med handlingar 
och göra dem till föremål för en vidsträckt särrcglcring. Som jag tidi
gare nämnt har det i praxis redan slagits fast att upptagningar för 
ADB i princip faller under TF:s handlingsbegrepp. Enligt min mening 
finns det inte någon anledning att vid en lagreglering som sker under 
pågående översyn av TF gå ifrån denna praxis. Det kan visserligen in
vändas att det rent språkligt är mindre tillfredsställande att låta sådana 
upptagningar utgöra en form av handling. Det kan emellertid inte an
ses föreligga något hinder från språklig synpunkt att föreskriva att sam
ma bestämmelser som gäller för handling skall ·tillämpas även på upp
tagning för ADB. 

Som skäl för att sidoställa ADB-upptagningarna med handlingar h<Jr 
OSK även anfört behovet av särregler. Detta behov kan emellertid till

godoses också om man inför en huvudregel om att bestämmelserna om 
handlingar tillämpas även beträffande upptagningar. I den mån upp

tagningar behöver bli föremål för särskilda bestämmelser, kan sådana 
meddelas som undantag från huvudregeln eller som en modifiering av 

denna. 
Som framgår av vad jag nyss nämnde innebär OSK:s förslag att 

en uppdelning görs mellan olika slag av upptagningar, beroende på 
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om de är avsedda för ADB eller inte. Denna uppdelning, som har kriti
serats av vissa remissinstanser, torde redan nu komma att ge upphov 
till gränsdragningssvårigheter, och svårigheterna kan komma att för
stärkas i takt med den tekniska utvecklingen. Jag anser därför att man 
så långt möjligt bör låta samma regler gälla för alla slag av upptag
ningar som kan Jäsas eller avlyssnas endast med tekniskt hjälpmedel. 
Också från den synpunkten är det enligt min mening en fördel om ADB

upptagningarna, på samma sätt som OSK har föreslagit i fråga om 
andra tekniska upptagningar, förs in under TF:s regler om handlingar. 

Sammanfattningsvis anser jag det sålunda förenat med påtagliga för

delar från lagteknisk synpunkt att, i avvaktan på en allmän översyn av 
reglerna om allmänna handlingars offentlighet, föra in såväl ADB
upptagningar som andra tekniska upptagningar under bestämmelserna 

om handling i 2 kap. TF. Härigenom blir det möjligt att inskränka sär
regleringen beträffande sådana upptagningar utan att behovet av klar
läggande bestämmelser eftersätts. 

Vad därefter gäller begreppet upptagning delar jag OSK:s uppfattning 
att det bör ligga till grund för lagstiftningen. I följande avsnitt ämnar 

jag återkomma till vad som närmare skall förstås med upptagning. 
Med hänsyn till vad jag nu har anfört föreslår jag att i 2 kap. 2 § TF 

förs in en regel om att kapitlets bestämmelser om handling skall tilläm
pas även på upptagning för ADB eller annan upptagning som kan lä

sas eller avlyssnas endast med tekniskt hjälpmedel. I det följande kom
mer jag att närmare behandla de särskilda regler som behövs beträf
fande sådana upptagningar. Jag vill emellertid redan här påpeka att 
det med en regel som den nyss förordade blir onödigt att göra nå
got tillägg till huvudregeln om allmänna handlingars offentlighet i 2 
kap. 1 § första stycket. Inte heller behöver hänvisningen till sekretess
lagen i 1 § andra stycket förses med det av OSK föreslagna tillägget 
beträffande ADB-upptagningar. 

6.2 .3 Närmare om begreppet upptagning 

I likhet med vissa remissinstanser anser jag att det i och för sig vore 
önskvärt att ge begreppet upptagning en helt och hållet konkret inne

börd, motsvarande begreppet handling. Detta giiller naturligtvis siirskilt 
om man i enlighet med vad jag nyss har förordat för in de tekniska upp
tagningarna under bestämmelserna om handling. Stora svårigheter upp
står emellertid när det gäller att finna ett lämpligt konkret objekt. I de 

fall då information har lagrats på exempelvis ett magnetband eller ett 
hålkort, skulle man visserligen kunna anse bandet resp. hålkortet som 
en upptagning. Förhållandena blir emellertid betydligt mer kompli
cerade, om en viss information finns i ett trumminne e. d. i en data

maskin. Skulle ett sådant minne anses utgöra en upptagning, skulle 
upptagningen, bl. a. med hänsyn till minnenas stora lagringskapaeitet, 



Prop. 1973: 33 75 

i de flesta fall komma att få ett alldeles för vidsträckt innehåll. Även 
minnenas beskaffenhet i övrigt gör att de får anses olämpliga som ob
jekt för offentlighetsreglcrna. 

Enligt min mening bör i stället, som också har föreslagits under re
missbchandlingen, med upptagning avses själva informationsinnehållet, 
dvs. den uppgift som har fixerats på det tekniska mediet. De olägen

heter som uppstår genom att upptagningsbegrcppet därmed får en mer 

abstrakt innebörd än begreppet handling, bör kunna övervinnas genom 
särskilda regler på vissa punkter, bl. a. när det gäller sättet för utläm
nande. 

I enlighet med det sagda bör med upptagning för ADB avses uppgift 

som är fixerad på någon form av datamedium och som alltså antingen 
finns i eller kan matas in i en datamaskin. Exempel på datamedier är 
i första hand magnetband samt skivminnen och trumminnen. Även hål
kort och hålremsor används i stor utsträckning för att mata in upp
gifter i en datamaskin. T sådant fall kan korten och remsorna bli att 
betrakta som datamedier och de uppgifter som har fixerats genom hå
len att anse som upptagningar för ADB. 

I begreppet upptagning för ADB bör emellertid också ligga att in
formationen är läsbar endast med ADB-teknik. Detta får betydelse i 

och med att nya typer av datamedier utvecklas. Redan nu kan man i 
viss utsträckning mata in tryckt eller handskriven information i data

maskin. På detta sätt kan traditionella handlingar komma att tjänstgöra 
som datamedier. I den mån de uppgifter som finns på handlingarna är 
visuellt läsbara, bör de inte anses falla under begreppet upptagning för 

ADB. 
Som nyss nämnts är hålkort och hålremsor i stor utsträckning att 

betrakta som datamedier. Det förekommer emellertid ofta att hålkort 
och ibland även hålremsor är försedda med visuellt läsbar text. I den 
delen bör kortet eller remsan jämte texten anses utgöra en handling i 
traditionell bemärkelse. Det förekommer också att en uppgift på hål
kort eller hålremsa läses med annan teknik än ADB. I så fall bör det 
anses föreligga teknisk upptagning av annat slag än ADB-upptagning. 

OSK har framhållit att en viss information kan vara uppdelad på 
flera olika dataminnen, vilket medför att informationen, när man skall 
ta fram den, måste sammanställas från olika håll. Jag vill med an

ledning härav påpeka att vad jag nyss har anfört om begreppet upp
tagning innebär att varje uppgift som hämtas från ett och samma 

datamedium bör ses som en särskild upptagning. 
Vad härefter gäller upptagning som inte är avsedd för ADB men 

som likväl kan Jäsas endast med tekniskt hjälpmedel kan som exem

pel nämnas uppgift som är upptagen på mikrofilm. Normalt är sådan 
film läsbar med hjälp av läsapparat. Det kan emellertid också inträffa 
att mikrofilm läses maskinellt genom att den matas in i datamaskin. 
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l sådant fall kan de uppgifter som finns upptagna på mikrofilmen också 
vara att anse som upptagningar för ADB. 

Under begreppet upptagning som är avlyssningsbar endast med tek
niskt hjälpmedel faller sådana uppgifter som har tagits upp på ljud
band, grammofonskiva e. d. För att avlyssning skall kunna ske krävs 

i sådant fall någon form av uppspclningsapparat. 
Vad jag nu har anfört om begreppet upptagning visar att gränserna 

i viss mån kan vara svåra att dra såväl mellan olika former av upptag
ningar som mellan upptagning och handling i traditionell bemärkelse. 
Enligt min mening är detta dock utan betydelse med hänsyn till att 
samma offentlighetsregler så långt möjligt skall tillämpas i samtliga fall. 
Skulle det på någon punkt gälla olika regler, är det naturligt att man i 
första hand tillämpar reglerna om handling. Det viktiga är emellertid att 
se till att offentlighctsgrundsatsen inte urholkas utan att den - inom 
de särskilt angivna gränserna - i varje särskilt fall tillämpas på det 

sätt som bäst tillgodoser den enskildes intressen. 

6.2.4 Frågan när upptagning skall betraktas som allmän 

Huvudregeln om när en handling skall anses som allmän finns i 2 
kap. 2 § första stycket TF. Regeln innebär att varje handling som för
varas hos stats- eller kommunalmyndighet är att betrakta som allmän, 
vare sig handlingen kommit in till myndigheten eller upprättats där. 

Vid bestämmandet av om en ADB-upptagning skall anses som allmän 
kan det enligt OSK:s mening inte vara avgörande hur den förvaras. 
OSK erinrar om att det inte är ovanligt att driftsansvaret för ADB lig
ger hos en annan myndighet än den som svarar för en upptagnings in
nehåll och utnyttjar det material som finns i den. Det kan vidare före
komma att driften uppdras åt ett privat företag eller en organisation 
som inte är att betrakta som myndighet. Med hänsyn härtill föreslår 
OSK att till 2 kap. 2 § TF skall fogas en föreskrift om att ADB-upp
tagning iir allmän så snart en myndighet förfogar över den. Vad som 
innefattas i begreppet förfogande klargörs genom en bestämmelse som 
föreslås bli intagen i 2 kap. 5 §. Enligt denna bestämmelse skall en 
myndighet anses förfoga över en upptagning i den mån myndigheten har 
befogenhet och möjlighet att överföra upptagningen till läsbar form. 
Vad OSK sålunda anfört har i allmänhet godtagits av remissinstanserna. 

För min del vill jag till en början erinra om mitt tidigare uttalande 

att utgångspunkten för regleringen beträffande tekniska upptagningar 
bör vara att de så långt möjligt omfattas av samma bestämmelser som 
gäller för handling och att slirrcgler ges endast när bestämmelserna om 
handling inte eller bara med svårighet kan tillämpas. När det gäller att 
ställa upp grundkriteriet för när en upptagning skall anses som allmän 
finns det enligt min mening inte någon anledning att avvika från vad 
som i detta hänseende gäller för handling. Avgörande bör alltså vara 
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om upptagningen förvaras hos en statlig eller kommunal myndighet, 
dvs. om den har kommit in till eller upprättats hos en sådan myndighet. 
Det bör därvid enligt min mening vara utan betydelse, om myndighe
ten själv använder sig av upptagningen eller om den endast lagrar eller 
bearbetar upptagningen för annan myndighets räkning. Vidare bör det i 
detta sammanhang vara utan betydelse om den myndighet där upptag
ningen finns har tekniska eller ekonomiska möjligheter att föra över 
upptagningen till läsbar eller avlyssningsbar form. Oavsett hur det för
håller sig i detta avseende, bör upptagningen anses förvarad hos myn
digheten och därmed allmän. Som jag senare skall återkomma till kan 
emellertid en myndighets möjligheter att föra över en upptagning till 
läsbar eller avlyssningsbar form få betydelse när det gäller att avgöra 

om skyldighet föreligger att tillhandahålla upptagningen. 
Emellertid kan man, när det gäller upptagningar, inte helt och hållet 

nöja sig med den nu berörda huvudregeln, dvs. att en upptagning är 
allmän när den förvaras hos myndighet. Som OSK har påpekat före
kommer det att databehandling utförs för myndigheters räkning vid 
privata företag eller andra organisationer som inte är att anse som myn
digheter i TF:s mening. En upptagning som har kommit in till eller 
upprättats hos ett sådant företag c. d. och som används i en myndighets 
verksamhet bör givetvis inte vara undandragen offentligheten. Huvud
regeln om när upptagningar skall anses allmänna bör därför komplette

ras med en regel om att upptagning skall anses förvarad hos myndig
het och därmed betraktas som allmän även i fall då den har kommit 
in till eller upprättats hos annan än myndighet, under förutsättning att 
myndighet förfogar över upptagningen. Den nu förordade regeln bör 

föras in i 2 kap. 2 § TF. 
Frågan i vad mån en myndighet förfogar över upptagning som finns 

hos ett privat företag e. d. får avgöras med ledning av bl. a. det avtal 
som har träffats mellan myndigheten och företaget. För att en myndig
het skall anses förfoga över en ADB-upptagning bör det, som OSK har 
anfört, normalt förutsättas att myndigheten har rätt att föra över upp
tagningen till visuellt fäsbar form. En sådan överföring kan ske genom 
att myndigheten har en terminal e. d. som är kopplad till den privata 
dataanUiggningcn. På samma sätt bör man, när det glillcr upptagningar 
som kräver tekniskt hjiilpmedel för att kunna avlyssnas, förutsätta att 

myndigheten kan föra över upptagningen till avlyssningsbar form. Till 

skillnad från OSK anser jag det inte behövligt med en särskild regel 
om vad som sålunda skall avses med förfogande. 

Jag vill påpeka att de regler som jag nu har behandlat avser endast 
frågan när en upptagning är att anse som allmän. Ett annat spörsmål 
är hos vem framställning om utfående av upptagning skall göras och 
vem som prövar sådan framställning. Till denna fråga ämnar jag åter
komma i ett följande avsnitt. 
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I 2 kap. 5 § TF finns vissa bestämmelser om den närmare tidpunkt 
då en handling skall anses inkommen eller upprättad. Enligt min me
ning bör dessa regler kunna tillämpas på tekniska upptagningar utan att, 
som OSK har föreslagit, paragrafen behöver förses med något tillägg. 
Jag avser emellertid att göra några kommentarer till paragrafen i spe
cialmotiveringen. 

6.1.5 Upptagning so111 utgör led i bearbetning 

I 2 kap. 4 § TF finns bestämmelser om minnesanteckning och annan 
uppteckning som myndighet har gjort endast för föredragningen eller 

beredningen av ett mål eller iirendc. Sådan uppteckning skall anses som 
allmän handling hos myndigheten endast om den omhändertagits för 
förvaring, sedan målet eller ärendet blivit slutbehandlat. 

OSK påpekar att det inom ADB finns motsvarigheter till sådana upp
teckningar som nu har nämnts. Sålunda förekommer det inte sällan att 
en bearbetning görs i flera etapper. OSK föreslår att i 2 kap. 4 § TF 
tas in en föreskrift om att upptagning som utgör endast ett led vid 
bearbetning i datamaskin inte skall anses som allmän förrän bearbet
ningen har avslutats. 

Den sålunda föreslagna regeln har vid remissbchandlingen kritise
rats från olika synpunkter. Det har bl. a. ifrågasatts om det är möjligt 
att generellt ange när en bearbetning skall anses avslutad och vad som 
skall utgöra led i bearbetningen. Några remissinstanser anser att en 
upptagning som utgör mellanled bör behandlas på samma sätt som 
minnesanteckning och annan liknande uppteckning och alltså betraktas 
som allmän endast om den "omhändertas för förvaring" efter det att 
bearbetningen har avslutats. 

Även jag anser att det i praktiken ofta måste bli svårt att avgöra om 
en viss upptagning utgör endast mellanled i en ännu ej avslutad bear
betning. Den generella regel som OSK har föreslagit om sådana mellan
led får därför anses vara av mindre värde. Det är också att märka att 
det finns vissa register som förs med ADB-teknik och som i sin helhet 
ej blir avslutade så länge de används i tjänsten. Givetvis kan det inte 

komma i fråga att låta alla uppgifter som förs in i ett sådant register 
vara undandragna offentligheten. 

Det nu anförda talar enligt min mening för att man inte ställer upp 

någon generell regel beträffande sådana upptagningar som kan sägas 
utgöra mellanled i en datateknisk bearbetning. Upptagningarna bör i 
stället i princip behandlas på samma sätt som andra upptagningar för 
ADB och alltså anses som allmänna enligt de nyss behandlade reglerna 
i 2 kap. 2 §. Uppenbarligen kan en sådan ordning ibland innebära vissa 
olägenheter för myndigheterna. Som jag senare skall återkomma till bör 

nämligen den myndighet som förfogar över en allmän upptagning i prin
cip vara skyldig att på begäran tillhandahålla upptagningen i läsbar form. 
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Denna skyldighet bör emellertid, som framgår av det följande, inte vara 
ovillkorlig, utan tillhandahållande bör kunna vägras, om betydande hin
der föreligger. Vidare bör myndigheten kunna dröja med att efterkomma 
en begäran om tillhandahållande, om det är påkallat med hänsyn till för
hållandena hos myndigheten. Ett dröjsmål får naturligtvis ofta anses 
befogat, om det begärda utlämnandet avser en upptagning som ingår i en 
pågående bearbetning. 

Som tidigare nämnts innehåller 2 kap. 4 § TF en speciell regel som 
inskränker offentlighetsprincipen beträffande minnesanteckning eller 
annan uppteckning som har verkställts endast för föredragning eller 
beredning av ett mål eller ärende. Enligt min mening bör en motsva
rande inskränkning av offentligheten ske såvitt gäller upptagning som är 
att anse som minnesanteckning eller liknande. Man kan emellertid på 
denna punkt inte nöja sig med att tillämpa den gällande bestämmelsen 
om handlingar. Denna bestämmelse innebär bl. a. att minnesanteckning 
e. d. faller utanför begreppet allmän handling endast så länge den be
finner sig hos den myndighet som har upprättat anteckningen. Lämnas 
anteckningen till annan myndighet, tillämpas vanliga regler om när en 
handling är att anse som allmän. I fråga om upptagningar förekommer 
det inte sällan att de upprättas hos en viss myndighet för beredandet av 
ett mål eller ärende och att de därefter lämnas till en annan myndighet 
för databehandling eller annan teknisk bearbetning eller lagring. Det 
kan också inträffa att upptagningen redan från början finns hos den 
myndighet som endast ombesörjer den tekniska bearbetningen. Enligt 
min mening är det uppenbart att en upptagning bör vara undandragen 
offentligheten även när den på detta sätt förvaras hos annan myndighet 
än den som handlägger det mål eller ärende dit upptagningen hör. 

Med hänsyn till det sagda bör 2 kap. 4 § TF förses med ett tillägg 
såvitt gäller upptagningar. För det första bör i enlighet med vad som 
gäller för handlingar föreskrivas att upptagning som har tillkommit en
dast för måls eller ärendes föredragning eller beredande hos en myn
dighet skall anses som allmän hos myndigheten endast om den efter 
målets eller ärendets slutbehandling har omhändertagits för förvaring. 
Härtill bör göras det tillägget att upptagningen, intill dess frågan om 
omhändertagande har avgjorts, inte heller skall anses som allmän hos 
annan myndighet, om den förvaras där endast för teknisk bearbetning 
eller lagring. Av detta följer att, om upptagningen förvaras hos den 
andra myndigheten för annat ändamål, exempelvis för att ligga till 
grund för beslut, vanliga regler om offentlighet skall tillämpas. 

De nu berörda reglerna innebär att upptagningars offentlighet i vissa 
fall blir beroende av om de sparas i någon form hos den myndighet 
som har slutbehandlat det mål eller ärende dit upptagningen hör. Frå
gan i vad mån skyldighet föreligger att på detta sätt spara en upptag
ning faller utanför reglerna om offentlighet. På denna punkt gäller de 
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bestämmelser om arkivering m. m. som har meddelats beträffande myn
digheterna. 

6.2.6 Tillhandahållande av upptagning 

Regler om tillhandahållande och utlämnande av allmän handling 
finns f. n. i 2 kap. 8 § TF. Det sägs där att allmän handling, som ej 
skall hållas hemlig, genast eller så snart det kan ske skall tillhandahållas 
den som vill ta del av handlingen för läsning eller för avskrivning på 
stället. Tillhandahållandet skall i sådant fall ske utan avgift. Den som 
vill ta del av en handling har också rätt att mot fastställd avgift få av
skrift av handlingen. Skyldighet att tillhandahålla handling på stället 
föreligger inte, om betydande hinder möter. Inte heller är myndighet 
skyldig att för utlämnande framställa kopia av karta, ritning eller bild, 
om svårigheter möter och handlingen kan tillhandahållas på stället. I 
fråga om kommunal myndighet finns en särskild regel om undantag 
från skyldigheten att tillhandahålla avskrift av handling. 

Enligt OSK:s mening bör principerna för tillhandahållande på stället 
av allmän handling i stor utsträckning gälla även beträffande ADB
upptagningar. Reglerna kan dock inte föras över oförändrade, bl. a. 
eftersom ADB-upptagningar inte utan vidare kan läsas eller skrivas av. 
OSK föreslår därför en särskild regel om att upptagning för ADB skall 
tillhandahållas i läsbar form. Med läsbar form bör, påpekar OSK, avses 
visueIIt läsbar form. Upptagningens innehåll bör alltså antingen visas på 
bildskärm eller tillhandahållas i utskrift. 

Mot vad OSK sålunda uttalat har jag lika litet som rcmissinstanscrna 
något att invända. Om man tar hänsyn till även sådana upptagningar 
som kräver tekniskt hjälpmedel för att kunna avlyssnas, bör alltså 
huvudregeln om tillhandahållande på stället av upptagning vara att 
upptagningen på begäran av den som önskar ta del av den genast eller 
så snart det kan ske skall tillhandahållas i läsbar eller avlyssningsbar 
form. Till frågan i vad mån tillhandahållandet skall ske utan avgift 
1imnar jag strax återkomma. 

Som framgår av de nyss återgivna reglerna i 2 kap. 8 § TF är myn
digheternas skyldighet att tillhandahålla allmän handling på stället inte 
ovillkorlig. Sålunda kan tillhandahållande vägras, om betydande hinder 
möter. Till sådant hinder har ansetts kunna räknas utrymmesbrist eller 
handlingens ömtåliga beskaffenhet. 

När det gäller tillhandahållandet av ADB-upptagningar uppstår det 
särskilda problemet att tillhandahållandet normalt förutsätter att myn
digheten ställer datamaskin till förfogande och medverkar vid dess 
körning. En sådan körning kan vara förenad med olägenheter och 
kostnader. Fråga uppkommer då, om man såvitt gäller ADB-upptagning
ar skall göra avsteg från den hittillsvarande principen att tillhanda
hållande på stället _av allmän handling skall ske utan avgift. 
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OSK anser att, även om en myndighets kostnader för framtagning 
av information kan bli relativt betungande, dessa kostnader är nöd
vändiga, om man vill slå vakt om offentlighetsprincipen. Avgiftsbelägg
ning för tillhandahållande på stället av ADB-upptagning bör därför 
inte komma i fråga. På denna punkt delar så gott som samtliga remiss
instanser OSK:s uppfattning. 

Även jag anser att den nuvarande avgiftsfriheten för tillhandahållande 
av allmän handling i princip bör gälla även beträffande alla former 
av tekniska upptagningar. Som jag strax skall återkomma till kan man 
dock tänka sig vissa fall då den som begär framtagning av tekniskt lag
rad information skall få vidkännas kostnader. 

Vad jag nu anfört innebär att avvägningen när det gäller tillhanda
hållande på stället av ADB-upptagning kommer att ske efter samma 
principer som enligt de nuvarande reglerna i 2 kap. 8 § TF gäller för 
handlingar i traditionell bemärkelse. Har myndigheten ledig datamaskin
kapacitet eller omedelbar tillgång till en uppgift, exempelvis på bild
skärm, bör en begäran om att få del av en upptagning efterkommas 
genast eller så snart den berörda personalens övriga uppgifter medger 
det. Detsamma bör gälla, om myndigheten inte har egen datamaskin 
men med ringa besvär och utan extra kostnad kan få tillgång till data
maskintid hos annan myndighet. 

I många fall torde en myndighet med tillgång till datamaskin behöva 
göra en extrakörning med denna för att få fram en önskad uppgift. 
Det kan också tänkas att myndigheten måste hyra datamaskintid hos 
annan myndighet. I sådana fall kan sökanden ibland få finna sig i ett 
visst uppskov med tillhandahållandet. Ett sådant uppskov får emeller
tid anses väl förenligt med bestämmelsen om att handl.ing skall till
handahållas så snart det kan ske. I de fall myndigheten regelmässigt 
tar ut datalagrad information för eget behov vid vissa bestämda tid
punkter, kan det vara praktiskt att vänta med att effektuera en begäran 
om tillhandahållande av upptagning till en sådan tidpunkt. 

I vilken utsträckning det blir möjligt för en myndighet att hyra data
maskintid hos en annan myndighet är, som OSK har påpekat, till stor 
del en anslagsfråga. Ar tillhandahållandet av en ADB-upptagning för
enat med avsevärda kostnader, bör detta i vissa fall kunna åberopas 
som hinder mot tillhandahållandet. Om det endast är ekonomiska skäl 
som utgör hinder för tillhandahållandet, bör emellertid sökanden kunna 
undanröja hindret genom att själv ställa datamaskinkapacitet till förfo
gande eller genom att på annat sätt bidra till kostnaderna. I sådant fall 
bör alltså avsteg kunna göras från principen om att allmänna handling
ar skall tillhandahållas avgiftsfritt. Givetvis måste erforderliga säker
hetsåtgärder vidtas för att förebygga att upptagningen förstörs eller för

vanskas. 
A ven när det gäller andra tekniska upptagningar än sådana som 

6 Riksdagen 1973. 1 sam!. Nr 33 
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är avsedda för ADB krävs det ofta att myndigheterna ställer tekniskt 
hjälpmedel till förfogande för att de skall kunna läsas eller avlyssnas. 
Det kan vara fråga om exempelvis läsapparat för mikrofilm eller upp
spelningsapparat för ljudband. Det får anses följa av reglerna i 2 kap. 
8 § TF att myndigheterna är skyldiga att utan avgift tillhandahålla 
sådant hjälpmedel och att detta skall ske så snart som möjligt. Har 
myndigheten inte tillgång till det tekniska hjälpmedel som behövs, bör 
den emellertid, som OSK har framhållit, inte vara skyldig att anskaffa 
hjälpmedlet. I sådant fall kan det alltså få anses föreligga "betydande 
hinder" mot tillhandahållande av den begärda upptagningen. Liksom 
när det gäller ADB-upptagningar bör emellertid sökanden ha möj
lighet att undanröja hindret genom att själv ställa erforderligt hjälp
medel till förfogande. 

För att begränsa behovet av kostnadskrävande extrakörningar med 
datamaskin föreslår OSK att man som ett ytterligare undantag från 
skyldigheten att tillhandahålla ADB-upptagning på stället, utöver fall 
då betydande hinder föreligger, skall föra in det fallet att upptagning
ens innehåll redan finns i läsbar form hos myndigheten. Detta förslag 
har allmänt godtagits vid remissbehandlingen. Några remissinstanser 
anser att man bör gå längre och vidga det berörda undantaget från 
skyldigheten att tillhandahålla upptagning till att avse även fall då inne
hållet är tillgängligt i läsbar form hos annan myndighet. 

För min del anser jag att det inte kan begäras att en myndighet skall 
utföra körning med datamaskin för att ta fram en uppgift som redan 
finns i handling eller på annat sätt i läsbar form hos myndigheten. Jag 
godtar alltså OSK:s förslag på denna punkt. Emellertid behövs enligt 
min mening inte någon uttrycklig regel härom. En myndighet får anses 
ha uppfyllt sin allmänna skyldighet att tillhandahålla upptagning i 
läsbar form, om den tillhandahåller handling e. d. med motsvarande 
innehåll. Att det därvid inte bör krävas att handlingen i varje detalj 
överensstämmer med den tekniska upptagningen avser jag att åter
komma till i specialmotiveringen. Jag vill inskjuta att den nu före
slagna ordningen får särskild betydelse om, i enlighet med vad jag 
ämnar förorda i det följande, det samtidigt förs in en principiell 
skyldighet för myndigheterna att överföra ADB-upptagning till läs
bar form, om den haft betydelse för handläggningen av mål eller ären
de hos myndigheten. 

Enligt min mening talar onekligen vissa praktiska skäl för att man, 
som föreslagits av vissa remissinstanser, vidgar undantaget från myndig
heternas skyldighet att tillhandahålla upptagningar till att avse även 
sådana fall då en upptagnings innehåll finns i läsbar form hos en 
annan myndighet än den hos vilken tillhandahållandet har begärts. 
Det måste emellertid i sådant fall krävas att tillhandahållandet hos den 
andra myndigheten kan ske utan beaktansvärd olägenhet för sökanden. 
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Vidare måste självfallet den myndighet där tillhandahållandet begärts 
ge sökanden anvisning på vilken myndighet som han skall vända sig 

till. 
Med hänsyn till vad jag nu har anfört föreslår jag att i 2 kap. 8 § 

TF förs in en bestämmelse om att skyldighet inte föreligger att tillhanda
hålla upptagning som kan läsas eller avlyssnas endast med tekniskt 
hjälpmedel, om upptagningens innehåll finns i läsbar form hos annan 
myndighet och tillhandahållandet där kan ske utan beaktansvärd olä
genhet för den som vill ta del av upptagningen. 

Vad som skall avses med beaktansvärd olägenhet får naturligtvis 
avgöras från fall till fall. Enligt min mening bör det dock regelmässigt 
anses föreligga beaktansvärd olägenhet, om den myndighet där upp
tagningens innehåll finns i läsbar form är belägen på en annan ort än 
den där den myndighet finns som sökanden först har vänt sig till. 

Ett annat särskilt problem som uppstår vid tillhandahållande av 
datalagrad information är, som tidigare nämnts, att en viss begärd in
formation kan vara uppdelad på flera olika upptagningar och att det 
krävs en sammanställning och ibland även bearbetning av de olika upp
tagningarna för att informationen skall erhållas. En sådan samman
ställning eller bearbetning sker normalt med hjälp av särskilda data
program. Som OSK har påpekat kan det emellertid inte utan vidare 
anses åvila myndigheten på grundval av offentlighetsprincipen att ut
föra sammanställning och bearbetning av datalagrat material. Enligt 
OSK:s uppfattning bör som huvudprincip gälla att allmänheten skall ha 
tillgång till datalagrad information i samma utsträckning som myndighe
ten. Detta leder till att, om uppgifter har matats in i datamaskin och 
lagras i oförändrat skick, den enskilde skall ha rätt att ta del av dessa 
uppgifter. Om uppgifterna inte finns kvar oförändrade utan har gjorts 
till föremål för bearbetning, är det resultatet av bearbetningen som den 
enskilde har anspråk på att få ta del av. Däremot bör myndigheten 
inte vara skyldig att på begäran utföra bearbetning i annat fall än när 
ett program finns utarbetat och den begärda bearbetningen är för
beredd för myndighetens eget behov. 

Vad OSK sålunda anfört har i allmänhet godtagits av remissinstanser
na. Några instanser är dock kritiska mot OSK:s uppfattning att myn
dighet inte alltid skulle vara skyldig att utnyttja ett dataprogram som 
finns tillgängligt. 

För min del finner jag det viktigt att slå fast att allmänhetens fria 
tillgång till allmänna handlingar enligt de nu gällande reglerna inte 
innebär en skyldighet för myndigheterna att ställa samman eller bear
beta information. I den mån en myndighet utför sådant arbete sker det, 
som OSK har påpekat, inte på grund av TF:s offentlighetsprincip utan 
av serviceskäl. Också när det gäller datalagrad information bör all
mänheten kunna göra anspråk på att få del endast av sådan information 
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som är omedelbart tillgänglig för myndigheten och som inte omfattas 
av någon sekretessbestämmelse. Det kan härvid röra sig om uppgifter 
som lagrats i oförändrat skick eller om uppgifter som bearbetats för 
myndighetens eget behov. Jag delar emellertid den av vissa remiss
instanser uttryckta uppfattningen att det skulle kunna leda till god
tycke om en myndighet inte alltid skulle vara skyldig att använda ett 
dataprogram som redan finns utarbetat för framtagning av viss data
lagrad information och som är tillgängligt för myndigheten. I motsats 
till OSK anser jag därför att myndigheten i princip bör vara skyldig 
att utnyttja ett sådant program för· att ge allmänheten tillgång till in
formationen i den utsträckning programmet medger. Däremot kan jag 
inte biträda vissa andra remissinstansers förslag om att myndighet skall 
vara skyldig att, om viss information inte kan tas fram med hjälp av re
dan utarbetat program, låta göra upp ett program för att allmänheten 
skall få tillgång till informationen. En sådan skyldighet skulle kunna 
leda till ett betydande merarbete för myndigheterna. Jag vill emellertid 
framhålla att vad jag nu har sagt inte utesluter att myndighet av ser
viceskäl tillmötesgår en begäran om utlämnande av viss information 
genom att låta göra upp program. 

Som jag skall återkomma till i följande avsnitt bör frågor som gäller 
utlämnande av upptagning prövas av den myndighet som förfogar över 
upptagningen. Detta innebär att, i de fall då en upptagning förvaras hos 
en myndighet som endast utför teknisk bearbetning e. d. för en annan 
myndighets räkning, det normalt är den myndighet för vars räkning 
bearbetningen sker som prövar utlämnandefrågor. Det är också denna . 
myndighets förfoganderätt över dataprogram som bör vara avgörande 
för i vad mån ett program skall behöva användas för framtagning av 
information. Även om sålunda den myndighet som utför den tekniska 
bearbetningen av en upptagning har andra program tillgängliga, är det 
endast sådana program som är tillgängliga för den myndighet som prö
var utlämnandefrågan som behöver användas. Spörsmålet huruvida ett 
program på detta sätt är tillgängligt eller inte får avgöras med ledning 
av bl. a. det avtal som kan ha träffats mellan myndigheterna. 

När det därefter gäller rätten för enskild att mot fastställd avgift 
erhålla avskrift av handling anser OSK att denna rätt i princip bör 
avse även ADB-upptagning. I stället för avskrift bör man dock i fråga 
om upptagningar begagna termen utskrift. Mot detta förslag har jag 
lika litet som remissinstanserna något att invända. Rätten att erhålla 
utskrift bör självfallet gälla även andra tekniska upptagningar än så
dana som är avsedda för ADB. 

Såvitt gäller statliga myndigheter finns f. n. bestämmelser om avgift 
för tillhandahållande av avskrift i expeditionskungörelsen (1964: 618). 
Genomförs de av mig nu förordade reglerna, bör expeditionskungörel
sen kompletteras med särskilda avgiftsbestämmclser beträffande ut-
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skrift av teknisk upptagning. Frågan om komplettering av expeditions
kungörelsen får tas upp senare. 

Som jag tidigare nämnt innehåller 2 kap. 8 § TF en särskild regel 
om enskilds rätt att erhålla avskrift av handling som förvaras hos 
kommunal myndighet. Regeln innebär att, om handlingen kan tillhanda

hållas på stället, rätt att erhålla avskrift föreligger endast i den ut
sträckning som särskilt föreskrivs i kommunallag eller i övrigt. 

Enligt OSK:s mening saknas anledning att behålla den berörda sär
regeln för de kommunala myndigheterna. OSK anser därför att man i 

förevarande sammanhang bör ändra TF, så att skyldigheten att mot 
fastställd avgift lämna ut avskrift av handling och utskrift av upptag

ning kommer att gälla generellt även för kommunerna. Detta förslag 
har allmänt godtagits av remissinstanserna. Också jag anser att det bör 
genomföras. Jag förordar alltså att särregeln för kommunal myndighet 

i 2 kap. 8 § TF tas bort. 
När det gäller frågan om vilka avgifter som skall tas ut på det kom

munala området, anser jag liksom OSK att det bör ankomma på kom

munerna själva att fastställa de avgifter som behövs. Jag utgår från att 
de statliga avgiftsbestämmelserna i stort sett kommer att tjäna som 

mönster. 
OSK diskuterar särskilt om myndigheternas skyldighet att lämna ut 

upptagning för ADB bör innebära även ett åliggande att på begäran 

lämna ut kopia av själva datamediet, dvs. magnetbandet, hålkortet etc. 
OSK tillbakavisar emellertid tanken på en sådan skyldighet. Om myn
digheterna alltid skulle behöva lämna ut kopia av datamediet, skulle 
enligt OSK de bestämmelser till skydd mot bl. a. integritetsintrång till 

följd av ADB som föreslås i annat sammanhang kunna kringgås genom 

att det utlämnade datamediet användes i strid mot skyddsbesfämmel
serna. 

Den uppfattning som OSK sålunda har fört fram har kritiserats 
av en rad remissinstanser. Man anser bl. a. att det med hänsyn till 
den tekniska utvecklingen borde te sig alltmer naturligt och praktiskt 
att låta offentlighetsprincipen inrymma också direkttillgång till data
medier. Vill man uppnå en spärr mot att utlämnade datamedier an
vänds på ett sätt som kan medföra otillbörligt integritetsintrång, är det 
enligt flera av remissinstanserna tillräckligt med de regler som OSK 
föreslår i annat sammanhang. Det framhålls också att den föreslagna 

spärren är bristfällig, eftersom optisk läsning i framtiden torde bli 
allt vanligare och man därmed kan bygga upp dataregister enbart med 

hjälp av sådana utskrifter av ADB-upptagningar som myndighet läm

nar ut. 
För min del finner jag det uppenbart att det inte är erforderligt för 

tillgodoseende av de intressen som bär upp offentlighetsprincipen att 

den enskilde ges rätt att få ut kopia av datamedium. Emellertid är det 
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givetvis i många fall mest praktiskt både för myndigheten och för den 
enskilde om ADB-upptagningar tillhandahålls på st1 sätt att en kopia 
av datamediet lämnas ut. Samtidigt är det emellertid angeläget att så 
långt möjligt förhindra 'att utlämnade uppgifter anviinds för ADB på 
ett siitt som kan medföra otillbörligt integritetsintrång. Som förut har 
nämnts föreslår OSK åtskilliga regler som direkt tar sikte på att före
bygga sådant intrång. Bl. a. föreslås en regel om förbud mot utlämnan
de av personuppgift ur dataregister, om det kan antas att uppgiften skall 
användas för ADB antingen här i landet i strid med den föreslagna 
lagstiftningen om personregister eller i utlandet. 

Enligt min mening har den av OSK föreslagna förbudsregeln ett visst 
värde som medel att förebygga otillbörligt integritetsintrång. Som fram
går av det följande anser jag därför att regeln bör införas och, såvitt 
gäller myndigheter, tas in i sekretesslagen. Det är emellertid uppenbart 
att det i många fall måste bli mycket svårt för en myndighet att avgöra 
om det föreligger risk för att en uppgift som begärs utlämnad skall an
vändas på ett otillbörligt sätt. Det kan därför förutses att myndigheter
na ofta anser sig inte kunna vägra utlämnande. Uppenbarligen förelig
ger därvid en särskilt stor risk för otillbörligt integritetsintrång genom 
ADB, om en uppgift Jämnas ut i form av kopia av datamedium. Som 
framhållits under remissbehandlingen kan man visserligen genom s. k. 
optisk Jäsning bygga upp dataregister enbart med hjälp av utskrifter 

av ADB-upptagningar. Denna metod är dock ännu så länge tämligen 
dyrbar och har begränsat användningsområde. I viss utsträckning kom
mer därför obehörig dataregistrering att förhindras, om myndigheterna i 
enlighet med vad OSK förordar har en generell rätt att vägra att lämna 
ut kopia av datamedium. Enligt min mening är det en fördel om denna 
rätt lagfästs. Jag föreslår därför att i 2 kap. 8 § TF tas in en uttrycklig 
föreskrift att myndighet inte är skyldig att lämna ut ADB-upptagning 
på annat sätt än genom tillhandahållande av utskrift av upptagningen. 

Givetvis måste det inträffa fall då det står klart för en myndighet att 
det inte föreligger risk för otillbörligt integritetsintrång, om kopia av 
datamedium Jämnas ut. Myndigheten bör då vara oförhindrad att läm
na ut sådan kopia, om sökanden begär det och utlämnandct kan ske 
utan olägenhet för myndigheten. Utlämnandct sker emellertid i sådant 
fall inte med stöd av offentlighetsprincipen utan som ett led i myndig
hetens serviceverksamhet. Uppenbarligen har myndigheten rätt till er
sättning för att den står till tjänst på detta sätt. 

OSK påpekar slutligen att ADB-tekniken medför stora möjligheter 
att inhämta uppgift hos myndighet även på långa avstånd via terminaler 
av skilda slag eller genom s. k. on-lineförbindclse mellan datamaski
ner. Begäran om anslutning av detta slag kan inte grundas på offentlig
hetsprincipen. Detta bör dock enligt OSK inte hindra att enskild i 
vissa fall skall kunna få tillstånd att ansluta terminal eller datamaskin 
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till statlig myndighets databank. Mot vad OSK sålunda uttalat har jag 
inte något att erinra. Liksom OSK anser jag att det inte behövs någon 
bestämmelse i TF om sådan anslutning. 

6.2.7 Prövningen av frågan om utlämnande av upptagning 

Enligt 2 kap. 9 § TF skall framställning om utfående av allmän 
handling göras hos den myndighet där handlingen finns. Det är i prin
cip också denna myndighet som har att pröva frågan om utlämnande. 
Med utlämnande avses i detta sammanhang såväl tillhandahållande på 

stället som utlämnande av avskrift. 
OSK har föreslagit att man i fråga om ADB-upptagningar inför en 

regel som innebär att frågan om utlämnande skall prövas av den myn
dighet som förfogar över upptagningen, dvs. har befogenhet och möj
lighet att föra över den till läsbar form. Detta förslag har i allmänhet 
godtagits under remissbehandlingen. 

För min del anser jag liksom OSK att den nuvarande regeln om vem 
som prövar fråga om utlämnande av handling inte passar i alla situatio

ner då det är fråga om utlämnande av upptagning. I de flesta fall torde 
det visserligen vara både naturligt och lämpligt att frågan om utläm
nande prövas av den myndighet där upptagningen finns, dvs. den myn

dighet som för tillfället förvarar upptagningen. Som tidigare har nämnts 
förekommer det emellertid inte sällan att en myndighet förvarar en 

upplagning endast för att utföra teknisk bearbetning c. d. för annan 
myndighets räkning. I sådana fall är det oftast den myndighet för vars 
räkning bearbetningen sker som har bäst möjligheter att bedöma frågor 
som rör utlämnande av upptagningen. 

Med hänsyn till det sagda föreslår jag att en särskild regel om upp
tagningar förs in i 2 kap. 9 § TF. Regeln bör i enlighet med OSK:s 
förslag ha det innehållet att framställning om utfående av upptagning 
skall göras hos den myndighet som förfogar över upptagningen samt 
att frågan om utlämnande prövas av denna myndighet. Regeln blir gi
vetvis tillämplig inte bara när det är fråga om upptagning som förva
ras hos myndighet utan också när det begärda utlämnandet avser upp
tagning som förvaras hos ett privat företag e. d. och som är att anse 
som allmän i enlighet med den tilläggsrcgcl som jag tidigare har för
ordat i avsnittet 6.2.4. Vad jag där har sagt om i vilka fall en myn

dighet skall anses förfoga över en upptagning bör kunna tjäna till led
ning även när det gäller att avgöra om en myndighet förfogar över en 

upptagning som förvaras hos annan myndighet. Frågan får således av

göras med ledning av bl. a. det avtal som kan ha träffats mellan myn
digheterna och myndigheternas rätt att föra över upptagningen till läs
bar resp. avlyssningsbar form. 

Givetvis kan det med den nu förordade regeln ibland uppstå svårig
heter för den enskilde att avgöra vilken myndighet som han skall vän-
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da sig till när han vill få tillgång till en upptagning. Jag förutsätter 
emellertid att myndigheterna på denna punkt lämnar den vägledning 
som behövs. Det kan vidare inträffa att två eller flera myndigheter kan 

ha att pröva utlämningsfrågor rörande samma upptagning. Denna situa
tion ämnar jag kommentera närmare i specialmotiveringen till 2 kap. 
9 § TF. 

Jag vill tillägga att det också kan förekomma att en myndighet utför 
teknisk bearbetning av en upptagning för enskilds räkning. En sådan 
upptagning blir att anse som allmän i enlighet med den tidigare berör

da huvudregeln i 2 kap. 2 § första stycket TF. Givetvis måste frågan 
om upptagningens utlämnande i sådant fall prövas av den myndighet 
som utför den tekniska bearbetningen. 

6.2.8 Övriga av OSK föreslagna ändringar i TF 

I det föregående har jag behandlat ändringar som OSK har föreslagit 
i 2 kap. 1, 2, 4, 5, 8 och 9 §§ TF. OSK har dessutom föreslagit att 2 
kap. 6, 7, 10, 11, l3 och 14 §§ TF skall ändras. Dessa ändringar blir 
frånsett 7 § överflödiga, om man i enlighet med vad jag tidigare har för
ordat inför en föreskrift i 2 kap. 2 § att bestämmelserna om handling 
skall tillämpas även på teknisk upptagning. Min avsikt är emellertid att i 
specialmotiveringen närmare gå in på hur vissa av sistnämnda paragra
fer bör tillämpas, när fråga är om tekniska upptagningar. 

6.2.9. Sekretesslagens tillämpning på ADB-material m. m. 

Som tidigare har nämnts är principen om allmänna handlingars of
fentlighet inskränkt genom bestämmelserna i sekretesslagen. I denna 
lag tas upp en rad olika fall då handling skall hållas hemlig. Som OSK 
har anfört kvarstår givetvis behovet av sekretess även sedan en viss 
uppgift har förts över från handling till upptagning för ADB. Enligt 
OSK:s uppfattning, som i denna del inte har mött någon erinran vid 
rcmissbehandlingen, bör i princip samma sekretessregler gälla för ADB
lagrade uppgifter som för handlingar. Jag är för egen del av samma 

åsikt. Givetvis bör sekretessreglerna omfatta även andra tekniska upp

tagningar än sådana som är avsedda för ADB. 

Införs den av mig i det föregående förordade regeln i 2 kap. 2 ~ TF 
att kapitlets bestämmelser om handling skall tillämpas även på teknisk 
upptagning, innebär detta att även sekretesslagens föreskrifter om hand
lingar blir generellt tillämpliga på upptagningar. Det blir alltså onödigt 
att, som OSK föreslagit, föra in en uttrycklig bestämmelse härom i sek

retesslagen. 
Till frågan om andra ändringar i sekretesslagen återkommer jag i 

ett följande avsnitt i den allmänna motiveringen och i specialmotive

ringen. 
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6.2.10 Ikraftträdande 

Liksom OSK anser jag att 2 kap. TF i sin nya lydelse bör gälla fr. o. m. 
den 1 juli 1974. 

6.3 ADB-teknikens inverkan på personlig integritet 

6.3.1 Allmänna synpunkter 

Som jag tidigare berört har frågan om ADB-teknikens inverkan på 
enskilda människors privatliv väckt en livlig debatt under senare år. 
Bl. a. har den åsikten förts fram att den enskilde bör ha tillgång till en 
fredad sektor, inom vilken han kan avvisa sådan inblandning både från 
det allmänna och från andra som uppfattas som otillbörlig. Riskerna för 
en sådan otillbörlig inblandning har enligt mångas uppfattning ökat 
väsentligt genom ADB-teknikens utveckling. 

För min del vill jag liksom OSK understryka att den enskildes rätt 
att bli lämnad i fred aldrig kan vara absolut i ett samhälle. Den privata 
sektorn måste begränsas av gemenskapens krav. Som framhållits av 
bl. a. JO kan man i ett utvecklat samhälle inte undvara personinforma
tionssystem som ger underlag för beslut inom förvaltningen och nä
ringslivet. 

Det nu sagda innebär inte att personinformation skall kunna äga 
rum utan inskränkningar. Givetvis behövs vissa spärrar som garanterar 
att den enskildes privatliv inte skadas på ett otillbörligt sätt. Så länge 
personinformationen skedde med hjälp av manuellt förda register får 
den gällande lagstiftningen, framför allt reglerna om allmänna handling
ars sekretess, på ett tillfredsställande sätt anses ha förhindrat sådan 
skada. Onekligen har emellertid situationen förändrats genom ADB
teknikens utveckling. Genom denna teknik kan man föra samman stora 
mängder av information i en enda enhet och därur snabbt göra olika 
sammanställningar och analyser. Genom lämplig organisation av ett 
ADB-system kan uppgifterna om enskilda personer hållas aktuella och 
tillgängliga på ett sätt som tidigare var helt omöjligt. En ytterligare ök
ning av informationsmöjligheterna kan erhållas genom samkörning av 
olika system. 

I likhet med OSK och så gott som samtliga remissinstanser anser jag 
att de ökade informationsmöjligheter som sålunda följer av ADB-tek
niken har medfört helt nya faror för otillbörligt intrång i den personliga 
integritetssfären. Utöver de reella riskerna i samband med insamling, 
bearbetning och utlämnande av information bör man, som OSK fram
hållit, observera den psykologiska effekt som vetskapen om ADB-tek
nikens möjligheter medför. Kravet på skydd mot otillbörligt intrång 
innefattar inte bara att det allmänna och andra enskilda rent faktiskt 
skall respektera det privata området i tillbörlig utsträckning utan också 
att de berörda skall kunna lita på att det förhåller sig så. En förutsätt-
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ning för detta är att det finns insyns- och kontrollmöjligheter gentemot 
dem som har tillgång till den nya teknikens resurser. 

Som flera remissinstanser framhållit bör emellertid rädslan för miss
bruk av datalagrad information inte undanskymma förhållandet att 
ADB-teknikens utökade användning också har haft mycket positiva 
effekter, både för samhällsekonomin och för samhällsplaneringen i stort. 
Tekniken har bl. a., såvitt gäller personinformationen, avsevärt ökat 
möjligheterna att hålla alla personuppgifter korrekta. 

Trots ADB-teknikens positiva verkningar anser jag dock att situa
tionen nu är sådan att det är hög tid att samhället vidtar åtgärder för 
att kontrollera den nya teknikens användning såvitt gäller personregi
strering. Åtgärder bör sålunda vidtas för att så långt möjligt motverka 
riskerna för otillbörligt intrång i de enskildas privatliv. Självfallet är 
det därvid viktigt att se till att användningen av ADB inte försvåras i 
onödan utan att dess positiva effekter så långt möjligt tas till vara. 

Liksom OSK anser jag att man svårligen kan lösa integritetsproble
met enbart genom en utbyggd sekretesslagstiftning. Även om man inför 
begdinsningar i myndigheternas rätt att lämna ut material från ADB
register, hindrar man därmed inte att myndigheterna upprättar person
register för egen användning och inte heller att uppgifter cirkulerar 
mellan olika myndigheter. Vidare förhindras inte upprättandet av en
skilda register. 

För att komma till rätta med problemet föreslår OSK att det skall 
införas ett tillståndstvång för inrättande av sådana ADB-register som 
innehåller personuppgifter. Tillståndstvånget skall enligt OSK:s förslag 
i princip omfatta alla personregister, både på den offentliga och på den 
enskilda sidan. Personregistren skall också vara föremål för en fort
löpande tillsyn. Vissa typer av enklare register, som regelmässigt kan 
antas inte medföra otillbörligt integritetsintrång, skall enligt förslaget 
kunna undantas från tillståndstvånget och i stället underkastas anmäl
n ingsskyldighet. 

Tillståndsprövningen och tillsynen föreslås bli anförtrodda åt en 
självständig myndighet, kallad datainspektionen, vars sammansättning 
ger garantier för att den företräder en bred medborgaropinion. Tillstånd 
till inrättande av personregister skall enligt förslaget kunna förenas 
med villkor i olika hänseenden. Föreskrifter beträffande förandet av 
personregister skall också kunna meddelas i efterhand, om det föran

leds av tillsynen. 
Vad OSK sålunda föreslagit har godtagits av det stora flertalet re

missinstanser. Från några håll uttrycks emellertid farhågor för att det 
föreslagna tillståndstvångct kommer att medföra en alltför stor admi
nistrativ apparat och dra med sig betydande kostnader. Med hänsyn till 
de befarade kostnaderna framhålls av några remissinstanscr, bl. a. 
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RSV, att man i stället för tillståndstvång enligt OSK:s förslag skulle 
kunna föreskriva en skyldighet att göra anmälan till datainspektionen 
inom viss tid före det att ADB-register med personuppgifter tas i bruk. 
Datainspektionen skulle därefter öva tillsyn över att användandet av 
registret inte medför otillbörligt integritctsintrång samt ha rätt att 
meddela föreskrifter och eventuellt förbjuda registrets förande. 

Vid remissbehandlingen har också förts fram den åsikten att den 
personliga integriteten bör skyddas genom att integritetshotande regis
ter över huvud taget inte får existera. Detta anses kunna åstadkommas 
genom att data för varje person delas upp i identitetsröjande och icke 
identitetsröjande samt genom att de bägge typerna av data förs in i 
olika register. I sådant fall är det främst eventuella samkörningar som 
behöver kontrolleras. I fråga om sådan registrering som sker inom 
banksektorn har ifrågasatts om inte koncessionsgivning och tillsyn bör 
överlämnas till bankinspektionen, eftersom det här till betydande del 
rör sig om en tillsynsuppgift som bankinspektionen redan har. 

För egen del vill jag till en början understryka att man för att komma 
till rätta med de föreliggande problemen knappast kan lita till enbart 
generella föreskrifter om när personregister skall få inrättas och föras. 
I stället är det, som OSK har påpekat, nödvändigt att avgöra frågan om 
otillbörligt integritetsintrång från fall till fall, dvs. beträffande varje 
särskilt register för sig. Jag anser därvid inte att man kan nöja sig med 
en anmälningsskyldighet och möjlighet för myndighet att ingripa i efter
hand. Givetvis uppnår man avsevärt bättre garantier för att integritets
intrång inte skall uppkomma, om man i stället har ett system med till
ståndsprövning. Enligt min uppfattning måste det därvid vara mest 
rationellt om en och sarrima myndighet har hand om all tillståndspröv
ning, alltså även inom exempelvis banksektorn. Att myndigheten i sin 
verksamhet skall samråda med redan existerande tillsynsorgan är sjlilv
klart. 

Enligt min mening medför vidare OSK:s förslag ett betydligt bättre 
integritetsskydd än det under remissbehandlingen framlagda förslaget 
att olika typer av persondata skall delas upp på skilda register och att 
därefter i första hand samkörningar skall bli föremål för kontroll. Att 
införa en sådan ordning beträffande samtliga personregister skulle 
också avsevärt komplicera förfarandet både för dem som inrättar per
sonregistren och för den kontrollerande myndigheten. 

Syftet med OSK:s förslag är, som framgår av det föregående, att 
skapa kontroll över datahanteringen i fråga om personinformation. Det 
är emellertid angeläget att se till att den styrning av utvecklingen som 
kontrollen för med sig inte blir onödigt betungande eller hämmande. 
Ett genomförande av OSK:s förslag medför otvivelaktigt vissa risker för 
att en administrativ apparat skapas som kan försvåra och fördyra den 
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samhällsnyttiga datahanteringen. Enligt min mening kan emellertid -
något som OSK också har framhållit - dessa risker i hög grad ned
bringas, om det organ som skall ha hand om den tillståndsprövning och 
tillsyn som förslaget innefattar ges sådana riktlinjer för sitt arbete att 
förfarandet blir smidigt och snabbt. Jag vill också kraftigt betona att 
varje reglering som införs på det under stark utveckling stadda data
hanteringsområdet måste ses som ett provisorium. Det blir här fråga om 
lagstiftning på ett helt nytt område. I den mån erfarenheten visar att 
regleringen i något avseende blir onödigt betungande eller hämmande 
för utvecklingen måste ändringar och kompletteringar kunna genom

föras. 
Sammanfattningsvis anser jag i likhet med de flesta remissinstanscr

na att man i fråga om registreringen av personuppgifter bör införa ett 
system med tillståndsprövning och tillsyn i huvudsaklig överensstäm
melse med vad OSK har föreslagit. Verksamheten bör handhas av en 
särskild myndighet, kallad datainspektionen. Principen för tillstånds
givningen bör i enlighet med OSK:s förslag vara att tillstånd skall med
delas, om det saknas anledning anta att det avsedda registret skall med
föra otillbörligt intrång i personlig integritet. För att förebygga så
dant intrång bör datainspektionen kunna meddela föreskrifter såv~il i 
samband med tillståndsgivningen som på ett senare stadium. 

Till frågan vad som skall avses med otillbörligt integritetsintrång 
avser jag att återkomma i ett följande avsnitt. Jag ämnar också i det 
följande ta upp frågan om tillståndspliktens omfattning, dvs. frågan 
huruvida datainspektionens prövning skall omfatta alla slag av regis
ter, oavsett vem som är huvudman. Vidare avser jag att i ett särskilt 
avsnitt behandla OSK:s förslag att vissa register skall vara underkas
tade endast anmälningsskyldighet. 

OSK har diskuterat huruvida de speciella reglerna för dataregistre
ring bör utformas så att de ger skydd inte bara för enskildas personliga 
integritet utan också för andra intressen, t. ex. rikets säkerhet och en
skilda företags integritet. OSK finner emellertid att en översyn av sek
retessreglerna, säkerhetsanordningarna för informationssystem med 
ADB och i viss mån brottsbalkens regler är de utvägar som i första 
hand bör väljas för att möta farorna från datatekniken utanför den 
personliga integritetens område. För företagens del framhålls att också 
reglerna om illojal konkurrens och otillbörlig marknadsföring kan bli 
aktuella. Av de angivna utredningsuppgifterna ankommer frågorna om 
säkerhetsanordningar närmast på DASK, medan sekretessreglerna kom
mer att behandlas under OSK:s fortsatta arbete. 

Att OSK sålunda har lämnat frågan om skydd för juridiska personer 
utanför den nu föreslagna regleringen beklagas av vissa remissinstan
ser. För min del har jag emellertid inte något att erinra mot vad OSK 
har anfört på denna punkt. Det är uppenbart att det f. n. är mest ange-
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läget att lösa frågan om skydd för enskildas integritet och att den fö
reslagna regleringen åtminstone i ett inledningsskede bör inskränka 

sig till att tillgodose detta skyddsbehov. 
I ett par remissvar har förordats att den föreslagna kontrollen ut

sträcks till sådana personregister som förs med annan teknik än ADB, 

t. ex. manuellt eller med hjälp av hålkortsmaskin. För min del är jag 

liksom OSK av åsikten att man åtminstone f. n. bör begränsa regle

ringen till det område där den framstår som mest påkallad, dvs. till 

personregister som förs med hjälp av ADB. Den vidare utvecklingen 

får visa om en utvidgning av det slag som har förordats under remiss

behandlingen behövs. Jag vill här erinra om att kreditupplysningsutred

ningen i sitt tidigare nämnda betänkande (SOU 1972: 79) Kreditupplys

ning och integritet har lagt fram förslag i fråga om register som förs 

för kreditupplysning, oavsett vilken teknik som kommer till använd

ning. Eventuella förslag med anledning av kreditupplysningsutredning

cns betänkande kommer att läggas fram senare. Givetvis måste härvid 

en samordning ske med den lagstiftning som nu är aktuell. 

OSK har föreslagit att reglerna om tillståndsprövning och tillsyn 

jämte andra bestämmelser om dataregistrering tas in i en särskild lag. 

Jag har inte något att erinra mot detta. Liksom OSK anser jag att lagen 

bör kallas datalag. 

6.3 .2 Begreppet otillbörligt intrång i personlig integritet 

Som jag tidigare har framhållit kan en rätt att bli lämnad i fred 
aldrig vara absolut i ett samhälle. Gemenskapens krav på insatser från 

den enskilde medför att man måste acceptera ett visst mått av intrång i 

privatlivet. Att göra någon skarp och detaljerad gdinsdragning kring 

vad som bör vara tillåtet är knappast möjligt. Som OSK har påpekat 
måste man också räkna med att uppfattningen på detta område efter 
hand kommer att förskjutas. 

Det är emellertid uppenbart att registreringen av personuppgifter i 
vissa fall kan gå så långt att den varken kan eller bör accepteras. Till 

belysning av när det sålunda bör anses föreligga otillbörligt intrång i 
personlig integritet vill jag i det följande göra några påpekanden. Re
dan här vill jag framhålla att det inte bara är uppgifternas natur som är 

av betydelse för avgörandet av frågan om otillbörligt integritetsintrång. 

Minst lika viktigt är hos vem uppgifterna registreras och hur de an

vänds. 

När det gäller att avgöra vilken information som skall anses som 

särskilt ömtålig för den enskilde kan viss ledning hämtas i sekretess

lagen. Åtskilliga av dess regler om förbud mot utlämnande av handling 

tar sikte på att skydda privatlivets helgd och förhindra att den enskilde 

skadas eller förklenas. 

Som exempel på information, vars registrering den enskilde måste 
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uppleva som ett påtagligt intrång, kan i första hand nämnas sådana 
fakta som begångna brott, ådömda och verkställda påföljder saml 
tvångsåtgärder inom barnavårdens, nykterhctsvårdens eller den psykia
triska vårdens ram. På liknande sätt uppfattas ofta uppgifter om genom
gångna sjukdomar, läkarbehandling, mottagen socialhjälp och liknande. 
Även uppgifter som rör en persons familjeförhållanden eller som är 
ägnade att belysa en persons inkomster, förmögenhet, skulder och eko
nomiska ställning i övrigt upplevs av många som mycket ömtåliga. 

En annan form av ömtålig information gäller enskildas åsikter, spe
ciellt i politiska eller religiösa frågor. Som OSK har påpekat är det här 
fråga om förhållanden, om vilka utomstående kan ha endast fragmen
tariska kunskaper och där ändringar inte säkert blir föremål för re
gistrering. Även när det gäller olika slag av värdeomdömen, betyg o. d. 
kan det diskuteras i vilken utsträckning registrering bör få ske. Här 
tillkommer att omdömen som fixerats i skrift lätt kan ge ett felaktigt in
tryck av exakthet och objektivitet. Dessutom förlorar omdömena ofta 
sin giltighet med tiden. 

Som jag nyss har framhållit är det inte enbart informationens art 
och innehåll som är avgörande för frågan om otillbörligt intrång i per
sonlig integritet. Från den enskildes synpunkt är det ofta av lika stor 
betydelse vem som får tillgång till informationen, dvs. om den blir till
gänglig endast för viss myndighet, för personer som har särskilda kon
takter med den som informationen gäller eller för en vidare krets. Be
träffande åtskilliga av de uppgifter som nyss har angetts som särskilt 
ömtåliga är det sålunda ofrånkomligt att de registreras av vissa myndig
heter eller institutioner. Att så sker torde också i allmänhet accepteras 
av den enskilde. För att förhindra otillbörligt integritetsintrång gäller 
det framför allt att se till att inte uppgifterna sprids i vidare kretsar. 

Som belysande exempel kan anföras registrering av uppgifter som rör 
en viss persons kreditvärdighet. Som OSK har påpekat kan det inte 
gärna uppfattas som otillbörligt om ett företag för anteckningar om 
sina erfarenheter av en kunds betalningsvanor och därefter använder 
sig av anteckningarna för att kräva förskottsbetalning för en ny beställ
ning. Skulle däremot uppgifterna om kundens betalningsvanor lämnas 
ut till andra företag eller till kreditupplysningsinstitut kommer saken i 
ett annat ljus. Som ett annat exempel kan tas det fallet att en person 
som vill bli fri från värnpliktstjänstgöring lämnar vissa uppgifter om 
sitt psykiska tillstånd. Att dessa uppgifter registreras av den militära 
myndigheten bör den enskilde kunna godta. Däremot kan det uppfattas 
som otillbörligt, om de av honom lämnade uppgifterna används i ett 
helt annat sammanhang, t. ex. när personen i fråga ansöker om körkort. 

Det sagda ger vid handen att stor vikt måste fästas vid om en viss in
formation används för ett annat ändamål än den ursprungligen är av
sedd för. Det kan finnas skäl att bedöma en sådan användning som 
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otillbörlig, även om det rör sig om uppgifter som i och för sig är av 
tämligen banal natur. Av betydelse är också hur stor mängd informa

tion som samlas på ett ställe. Det är inte minst på denna punkt som en 
helt ny situation har uppstått genom datateknikens utveckling. Att i en 
datacentral lagra alla tänkbara uppgifter om en person möter numera 
inte några tekniska svårigheter. Även om uppgifterna var för sig kan 
betraktas som ofarliga, kan hela den samlade massan av information 
innebära ett allvarligt hot mot den personliga .integriteten. Saken kan 
uttryckas så, att varje enskild person med fog kan kräva att ingen myn

dighet eller annan enskild person har en fullständig kunskap om honom. 
En företeelse som har diskuterats livligt under senare år är den selek

tiva direktreklamen. Många har uppfattat denna reklam som otillbörlig 

och krävt att olika åtgärder vidtas för att begränsa dess användning. Till 
stor del torde dock kritiken ha riktat sig mot direktreklamens innehåll, 

något som faller utanför den egentliga frågan om integritctsintrång. I 
denna del måste givetvis ingripanden mot reklamen i första hand ske 
inom ramen för lagstiftningen om otillbörlig marknadsföring. Som fram

hållits av såväl OSK som KO kan emellertid viss form av direktreklam 
även utgöra otillbörligt intrång i den personliga integriteten. Som exem
pel kan nämnas det fallet att reklam sänds ut till en grupp som har 
bestämts med ledning av en eller flera mycket personspecifika uppgif

ter. 
Med det nu sagda har jag velat ange vissa omständigheter som bör 

beaktas av datainspektionen vid dess tillståndsprövning. De närmare 
principerna för tillståndsgivningen måste utbildas i praxis. Det anförda 
visar emellertid att tillståndsprövningen i många fall inte kommer att ha 

sin tyngdpunkt i frågan om ett visst register skall få inrättas eller ej. Det 
viktiga blir i stället att genom olika föreskrifter förebygga att registret 
används på ett sådant sätt att det uppkommer otillbörligt intcgritetsin
trång. 

För att nännare belysa vad jag nu har sagt vill jag som exempel 
ta register som är avsett att användas vid direktreklam. I regel torde det 
inte finnas anledning att vägra tillstånd till ett sådant register enbart med 
hänsyn till den avsedda användningen. Det blir emellertid en viktig 
uppgift för datainspektionen att förena tillståndet med föreskrifter som 
så långt möjligt förebygger risken för att direktreklamen ger upphov till 

otillbörligt intrång i den personliga integriteten. Det kan också visa sig 

nödvändigt att utöva särskild tillsyn över registret. Visar sig meddelade 
föreskrifter ej vara tillräckliga, kan de kompletteras efter hand. Som 
jag närmare kommer in på i det följande, bör det också finnas möjlig

het att återkalla meddelat tillstånd. 
Liksom OSK anser jag att principerna för tillståndsgivningen bör 

komma till uttryck genom en allmän lagregel. Några rcmissinstanscr 
har uttryckt som sin uppfattning att man i en sådan regel bör undvika 
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ordet integritet och i stället anknyta till TF:s regler om skydd för privat
livets helgd. Enligt min mening har emellertid termen integritet före
kommit så ofta i den allmänna debatten under senare år att det är na
turligt att använda termen även i lagtexten . .Även formuleringen otill
börligt intrång finner jag på ett tillräckligt klargörande sätt uttrycka vad 
som avses. 

Med hänsyn till det anförda föreslår jag att i datalagen tas in en 
regel om att datainspektionen skall meddela tillstånd till inrättande och 
förande av personregister, om det saknas anledning anta att, med iakt
tagande av de särskilda föreskrifter som meddelas, otillbörligt intrång i 
registrerads personliga integritet skall uppkomma. Till denna allmänna 
regel bör fogas en bestämmelse om att datainspektionen vid sin bedöm
ning s~irskilt skall beakta arten och mängden av de personuppgifter 
som skall ingå i registret samt den inställning till registret som före
ligger eller kan antas föreligga hos dem som kan komma att registreras. 

I datalagen bör dessutom, som OSK har föreslagit, tas in vissa spe
ciella bestämmelser om personregister som innehåller uppgifter av sär
skilt känslig natur, t. ex. uppgifter om brott, tvångsingripanden och 
olika former av vård. Tillstånd till inrättande och förande av sådana 
register bör i allmänhet meddelas endast myndighet som enligt Jag eller 
annan författning har att föra förteckning över sådana uppgifter som 
det är fråga om. Vidare bör Jagen innehålla en särskild bestämmelse 
om register som innehåller uppgift om någons politiska eller religiösa 
uppfattning. Till de nu berörda specialbestämmelserna avser jag att åter
komma i specialmotiveringen. 

Jag ämnar också i specialmotiveringen närmare gå in på frågan hur 
tillståndsprövningen skall gå till och vilka olika föreskrifter som skall 
få meddelas. 

6.3.3 Området för datainspektionens tillståndsprövning 

Som tidigare nämnts anser OSK att datainspektionen bör pröva 
frågan om tillstånd inte bara för enskilda personregister utan också 
för statens och kommunernas personregister. Härigenom betonas enligt 
OSK vikten av att tillåtligheten av ett register bedöms på samma sätt, 
oavsett vem som är huvudman. OSK framhåller att denna ordning kan 
komma i konflikt med beslut av statsmakterna om inrättande av per
sonregister. Sådana konflikter bör enligt OSK i största möjliga utsträck
ning undvikas genom att datainspektionen får yttra sig i ärenden av 
detta slag och genom att stort avseende fästs vid dess mening. 

Förslaget att datainspektionen skall pröva tillåtligheten av statliga re
gister har satts i fråga från en del håll under remissbehandlingen. Fram
för allt har en rad remissinstanser på den statliga sidan kritiserat för
slaget att datainspektionens tillståndsprövning skall omfatta register 
vars inrättande har beslutats av statsmakterna. Kravet på tillstånd från 
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datainspektionen framhålls som särskilt omotiverat i de fall då en myn
dighet genom lag eller annan författning har tillagts rätt eller skyldighet 
att föra personregister med hjälp av ADB. Även när det gäller person
register som inte regleras av författning men vars inrättande har be
slutats av Kungl. Maj:t och riksdagen eller av endera av statsmakterna, 
exempelvis i samband med behandlingen av en anslagsfråga, anses det 
onödigt att tillåtligheten av registret prövas av datainspektionen. Det 
påpekas särskilt att ett tillstånd av datainspektionen i sådant fall skulle 
få karaktären av en överprövning av statsmakternas beslut. Den kon
struktion som OSK har föreslagit anses olämplig även genom att data
inspektionens beslut enligt förslaget skall kunna överklagas hos Kungl. 
Maj:t. 

För egen del vill jag till en början starkt understryka vikten av att 
alla personregister, alltså även offentliga register, omfattas av det 
skyddssystem på ADB-området som nu föreslås. Detta är en förutsätt
ning för att datainspektionen skall få den nödvändiga överblicken på 
området. Datainspektionens sakkunskap blir också härigenom utnyttjad 
på bästa sätt. Jag anser det vidare betydelsefullt att alla register så 
långt möjligt inordnas på samma sätt i kontrollsystemet. Det kan i det 
sammanhanget erinras om att mycket av den oro som har uppkommit 
till följd av personregistrering med ADB har gällt skilda offentliga re
gister. Jag biträder därför i princip OSK:s uppfattning att tillstånds
prövningen bör omfatta inte bara den enskilda sektorns ADB-register 
utan även statliga och andra offentliga register. 

Av flera skäl torde det emellertid vara nödvändigt att särbehandla 
vissa statliga personregister. För det första bör riksdagen kunna besluta 
om inrättande av personregister för riksdagens egen verksamhet eller 
verksamheten hos organ som är underställt riksdagen. Vidare före
kommer på den offentliga sektorn personregistrering av sådan vikt 
från allmän och enskild synpunkt att det är nödvändigt att frågan om 
registrens inrättande förbehålls statsmakterna själva. Ofta ges före
skrifter för registreringen i form av lag eller annan författning som 
medddas av riksdagen och Kungl. Maj :t eller endera av dem. Exem
pel på register av denna typ finns bl. a. på rättsväsendets område. 

Vad jag nu har sagt leder till att personregister vars inrättande beslu
tas av Kungl. Maj:t och riksdagen eller av endera av dem bör undan
tas från datainspektionens tillståndsprövning. Undantaget bör gälla 
oberoende av om beslutet om registrets inrättande ges formen av Jag 
eller annan författning eller kommer till uttryck på annat sätt. Det får 
förutsättas att statsmakterna beslutar om inrättande av ADB-register 
endast i sådana fall då det är starkt motiverat med hänsyn till registrets 
betydelse eller med hänsyn till övriga omständigheter. I de allra flesta 
fall torde offentliga register komma att vara av sådan beskaffenhet att 
de kan inrättas av myndighet och därmed faller under datainspektio-
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ncns tillståndsprövning. Jag anser det inte behövligt att statsmakternas 
beslutanderätt i fråga om inrättande av ADB-register preciseras när
mare i lagen. 

Det är enligt min mening viktigt att datainspektionens yttrande alltid 
inhämtas, innan statsmakterna beslutar om inrättande av ADB-register. 

Härigenom kommer man att kunna ta till vara datainspektionens spe

ciella sakkunskap, samtidigt som garantier uppnås för att register aldrig 
kan inrättas i tysthet. Det kan också förutses att statsmakterna kommer 
att fästa stort avseende vid datainspektionens mening. 

Som jag tidigare har nämnt bör beslut om tillstånd till personregis

ter normalt förenas med särskilda föreskrifter. I de fall då Kungl. Maj: t 
eller riksdagen beslutar om inrättandet av ett personregister föreligger 
det givetvis inte något hinder att samtidigt meddela föreskrifter beträf

fande registret. Normalt torde det också i ett beslut om inrättande få 
sägas något om registrets ändamål eller vilka slag av personuppgifter 

som skall få ingå i registret. Det kan emellertid förutsättas att statsmak

terna så långt möjligt överlåter åt datainspektionen att meddela före

skrifter. Givetvis är en sådan ordning särskilt naturlig när det gäller 
föreskrifter av detaljkaraktär. Datainspektionen bör därefter, på samma 

sätt som när det gäller andra personregister, öva tillsyn över att ett re
gister som beslutats av statsmakterna inte används på ett sätt som leder 
till otillbörligt integritetsintrång. Har sådant intrång uppstått eller 
finns det anledning anta att intrång skall uppkomma, bör datainspek
tionen kunna ingripa med nya föreskrifter, allt i den mån de inte står 
i strid med beslut av Kungl. Maj:t eller riksdagen. Skulle en sådan si
tuation uppstft som kräver åtglird från någon av statsmakterna, bör 
det givetvis åligga datainspektionen att omedelbart göra anmälan 

härom. 
Med den nu förordade ordningen anser jag att man beträffande de 

av statsmakterna inrättade personregistren får en minst lika god kon
troll som beträffande övriga register att otillbörligt intcgritetsintrång 
inte skall uppkomma, samtidigt som riskerna för kompetenskonflikter 
undanröjs. Jag föreslår dlirför att i datalagen tas in regler :mm över
ensstämmer med vad jag nu har anfört. Lagen bör bl. a. innehålla 
en uttrycklig bestämmelse om att yttrande från datainspektionen skall 

inhämtas före statsmakternas beslut om inrättande av personregister. 

6.3.4 Möjligheten att göra vissa register beroende av endast wunälan 

Enligt OSK:s mening bör Kungl. Maj:t kunna besluta att vissa typer 
av enklare register skall undantas från tillståndstvånget och få föras 
efter endast anmälan till datainspektionen. OSK föreslår att sådant be

slut skall kunna meddelas beträffande medlemsrcgister, personalregister, 
hyresgästregister, försäkringsbolags register över försäkringstagare, 
kundförteckningar samt andra register av liknande slag. Även om ett 
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register lir av sådan typ att det skall kunna undantas frfm tillstånds
tvånget, är det emellertid enligt OSK:s uppfattning nödvändigt med 

vissa begränsningar i fråga om registerinnehåll och uppgifternas an
vändning för att registret skall få föras efter endast anm:ilan. Bl. a. bör 
registret normalt inte få innehålla uppgift om födelsedatum. Eftersom 

frågan huruvida ett tilltänkt ADB-register är tillståndspliktigt eller un

derkastat anmälningsskyldighet ofta kan vara svårbedömd, föreslår OSK 
att datainspektionen skall kunna lämna bindande förhandsbesked i frå
gan. 

Vad OSK sålunda uttalat har godtagits av det övervägande antalet re

missinstanser. Från flera håll framförs emellertid kritik. Sålunda anmär
ker några instanser på att förslaget om undantag från tillståndstvånget 

är alltför vagt, medan andra anser att reglerna bör utformas så, att ett 
större antal register kommer att kräva endast anmälan. En rad remiss
instanser är kritiska mot förslaget att födelsedatum normalt inte skall 

få ingå i ett register, om det skall kunna undantas från tillståndstvånget. 

Ett sådant villkor skulle, anser man, avsevärt begränsa de praktiska 
möjligheterna att använda anmälningsinstitutet. Kritik framförs också 
mot förslaget om förhandsbesked, varvid man pekar på den omfattande 

utredning som normalt kommer att krävas för sådant besked. JO slut
ligen avstyrker hela förslaget om undantag från tillståndstvånget, efter

som det inte låter sig göra att dra en klar gräns mellan tillståndskrävan
de och inte tillståndskrävande register. Under sådana förhållanden är 
det enligt JO mest ändamålsenligt att ha en enda och enhetlig ordning 
för den registcrprövning som skall göras och låta formligt tillstånds

tvång gälla över hela fältet. 
För min del anser jag det givetvis vara av stor vikt att man inte har 

en större administrativ apparat än nödvändigt när det gäller kontrollen 
av datahanteringen. Som jag har anfört i ett tidigare avsnitt är många 
ADB-register av stor nytta från samhällsekonomisk synpunkt, och det 
är angeläget att man inte försvårar deras inrättande genom ett onödigt 
omständligt förfarande hos datainspektionen. Det är också uppenbart 
att många register är sådana att det utan någon omfattande prövning 
står klart att de inte innebär någon fara för otillbörligt integritetsin

trång. 
OSK:s förslag om undantag från tillståndstvånget får ses som ett för

sök att förenkla det administrativa förfarandet. Frågan är emellertid om 
förslaget tillgodoser detta syfte. Sålunda skall enligt förslaget en lång 

rad villkor vara uppfyllda för att ett register skall kunna få dispens från 

kravet på tillstånd. Beträffande ett av dessa villkor, nämligen kravet att 

ett register inte innehåller uppgift om födelsedatum, kan utan vidare 
sägas att det i mycket stor utsträckning begränsar de praktiska möjlig
heterna att använda anmälningsförfarandet. Att å andra sidan slopa 
detta villkor kan enligt min mening knappast komma i fråga med hän-
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syn till födelsedatumets betydelse när det gäller att möjliggöra samkör
ningar mellan olika register. 

Även om ett personregister inte innehåller uppgift om föddsedatum, 
kvarstår emellertid en mängd andra ganska svåröverskådliga villkor 
som måste vara uppfyllda för att registret skall kunna undantas från 
tillståndstvånget. För den som avser att inrätta ett register måste det 
ofta bli svårt att på förhand avgöra om samtliga dessa villkor är upp
fyllda. Med hänsyn härtill kan det förutses att möjligheten att begära 
förhandsbesked av datainspektionen kommer att utnyttjas i stor omfatt
ning. Den som vill inrätta ett register blir emellertid i sådant fall nöd
sakad att ge in en utredning som i de flesta fall torde bli nära nog lika 
omfattande som den som krävs för att datainspektionen skall kunna be
döma en tillståndsansökan. Om en registerförare å andra sidan avstår 
från att begära förhandsbesked och i stället endast gör anmälan, kan 
det tänkas att datainspektionen finner registret vara sådant att det krä
ver tillstånd och uppmanar registcrföraren att ansöka härom. Registcr
föraren har då gjort en tidsförlust, jämfört med om han redan från bör
jan hade ansökt om tillstånd. 

Med hänsyn till vad jag nu har anfört anser jag liksom JO att det är 
mest rationellt att slopa anmälningsinstitutet och i stället låta formligt 
tillståndstvång gälla beträffande alla typer av register. Den som vill 
driva ett personregister slipper då fundera över om registret kräver till
stånd eller ej, samtidigt som datainspektionens handläggningsrutincr 

blir enhetligare genom att man får endast en enda typ av ärenden. 
Även om man på detta sätt.förenklar förfarandet genom att ha en 

enda ordning för kontrollen av personregistren, kvarstår kravet på att 
ett register inte skall behandlas på ett mer omständligt och tidskrä
vande sätt än som är nödvändigt. Detta krav bör enligt min mening 
tillgodoses på det sättet att datainspektionens tillståndsprövning blir me
ra summarisk beträffande vissa typer av register. På denna punkt kan 
man utnyttja OSK:s förslag om dispens från tillståndstvång1!t och så
lunda införa en ordning som innebär att de register som omfattades av 
den föreslagna dispensmöjligheten i stället skall bli föremål för en för
enklad tillståndsprövning. Bl. a. bör frågan om tillstånd normalt av
göras av en enda tjänsteman. I detta hänseende kan föreskrifter ges i 

datainspektionens instruktion. 
På grund av det sagda anser jag att i datalagen inte bör tas in några 

bestämmelser om att vissa personregister skall vara beroende av en

dast anmälan. 

6.3.5 Inskränkning i riitten att lämna ut uppgift 

OSK påpekar att den föreslagna lagstiftningens syfte bl. a. är att ska
pa kontroll över möjligheterna att genom inhämtande av uppgifter från 
befintliga register bygga upp nya register som används för andra ända-



Prop.1973:33 101 

mål än de ursprungliga registren. Till största delen kan sådana förfaran
den kontrolleras genom tillståndsprövningen. Det kan emellertid inte 

uteslutas, framhåller OSK, att tillståndssystemet kan kringgås, bl. a. ge
nom att personregister upprättas utomlands. Med hänsyn härtill före
slår OSK en regel om att personuppgift som ingår i personregister inte 
får lämnas ut, om det finns anledning anta att uppgiften skall användas 
antingen för ADB inom landet utan tillstånd eller i utlandet. Datain
spektionen skall dock kunna ge dispens från förbudet mot utlämnande, 

om det inte föreligger någon risk för integritetsintrång. 
Vad OSK sålunda föreslagit har godtagits av flertalet remissinsran

ser. Från några håll befarar man emellertid att den föreslagna bestäm

melsen kommer att visa sig ineffektiv. Vidare anser några remissinstan
ser att bestämmelsen såvitt gäller myndigheter bör tas in i sekretess

lagen, eftersom den utgör en inskränkning i rätten att få ut allmän 
handling. 

För min del har jag inte något att erinra mot att man inskränker rät
ten att lämna ut personuppgift i huvudsaklig överensstämmelse med 

vad OSK har föreslagit. Jag kan visserligen ansluta mig till vissa re
missinstanscrs uppfattning att inskränkningen knappast medför något 
effektivt skydd mot att personregister upprlittas obehörigen. Särskilt 
gäller detta naturligtvis register i utlandet. Som OSK framhållit är 
detta emellertid en fråga som inte kan lösas annat iin genom interna

tionella överenskommelser. l avvaktan på sådana anser jag att det 

föreslagna förbudet mot utlämnande kan ha ett visst viirde. 
Liksom OSK anser jag att datainspektionen bör ha viss möjlighet att 

ge dispens från utlämnandeförbudet. Enligt min mening bör dock 

denna dispensmöjlighet omfatta endast det fallet att det kan antas 
att en personuppgift skall användas för ADB i utlandet. 

Som vissa remissinstanser påpekat utgör förbudet mot utnimnanck en 
inskränkning i offentlighetsprincipen, i den mån det riktar sig mot myn
digheter. Enligt min uppfattning är det en stor fördel om alla sådana 
inskränkningar kan samlas i en och samma författning. Förbudet torde 
o<;ksa utan olägenhet kunna tas in i sekretesslagen. Eftersom förbudet 
skall gälla också för privata registerförare, kan man dock inte undvara 
en föreskrift om det i datalagen. 
~kd hänsyn till det sagda föreslår jag att man i såväl sekretesslagen 

som datalagen tar in bestämmelser om att personuppgift som ingår i 

personregister inte får lämnas ut, om det finns anledning anta att upp
giften skall användas för ADB i. strid med datalagen, och att, om det 
finns anledning anta att personuppgift skall användas för ADB i ut
landet, uppgiften får lämnas ut endast efter medgivande av datain

spektionen. Vidare bör föreskrivas att datainspektionen får medge ut
lämnande endast om det kan antas att utlämnamkt inte kommer att 

medföra otillbörligt intrång i personlig integritet. 
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6.3.6 Datainspektionens organisation 

Liksom flertalet remissinstanser anser jag att OSK:s förslag till organi
sation för datainspektionen i stort sett bör godtas. Inspektionen bör allt

så ledas av en styrelse, bestående av ordförande och åtta andra leda
möter. De kriivande arbetsuppgifter som kommer att åvila inspektio
nen gör det enligt min mening befogat att låta ordföranden vara hel
tidsanställd. Han bör också vara inspektionens chef. 

När det gäller styrelsemedlemmarnas kvalifikationer delar jag den 
från flera håll framförda uppfattningen att ordföranden bör vara lag

faren. Vad beträffar övriga styrelsemedlemmar är det, som OSK fram

hållit, angeläget att flertalet av dem har nära kontakt med den all
männa opinionen genom arbete i riksdagen eller i någon större organi
sation. Vidare är det lämpligt att styrelsen innehåller en ledamot med 

särskild sakkunskap i dat~teknik och informationsbehandling samt att 
även personer med erfarenhet av offentlig förvaltning resp. enskild 
näringsverksamhet är företrädda i styrelsen. 

Jag har redan i ett tidigare avsnitt betonat angelägenheten av att 

handläggningen hos datainspektionen inte blir onödigt omständlig eller 

tidskrävande. Det kan därför inte komma i fråga att alla ärenden skulle 

behöva avgöras av styrelsen. Att som OSK föreslagit tillskapa ett arbets
utskott med uppgift att handlägga mera rutinbetonade ärenden anser 
jag dock mindre lämpligt. 1 stället bör, liksom när det gäller andra stat
liga myndigheter, enklare ärenden avgöras av ordföranden ensam eller 
av annan tjänsteman. Bestämmelser härom kan tas in i datainspektio
nens instruktion. 

Till de ärenden som sålunda skall avgöras av ordföranden eller 
annan tjänsteman bör, i enlighet med vad jag tidigare anfört, höra ären
den om tillstånd till sådana enklare register som regelmässigt kan antas 
inte medföra fara för otillbörligt integritetsintrång. OSK har lämnat 
exempel på sådana register i den tidigare berörda bestämmi:lsen om 
undantag från lillst~1ndstvånget. 

Det är självklart att datainspektionen måste ha en ingående kontakt 

med ADB-områdets metodik och praktik samt noga följa utvecklingen 

på området. Enligt min mening kan detta ske på ett fullt tillfred~.ställandc 
sätt utan att man, som föreslagits vid remissbehandlingen, inrättar ett 

rådgivande organ med dataexpertis vid sidan av datainspektionen. Jag 
anser det inte heller påkallat att, som föreslagits från annat håll, in

rätta ett rådgivande organ med en bredare sammansättning. Dels förut
sätter jag att all behövlig sakkunskap blir företrädd inom inspektionen, 

dels skulle ett sådant organ göra handläggningen alltför omsfändlig. 
Enligt OSK:s förslag skall vissa bestämmelser om datainspektionens 

sammansättning tas in i datalagen. För min del förordar jag emellertid 

att, i enlighet med vad som är brukligt beträffande andra myndigheter, 

alla sådana bestämmelser tas in i datainspektionens instruktion. 
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I ett följande avsnitt avser jag att ta upp vissa ytterligare frågor om 
datainspektionens organisation och personalbehov. Jag ämnar där ocksti 
behandla frågor om avgifter för inspektionens verksamhet och om 

anslag för kommande budgetår. 

6.3.7 Datainspektionens roll som dataombudsman 

OSK:s förslag innebär att datainspektionen också skall fungera som 

en dataombudsman eller klagomur, dit allmänheten kan vända sig med 
klagomål och förfrågningar rörande användningen av ADB för person
registrering. Datainspektionens beslut skall enligt förslaget kunna över

klagas hos Kungl. Maj :t. JK eller JO skall kunna föra talan mot beslut 
varigenom tillstånd till personregister meddelats. 

Vad OSK sålunda föreslagit har godtagits av flertalet remissinstanser. 

Från några håll har emellertid kritiska synpunkter förts fram. Bl. a. fram

hålls det som väsentligt att rollen som ombudsman inte kommer i något 

slag av beroendeförhållande till andra funktioner. För att detta skall und

vikas föreslår vissa remissinstanser att datainspektionen i sin helhet orga
niseras fristående från andra myndigheter, eventuellt som ett riksdagens 

organ. Andra instanser menar att funktionen som dataombudsman bör 

fullgöras av en särskild tjänsteman inom datainspektionen eller att den 

bör lösgöras ur inspektionen och utövas helt fristående. 
Flera remissinstanser tar upp JO:s roll i sammanhanget. Sålunda an

ser man bl. a. att uppgiften att bevaka allmänhetens intressen i förhål
lande till myndigheterna helt och hållet bör åvila JO, medan datain

spektionens roll som ombudsman bör begränsas till att gälla allmänhe

tens relationer till privata registerförare. JO avstyrker för sin del förslaget 
att riksdagens ombudsmän skall få föra formlig besvärstalan mot data
inspektionens beslut. Däremot, framhåller JO, skall ombudsmännen gi
vetvis öva tillsyn över datainspektionens verksamhet på samma sätt som 
över all annan offentlig verksamhet som bedrivs av myndighet. 

För min del anser jag det till en början självklart att datainspektionen 
organiseras som en siirskild myndighet, fristående från andra myndig
heter. Däremot finner jag inte anledning föreslå att inspektionen skall 
vara ett riksdagens organ. 

Självfallet är det väsentligt från rättssäkerhetssynpunkt att datainspek
tionens beslut kan överklagas. Har inspektionen vägrat att bevilja till
stånd till personregister eller på annat sätt fattat beslut som går någon 

emot, har enligt vanliga regler den som beslutet rör rätt att föra talan 

mot det. För att integritetsintressena skall tillgodoses i erforderlig ut
sträckning är det emellertid viktigt att det också finns någon som har 

talerätt när det gäller positiva beslut. Naturligtvis kan det diskuteras att 
för sådant ändamtd inrätta en särskild dataombudsman. En sådan om

hudsman skulle i så fall också utöva en allmän tillsyn över datainspek
tionens verksamhet och ta emot klagomål från allmänheten. 
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Enligt min mening skulle det emellertid innebära en överorganisation 
att tillskapa en särskild dataombudsman. Allmänhetens intressen torde 
kunna tillgodoses fullt ut genom de kontrollorgan som redan finns. Så
lunda anser jag, när det gäller möjligheten att överklaga datainspektio
nens beslut, att denna uppgift bör läggas på JK. Som har anförts under 
remissbehandlingen får JK anses lämpad att uppträda som allmänt om
bud i datalagens tillståndsärenden och där tillvarata privatlivsintrcssena. 
Däremot anser jag inte att motsvarande befogenhet bör tilfäggas riks
dagens ombudsmän. Som JO själv framhållit torde det inte vara för
enligt med JO:s uppgifter sådana de hittills uppfattats att JO skall kun
na föra formlig besvärstalan. 

Däremot bör JO, liksom när det gäller andra myndigheter, utöva en 
allmän tillsyn över datainspektionens verksamhet. Ingripande skall där
vid kunna ske såväl efter klagomål från allmänheten som efter JO:s 
eget initiativ. Finner JO vid sin undersökning att datainspektionen be
viljat tillstånd till ett personregister på alltför lösa grunder eller annars 
på sätt som kan äventyra enskildas behöriga rätt till integritet, bör JO 
på vanligt sätt kunna ingripa med kritik och i allvarliga fall genom åtal 
eller framställning om disciplinär bestraffning. Givetvis bör JO också i 
vissa fall kunna ingripa direkt mot myndighet som för person register. 

Genom den verksamhet som sålunda bör utövas av JK och JO till
godoses enligt min mening i tillfredsställande utsträckning behovet av 
kontroll från organ utanför datainspektionen. Dessutom bör självfallet 
den enskilde kunna vända sig med förfrågningar och klagomål direkt 
till datainspektionen. Jag förutsätter att erforderlig personal avdelas 
för att på detta sätt ha hand om kontakterna med allmänheten. Det 
är också viktigt att datainspektionen självmant sprider information om 
sin verksamhet och därigenom stärker allmänhetens förtroende för verk
samheten. 

6.3.8 Obehörigt förfarande med ADB-material 

OSK påpekar att datalagen innefattar ett kontrollsystem som är av
sett att hindra den som är ansvarig för ett register att använda tekniken 
till skada för enskild. Efterlevnaden av datalagens föreskrifter garan
teras bl. a. genom särskilda straffbestämmelser. Dessa är emellertid 
endast i ringa utsträckning tillämpliga på annan än registerföraren. 
Om någon annan gör sig skyldig till obehörigt förfarande med ADB
material kan han visserligen ibland straffas enligt brottsbalken, bl. a. för 
intrång i förvar, tillgreppsbrott skadegörelse eller förfalskning. I viss 
utsträckning är det emellertid, påpekar OSK, möjligt att vidta obehörigt 
förfarande med dataregister utan att förfarandet blir åtkomligt enligt 
nuvarande bestämmelser. OSK föreslår därför att i 4 kap. brottsbalken 
skall föras in en ny straffbestämmelse som omfattar de fallen att någon 
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olovligen bereder sig till tillgång till upptagning för ADB eller olov
ligen ändrar eller utplånar sådan upptagning. Straffet för sådan gär
ning, som enligt OSK bör betecknas dataintrång, föreslås bli böter 
eller fängelse i högst två år. Gärningen föreslås alltid höra under all
mänt åtal. Däremot anser OSK det inte erforderligt att kriminalisera 
försök eller förberedelse. 

Vad OSK sålunda föreslagit har godtagits av de allra flesta remiss

instanserna. Från något håll anser man emellertid att ändring och ut

plånande av datalagrad information skall bedömas som förfalsknings
brott. Vidare ifrågasätts om inte försök och eventuellt också förberedelse 
till dataintrång bör kriminaliseras. 

Enligt några remissinstansers mening bör det övervägas att föra in 

en straffbestämmelse i brottsbalken som direkt tar sikte på otillbörligt 
integritctsintrång och sålunda kompletterar datalagen. En sådan straff
bestämmelse kan enligt JO omfatta det fallet att någon olovligen 
registrerar och förmedlar uppgifter om enskilds personliga förhållanden 

och gör det på ett sätt som leder till skada eller förklenande för den 
enskilde. 

För min del anser jag au datalagens bestämmelser om tillståndstvång 
m. m. och de därtill knutna särskilda straffbestämmelserna utgör ett 
tillräckligt medel för att hindra att någon inrättar eller för personorien
terade ADB-register på ett sätt som medför otillbörligt integritetsin

trång. Jag finner det sålunda obehövligt, åtminstone till dess att man 
har fått närmare erfarenheter av datalagens tillämpning. att vid sidan 
om datalagen föra in en central bestiimme\sc i brottsbalken som kri
minaliserar otillbörligt integritetsintrång. 

Emellertid anser jag liksom OSK att det behövs straffbestämmelser 
som helt allmänt skyddar datalagrat material mot obehöriga åtgärder, 
oavset! om åtgärderna medför otillbörligt integritetsintrång eller ej. Det 
är sålunda en fråga om skydd för alla slag av dataregister, även sfidana 
som inte innehåller personinformation. Till det straffbara området bör 
höra dels förfarande som innebär att någon olovligen h.:reder sig tili
g[mg till upptagning för ADB, med eller utan besittningsrubbning, dels 
fall då n[tgLm olovligen ändrar eller utplånar sådan lipptagning eller 
då upptagning olovligen förs in i ett register. 

Som OSK har påpekat kan vissa av brottsbalkens nuvarande be

stämmelser bli tillämpliga på sådant obehörigt förfarande med datu
material. som nu har angetts. I sådunt fall bör i första hand dessa be

stämmelser tillämpas. Sålunda bör exempelvis straff ådömas för till

grcppsbrott, i den m[m besittningsrubbning har ägt rum. Vidare bör 

ändring eller utplånande av ADB-upptagning bedömas som förfalsk
ningsbrott, i den mån föremålet för åtgärden är att betrakta som ur

kund. Frågan i vilken utsträckning upptagning bör anses som urkund 

Lirnnar jag återkomma till i specialmotiveringen. 



Prop. 1973: 33 106 

Som OSK har påpekat är det emelkrtid i viss utsträckning möjligt 

att· vidta obehörig åtgärd mot dataregister utan att förfarandet blir 

åtkomligt enligt bestämmelserna i brottsbalken. Det behövs därför 

en kompletterande straffbestämmelse. Eftersom det är fråga om för

faranden av ganska skiftande karaktär, kan bestämmelsen inte på ett 

naturligt sätt fogas in i något av brottsbalkens kapitel. r stället bör 

den enligt min mening tas in i datalagen. 

Straffbestämmelsen bör i enlighet med OSK:s förslag omfatta de 

fallen att nägon olovligen bereder sig tillgång till upptagning för ADB 

eller olovligen ändrar eller utpl[mar sådan upptagning. Härtill bör läg

gas det fallet att någon olovligen för in en ny upptagning i ett data

system. Mot den föreslagna brottsbenämningen dataintrång har jag 

inte något att inv~inda. Jag godtar vidare förslaget till straffskala, dvs. 

böter eller fängelse i högst två år, liksom förslaget att gärningen alltid 

skall höra under allmänt åtal. 

l de fall då obehörigt förfarande med dataregister faller under 

ni"tgon av brottsbalkens bestämmelser är även försök och förberedelse 

straffbart i viss utsträckning. Att så är fallet är naturligt med hänsyn 

till gärningens art och de stora värden det här kan vara fråga om. Enligt 

min mening bör försök och förberedelse i princip vara kriminaliserat 

även när det gäller sådant förfarande som omfattas av den nyss för

ordade bestämmelsen om dataintrång i datalagen. Undantag bör dock 

göras för fall då gärningen, om den hade fullbordats, hade varit att anse 

som ringa. 

6.3. 9 ö 1·crgä11gsbestii111111e/.1·cr 

OSK föreslfir alt huvuddelen av datalagens bestämmelser, bl. a. de 

som rör tillst~rndsgivningcn och registcrförarens skyldigheter, skall triida 

i. kraft den I juli 1974. Datainspektionen skall dock enligt förslaget in

r~ittas redan den l juli 197:.. Under sitt forsla vcrksamhetsi\r skall in

spektionen fortsätta kartHiggningcn av befintliga <lataregister samt ut

arhct<t arbetsrutiner och blanketter m. m. För att datainspektionen 

skall L1 de befogenhett!r ~om krävs föreslår OSK att vissa av datalagens 

regler, hl. a. sttdana som behandlar tillsynen, skall träda i kraft den 1 

juli J 973. 

I fr[tga om existerande lillståndspliktiga dataregister föresliir OSK att 

ansökan skall göras före den I januari 1975. Registren skall d~ire(ter fa 
brukas till dess ansökan prövats. Denna rätt att bruka registren över

gångsvis bör dock enligt OSK :s mening avse endast en oförändrad an

vändning. Utvidgning i frf1ga om innehåll, användning eller utnimnande 

skall alltså inte fa ske utan tillstånd. 

OSK föreslår slutligen att datainspektionen före den J juli 1974 skall 

fa ta emot och pröva ansökningar om tillst[md såvitt avser tiden där

efter. 
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De övergångsbestämmelser som OSK sålunda föreslagit har i all

mlinhet godtagits av remissinstanserna. Kritik har emellertid riktats mot 

de föreslagna bestämmelserna om redan befintliga dataregister. Sålunda 

anser i'itskilliga remissinstanser att det skulle verka starkt hlimmande 

för r:.itionaliseringsverksamheten, om rätten att övergångsvis bruka be

fintliga register skulle avse endast en oförändrad användning. TCO 

föreslår att lindring i registrens användning skall kunna ske på villkc1r 

att ändringen anmäls till datainspektionen. Från några håll anser man 

att tillstilnd inte alls skall behöva sökas för personregister som redan är 

inr;ittadc när datalagen träder i kraft utan att tillståndsprövningen be

triiffandc sådana register helt och hållet skall ersättas av ett anmäl

n i ngsförfarande. 

För min del har jag inte något att erinra mot att huvuddelen av 

da!alagens bestämmelser, bl. a. de som rör tillståndsprövningcn, får 

gälla fr. o. 111. den 1 juli 1974 men att datainspektionen inrättas redan 

ett år tidigare. Genom att inspektionen på det sättet får god tid på sig 

att utarbeta arbetsrutiner och blanketter m. m. underlättas övergången 

till det nya tillståndssystemct. För att övergången skall gå så smidigt 

som möjli.gt finner jag det vidare lämpligt att, som OSK föreslagit, 

datainspektionen redan före den 1 juli 1974 skall få pröva ansökningar 

om tillstånd som avser tiden därefter. 

När det i övrigt gäller datainspektionens arbetsuppgifter under tiden 

före den 1 juli 1974 bör de huvudsakligen avse en genomgång av be

fintliga dataregister. För detta ändamål bör. som OSK har förslagit, 

datalagens bcstfönmelser om tillsyn och om rätt till tillträde till dataan

liiggningar m. m. sättas i kraft samtidigt som datainspektionen inrättas. 

I enlighet med OSK:s förslag bör inspektionen i princip inte ha någon 

rätt att meddela flin.~skriftcr st1vitt avser tiden före den I juli 1974. 
Från denna regel hiir dock enligt min mening undantag kunna ske, om 

siirskilda skäl föreligger. Si'llunda bör datainspektionen kunna meddela 

föreskrifter. om den vid sina und..:rsökningar finner att ett visst datare

gister har medfört otillbörligt iniegritetsintrång som ej iir obetydligt 

eller att det föreligger överhängande fara för sådant intrång. Föreskrif

terna bör givetvis gC1 ut ptt att inskränka personregistrets anvlindning p~t 

ett S:tdant slitt att risken för integritetsintr:lng undanröjs. fag avser att 

i spceialmotin:ringcn niirmare ange vilka slag av föreskrifter som kan 

bli aktuella. 

Niir det gäller personregister som har inrättats före den .I juli 1974 

kan det enligt min mening inte komma i frtiga att, som föreslagits av 

vissa remissinstanscr, registren helt och httllet skulle undantas från till

ståmhprövningcn och underkastas endast ett anmälningsförfarande. Som 

påpekats av länsstyrelsen i Stockholms län har en stor mängd centrala 

register byggts upp under senare tid, och det iir angeläget att de blir 
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föremål för en grundlig prövning från integritetsskyddssynpunkt. Även 
om prövningen av befintliga register i de flesta fall torde resultera i 

att tillstånd ges till fortsatt förande, eventuellt sedan integritetskränkan
de inslag avlägsnats eller modifierats, är det enligt min mening värde
fullt att ha kvar möjligheten att helt och hållet förbjuda ett register. 

Som OSK p[1pekat fö· det emellertid omöjligt för datainspektionen att 

pil kort tid genomföra en tillståndsprövning av samtliga existerande 
dataregister. Det är dessutom nödvändigt att de som för register får en 
viss tid att anpassa registren till de nya reglerna. Jag biträder därför 

OSK:s förslag att sådana register som är i bruk vid utgången av juni 
1974 skall få fortsätta att föras under en övergångsperiod. För atl s:1 
l:lngt möjligt undvika otillbörligt integritetsintrång bör dock denna över
gångstid göras så kort som möjligt. Jag finner det lämpligt att i enlig

het med OSK:s förslag föreskriva att ansökan om tillstånd skall göras 
före den 1 januari J 975 och att registren därefter skall få brukas till 
dess ansökningen slutligt har prövats. 

Även om datainspektionen ges stora resurser torde det inte kunna 
undvikas att prövningen av befintliga register blir tämligen tidskrä
vande. Det kan därför, som åtskilliga remissinstanser påpekat, verka 
starkt hämmande för rationaliseringsverksamheten, om rätten att över
gångsvis bruka befintliga register skulle avse endast en oförändrad 

användning. Jag anser därför att OSK:s förslag bör mjukas upp på den

na punkt. Enligt min mening tillgodoses intcgritetsskyddsintressena i 

behövlig utsträckning, om förändringar i befintliga register får vidtas 
efter anmälan till datainspektionen. En sådan anmlilan kommer na
turligtvis ofta att utgöra anledning för datainspektionen att göra en 
närmare undersökning av registret. Finner datainspektionen därvid 
att det föreligger fara för otillbörligt integritetsintrång, har inspektio
nen möjlighet att med omedelbar verkan meddela erforderliga före
skrifter. Det kan också på grund av inm:hållet i en :mm:ilan finnas an
ledning att behandla tillståndsansökningen med förtur. Den nu föror
dade anmälningsskyldigheten bör vara straffsunktionerad. 

7 Upprättade författningsförslag 

l enlighet med det anfö!da har inom justitiedepartementet upprli1tats 

förslag till 
l. ändringar i tryckfrihetsförordningen, 

2. datalag, 
3. lag om ändring i lagen (1937: 249) om insi~ränkningar i rätten att 

utbckomma allm~inna hand!ing~!r. 
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8 Spccialmothcring 

8.1 Förslaget till ändringar i tryckfrihetsförordningen 

Huvudregeln beträffande tekniska upptagningar har tagits in i 2 kap. 
2 § andra stycket. l enlighet med vad jag förordat i den allmänna mo
tiveringen har regeln getts det innehållet att kapitlets bestämmelser om 
handling skall tillämpas även på upptagning för ADB eller annan upp
tagning som kan Jäsas eller avlyssnas endast med tekniskt hjälpmedel. 

Detta innebär att inte bara 2 kap. TF utan även vissa regler som direkt 
anknyter till detta kapitel, t. ex. bestämmelserna om handlingar i 86 § 

regeringsformen, i l kap. I § TF och i sekretesslagen, kommer att 
gälla i ti.llämpliga delar beträffande tekniska upptagningar. 

.Införs den nu förordade bestämmelsen om tekniska upptagningar 
kan, som framgår av vad jag har anfört i den allmänna motiveringen, 
ett flertal paragrafer i 2 kap. TF lämnas helt oförändrade. Jag har tidi
gare beträffande l § anfört att den inte behöver förses med något till

lägg i frf1ga om tckni~ka upptagningar, vare sig i första eller andra 
stycket. Inte heller anser jag det påkallat att. som OSK har föreslagit, 
i detta sammanhang göra någon ändring i första styckets uppräkning 
av de grunder enligt vilka offentlighetsprincipen får inskränkas. Som 
har framhållits av massmedieutredningen kommer hithörande frågor att 
bli föremål för ingående överväganden i samband med den allmänna 
översynen av TF. 

Vad i övrigt gäller 2 kap. 1 § har OSK föreslagit att andra stycket, 
utöver hänvisningen till sekretesslagen, skall förses med hänvisning till 

annan samfällt stiftad lag enligt vilken tillgången till allmänna hand
lingar eller upptagningar skall kunna inskränkas. Möjligheten att på 

detta sätt inskränka offentlighetsprincipen genom annan lag än sekrc
te:sslagcn förcslas bli utnyttjad genom den tidigare berörda bestämmel
sen i datalagen om förbud att lämna ut uppgift ur ADB-register, om 
det finns anledning anta att uppgiften skall användas antingen för ADB 
inom landet utan tillstilnd el!cr i utlandet. Jag har redan i avsnittet 
6.3.5 i den allmänna motivcringen förordat att den föreslagna förbuds
regcln införs. Samtidigt har jag emellertid uttryckt som min uppfatt
ning att såväl denna regel som övriga inskränkningar i offentlighets
principen bör tas in i scki"etesslagen. Det anförda leder till att 2 kap. 
1 § andra stycket TF inte, utöver den nuvarande hänvisningen till sekre

tesslagen, behöver kompletteras med hänvisning till annan lag. 
i fråga om 2 kap. 3 §, som handlar om begreppet myndighet, finner 

jag lika litet som OSK skäl att nu föreslå någon ~indring. Däremot har 

ett tillägg gjorts i 4 §. 
Vad beträffar 2 kap. 5 och 6 §§ har jag redan i den allmänna motive

ringen antytt att dc;;sa paragrafer bör lämnas oförändrade. Om det blir 
aktuellt att tillämpa dem på tekniska upptagningar, torde en sådan 
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tillämpning kunna ske utan större sv[irighct. Viss tvekan kan naturligt

vis uppkomma, när det gäller upptagning som har kommit in till 

eller upprii\tats hos privat företag c. d. och som enligt den tidigare 

förordade regeln i 2 kap. 2 § tredje stycket skall anses förvarad hos 
myndighet. T fråga om sådan upptagning bör 2 ·kap. 5 § första stycket 

tillämpas s~I, att upptagningen anses inkommen till myndighet, så snart. 

n~!gon myndighet eller befattningshavare som anges i lagrummet för

fogar över upptagningen. På motsvarande sätt bör reglerna i 5 § andra 

stycket om upprättande av förteckning. protokoll etc. ta sikte på den 

myndighet som verkställer ifrågavarande åtglird och som därvid an

vänder sig av upptagning som finns hos privat företag e. d. Därvid 

bör exempelvis bestämmelsen om handlingar som hänför sig till visst 

mttl eller ärende tolkas så, att upptagning som hör till visst mål eller 

~irende men som finns i en privat dataanläggning skall anses upprättad, 

dvs. allmän, niir utskrift av upptagningen har expedierats av myndighe

ten eller, om expedition ej äger rum, n~ir målet eller ärendet är slutbe

handlat. 
För det fall ati en myndighet för annan myndighets räkning har hand 

om teknisk bearbetning av sådan upptagning som kan anses utgöra pro
tokoll c. d., bör reglerna i 2 kap. 5 § andra stycket om protokoll och 

därmed jämförliga anteckningar tillämpas så, att upptagningen inte är 

att anse som allmän förrän den myndighet på vilken sådan fögärd an

kommer har justerat eller annars färdigställt protokollet. Det nu sagda 

har tilHimpning p[1 bl. a. länsstyrelserna, som på datateknisk väg fram

ställer stommar o. d. som iir jämförbara med protokoll. 

I. 2 kap. 7 s har i departementsförslaget gjorts ett smiirrc tillägg i 

huvudsaklig överensstLimmelse med vad OSK har föreslagit. Vidare har 

8 ~ försetts med vissa särbestämmelser om tiilhandahållande av teknisk 
upptagning. Paragrafen har dessutom ändrats i redaktionellt hänseende. 
Avcn 9 § har blivit föremål för vissa lindringar. 

De lindringar som OSK har föreslagit i 2 kap. 10, J1 och 13 s§ är 
enligt min mening obehövliga. om tekniska upptagningar i enlighet med 

vad jag förordat i det föregående jämställs med handlingar. Detsamma 
gäller bestämmelserna om hemligstämpling i 14 §. Dessa bestämmel
ser kräver emellertid en kommentar. Enligt OSK:s uppfattning bör 

hemligstämpling av ADB-upptagning ske i den formen att en etikett 

anbringas på det hölje vari upptagningen förvaras. Som har päpekats 

av DAFA är emellertid detta inte någon lämplig regel, eftersom höljet 

normalt tas bort vid databehandling. I stället bör i enlighet med DAFA:s 

förslag hemliga upptagningar skyddas mot obehörig åtkomst genom att 

spärrar byggs in i datamaskinen eller i programmen. Dessutom kan det 

i vissa fall vara lämpligt att anbringa hemligstämpel på den handling 

där bl. a. tekniska data om upptagningen är antecknade. 
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2 § 

Jag har nyss berört regeln i andra stycket om att kapitlets bestäm

melser om handling skall tillämpas även på upptagning för ADB eller 

annan upptagning som kan fasas eller avlyssnas endast med tekniskt 

hjälpmedel. 

l den allmänna motiveringen har jag i avsnittet 6.2.3 kommenterat 

begreppet upptagning. Även frågan när upptagning är att anse som 

allmän har berörts i den allmänna motiveringen. Stilunda har jag i av

snittet 6.2.4 uttalat att den nuvarande huvudregeln i första stycket av 

förevarande paragraf bör äga motsvarande tillämpning på upptagningar. 

l enlighet därmed blir upptagningar att anse som allmänna, när de för

varas hos en myndighet, dvs. när de har kommit in till en myndighet 

eller upprättats där. Som jag vidare har nämnt i avsnittet 6.2.4 bör den 

berörda huvudregeln kompletteras med en bestämmelse för det fall att 

en upptagning, som myndighet förfogar över, finns hos privat företag 

e. d. Bestämmelsen har tagits in som ett tredje stycke i paragrafen. 

4 § 

Som framgått av det föregående har OSK föreslagit att i paragrafen 

förs in en generell regel om sådana tekniska upptagningar som utgör 

mellanled i en datateknisk bearbetning. Jag har redan i avsnittet 6.2.5 

i den allmänna motiveringen framfört som min åsikt att en sådan regel 

inte bör föras in. Däremot har, i enlighet med vad jag förordat i nämn

da avsnitt, som ett andra stycke tagits upp vissa bestämmelser om såda

na upptagningar som är att jämställa med minnesanteckning eller an

nan uppteckning som har verkställts endast för föredragning eller be

redning av ett mål eller ärende. 

Jag vill påpeka att huvudregeln i första stycket är tillämplig bl. a. 

i fall då en myndighet uppdrar åt ett privat företag e. d. att för myn

dighetens räkning lagra eller bearbeta en upptagning som är att be

trakta som minnesanteckning eller motsvarande. I enlighet med be

stämmelsen i 2 § tredje stycket skall i sådana fall upptagningen anses 

förvarad hos den myndighet för vars räkning den har upprättats. 

7 § 

Som OSK har framhållit är det tänkbart att en enskild upptagning för 

ADB överlämnas till allmänt arkiv eller bibliotek eller på annat sätt 

till myndighet uteslutande för förvaring och vård eller för forsknings

och studieändamål. Detsamma kan gälla annan enskild upptagning som 

kan läsas eller avlyssnas endast med tekniskt hjälpmedel. Med tanke här

på har upptagningar förts in i förevarande paragraf. 
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8 § 

I paragrafen har tagits upp vissa särskilda bestämmelser om tillhan
dahållande av tekniska upptagningar. Bestämmelserna har behandlats i 
avsnittet 6.2.6 i den allmänna motiveringen. Vidare har, i enlighet med 

vad jag förordat i nämnda avsnitt, den nuvarande särregcln om kom
munal myndighets skyldighet att tillhandahålla handling i avskrift tagits 
bort. 

Vid sidan av de sakliga ändringar som sålunda vidtagits har paragra
fen ändrats i redaktionellt hänseende. Bl. a. har de regler som rör till
handahållande på stället av handling eller upptagning tagits in i tre sär
skilda stycken, medan reglerna om utlämnande av avskrift resp. ut
skrift har tagits upp som ett fjärde stycke. 

Huvudregeln i första stycket beträffande tillhandahållande på stället 
av teknisk upptagning innebär att upptagningen skall tillhandahållas i 
läsbar eller avlyssningsbar form. Detta innebär i fråga om ADB-upp
tagning att den måste tas fram i visuellt läsbar form, dvs. antingen visas 

på bildskärm eller tillhandah?11las i utskrift. Är det fråga om inmatad 
text, bör upptagningen överföras till text. På samma sätt bör i fråga om 
inmatad karta, ritning eller bild en kopia tas fram. Om hl'tlkort eller 
hålremsa har använts för inmatningen, bör det självfallet inte vara till
räckligt att överföra upptagningen till hålkortets eller hålrems:ms form. 
Inte heller bör det normalt vara tillräckligt att tillhandahålla en ut
skrift som innehåller kod eller speciella tecken. Däremot bör det kunna 
godtas att överföra en upptagning från datamaskin till mikrofilm, un

der förutsättning att läsapparat tillhandahålls. 
I vissa fall kan det krävas att upptagningar från flera olika minnen 

tas fram och ställs samman för att en viss begärd information skall kun
na crhallas. Som jag tidigare anfört får det anses åligga myndigheten att 
vidta sådana åtgärder, i den mån erforderligt program finns utarbetat 
och såväl programmet som de olika upptagningarna är tillgtingliga för 
myndigheten. 

När det gäller andra tekniska upptagningar än sådana som är av
sedda för ADB får myndigheten anses ha uppfyllt sina åligganden, om 
den ställer erforderligt hjälpmedel till förfogande, t. ex. Iäsapparat för 
mikrofilm eller uppspclningsapparat för ljudupptagning. 

Jag har redan i den allmänna motiveringen behandlat bestämmelser

na om att tillhandahållande av upptagning kan vägras, om betydande 
hinder möter mot tillhandahållandet eller om upptagningens innehåll 
finns i läsbar form hos annan myndighet. Bestämmelserna har tagits in 

i tredje stycket av förevarande paragraf. Innehållet i en upptagning bör 
anses föreligga i läsbar form såväl när innehållet finns upptaget i 
handling som när det kan visas på bildskärm. Det bör härvid inte krä
vas att handlingen i varje detalj överensstämmer med den tekniska upp-
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tagningen. Sålunda torde man kunna få bortse från sådana formella 
skiljaktigheter som uppenbarligen måste antas sakna betydelse. 

Aven bestämmelsen i fjärde stycket att myndighet inte är skyldig att 
lämna ut ADB-upptagning på annat sätt än genom tillhandahållande 
av utskrift har behandlats i den allmänna motiveringen. Bestämmelsen 

innebär att myndigheten kan vägra att lämna ut kopia av datamedium. 
Under begreppet datamedium faller bl. a. magnetband samt hålkort och 

hålrerhsor. Som tidigare nämnts kan emellertid hålkort och hålremsor 
även betraktas som handlingar i traditionell bemärkelse, nämligen i 
den mån de innehåller visuellt läsbar text. Givetvis kan myndigheten 
i sådant fall inte vägra att lämna ut en fotografisk kopia. Inte heller 
kan myndigheten vägra att lämna ut kopia av andra handlingar, även 

om de undantagsvis används som datamedier vid s. k. optisk läsning. 
Kopior av andra tekniska medier än datamedier, t. ex. ljudband, be
rörs inte av undantagsbestämmelsen. 

När det i övrigt gäller myndigheternas tillhandahållande av ADB

upptagningar bör beaktas att en sådan upptagning är väsentligt svårare 

att identifiera och avgränsa än en handling i traditionell mening. Med 
hänsyn härtill vill jag liksom flera remissinstanser understryka vikten 
av att det finns överskådliga och lätt tillgängliga förteckningar o. d., 
med vilkas hjälp allmänheten ges möjlighet att få veta vad slags ADB

material som finns hos myndigheten. Det är naturligtvis också av stor 
betydelse från offentlighetssynpunkt att man från myndigheternas sida 
muntligen tillhandagår allmänheten med anvisningar om vilken data
lagrad information som finns och hur man får tillgång till den. 

9 § 

Frågan hos vem framställning om utfående av allmän upptagning 
skall göras och vem som prövar sådan framställning har jag behandlat 
i avsnittet 6.2.7 i den allmänna motiveringen. I enlighet med vad jag 
har förordat där har första stycket av förevarande paragraf försetts 
med ett tillägg beträffande upptagningar. 

Som jag tidigare har anfört innebär reglerna i förevarande paragraf 
att två eller flera myndigheter i vissa fall kan ha att pröva utläm
ningsfrågor rörande samma upptagning. Ett sådant förhållande före
ligger emellertid redan nu i fråga om handlingar i traditionell bemär
kelse, om handlingen finns i flera exemplar hos olika myndigheter. 

Skyldigheten att pröva frågan om utlämnande kommer i dessa fall att 
åvila den av myndigheterna till vilken sökanden vänder sig. 

Givetvis kan det, som RRV har framhållit, av kostnadsskäl vara mind
re önskvärt att två eller flera myndigheter i stort sett samtidigt låter ta 

ut samma datalagrade information. I viss utsträckning kan emellertid 

sådant dubbelarbete undvikas med den tidigare förordade bestäm-

8 Riksdagen 1973. 1 sam/. Nr 33 
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melsen att myndighet kan vägra att tillhandahålla upptagning som finns 

i läsbar form hos annan myndighet. Som villkor för en sådan vägran 

skall dock, som tidigare nämnts, gälla att tillhandahållandet hos den 

andra myndigheten kan ske utan beaktansvärd olägenhet för sökanden. 

Vidare måste givetvis den myndighet dit sökanden först har vänt sig ge 

honom fullständiga anvisningar på hur han skall bete sig. 

8.2 Förslaget till datalag 

Förslaget till datalag innehåller huvudsakligen bestämmelser som syf

tar till att förebygga otillbörligt integritetsintrång genom dataregistre

ring. Flertalet bestämmelser handlar alltså om register som innehåller 

personinformation. I lagförslaget har emellertid också tagits in några 

regler som är tillämpliga på all slags datalagrad information, <Llltså även 

sådan som inte är personorienterad. Hit hör bestämmelsen i 14 § om 

skyldighet för myndighet att överföra ADB-upptagning till läsbar form 

samt bestämmelsen om straff för dataintrång i 21 §. 

Lagförslaget är uppdelat på fem huvudavdelningar. I 1 §, som bil

dar en första avdelning, har tagits in vissa inledande bestämmelser. 

Sålunda ges definitioner av begreppen personuppgift, personregister, re

gistrerad och registeransvarig. Andra avdelningen, som omfattar 2-7 §§, 

innehåller regler om tillstånd m. m. Bl. a. föreskrivs som en huvudregel 

i 2 § första stycket att personregister inte får inrättas eller föras utan 

tillstånd av datainspektionen. Enligt 3 § skall tillstånd meddelas, om 

det saknas anledning anta att otillbörligt integritetsintrång skall upp

komma. I 4 § ges särregler beträffande vissa speciella register, medan 

5 och 6 §§ innehåller best~immclser om meddelande av föreskrifter. 

I fråga om register som beslutas av Kungl. Maj :t eller riksdagen ges 

särskilda föreskrifter i 2 § andra stycket och i 7 §. 

I lagförslagets tredje avdelning, som omfattar 8-14 §§, finns be

stämmelser om den registeransvariges skyldigheter. Sålunda innehåller 

8 och 9 §§ regler om rättelse resp. komplettering av personregister, 

medan det i 10 § föreskrivs att den registeransvarige skall underrätta 

den registrerade om uppgift som rör honom. Vidare finns i samma 

avsnitt regler om förbud i vissa fall att lämna ut personuppgift (11 §) 

och om skyldighet för den registeransvarige att göra anmälan när han 

upphör att föra personregister (12 §). I 13 § har tagits in vissa före

skrifter om tystnadsplikt. Bestämmelsen i J 4 § om skyldighet att över

föra ADB-upptagning till läsbar form har jag redan berört. 

Det därpå följande avsnittet i lagförslaget omfattar 15-19 §§ och 

handlar om tillsyn m. m. Huvudbestämmelsen om datainspektionens till

synsverksamhet finns i 15 §, medan 16 och 17 §§ innehåller föreskrif

ter om rätt för datainspektionen att i samband med tillsynen erhålla 

tillträde till dataanläggningar m. m. I 18 § ges datainspektionen befo-
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genhet att meddela föreskrifter och att återkalla tillstånd med anledning 
av vad som har framkommit vid tillsynsverksamheten. 19 § slutligen 
innehåller en bestämmelse om tystnadsplikt. 

Lagförslagets sista avsnitt omfattar 20-25 §§ och behandlar frågor 
om straff och skadestånd m. m. I 20 § finns bestämmelser om straff 
för olika slags förseelser mot datalagen, medan 21 § innehåller den ti

digare berörda bestämmelsen om straff för dataintrång. I 22 § har ta
gits in föreskrifter om förverkande, medan regler om skadestånd finns 
i 23 §. Slutligen ges bestämmelser om vite (24 §) och om besvär (25 §). 

Lagförslaget saknar motsvarighet till 5, 7 och 15 §§ i OSK:s förslag. 
De båda förstn~imnda paragraferna innehåller regler om anmälan av 
personregister och om förhandsbesked. Jag har i avsnittet 6.3.4 i den 
allmänna motiveringen uttryckt som min åsikt att sådana bestämmel

ser inte bör införas. I fråga om 15 § får jag hänvisa till vad som an
förs under 15-17 §§ i det följande. 

1 § 

I förevarande paragraf, som motsvarar 1 § 1 OSK:s lagförslag, har 

tagits upp vissa grundläggande definitioner. 

OSK. I OSK:s lagförslag har tagits upp definitioner av uttrycken 
personuppgift, personregister, registrerad och registerförare. Med per
sonuppgift bör enligt OSK:s uppfattning förstås upplysning om enskild 

person. Sådana upplysningar kan vara av de mest skiftande slag och 
någon möjlighet att klart peka ut dem torde inte föreligga. Det får 
i stället enligt OSK ankomma på praxis att från fall till fall bestlimma 
vilka uppgifter det rör sig om. 

När det därefter gäller begreppet personregister påpekar OSK att 
förutsättningen för att en upplysning i ett register skall kunna leda 
till intrång i personlig integritet iir att registret innehåller någon uppgift 
som gör det möjligt att identifiera den person som upplysningen av~er. 
Tillståndstvånget för ADB-register behöver alltså omfatta endast regis
ter som innehåller sådana identitetsuppgifter. Hit bör räknas i första 
hand namn och personnummer men även andra uppgifter som gör det 
möjligt att hänföra en upplysning till en viss person, t. ex. anställnings

nummer, medlemsnummer e. d. Med hänsyn till det sagda anser OSK 
att som personregister enligt datalagen bör anses register som förs med 

ADB och som innehåller namn .. personnummer eller annan uppgift med 
ledning varav upplysning kan hänföras till enskild person. Aven regis

ter som normalt inte betecknas som personregister, t. ex. fastighets

register och bilregister, faller under lagens definition i den mån de 
innehåller uppgifter av nyssnämnt slag. Vad gäller själva begreppet 

register anser OSK att därmed bör förstås förteckning eller andra an
teckningar. 
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Som registrerad bör enligt OSK:s förslag anses person beträffande 
vilken anteckning förekommer i personregister. Vidare ansl.!r OSK att 
man bör använda benämningen registerförare på den för van verksam
het ADB skall utföras. Enligt OSK:s åsikt är det till registerföra;en 

som tillstånd skall ges. 

Remissyttrandena. Såväl Svenska bankföreningen som Sveriges di

rektreklamföre11i11g och Fi11a11sieri11gsföretagens förening finner det på

kallat med ett klarläggande av vad som menas med upplysning om en
skild person. Bankföreningen ställer frågan om hit räknas exempelvis 

saldobesked för viss persons konto hos en bank. Enligt S1·e11ska för

säkri11gsbolags riksförbund råder det inom försäkringsverksamheten stor 

oklarhet beträffande tolkning och tillämpning av begreppet personupp
gift. Riksförbundet befarar att betydande problem kan komma att upp
stå när det gäller att avgränsa de personuppgifter som är hänförliga till 

viss person. 
Vad gäller begreppet personregister ställer SCB bl. a. frågan hur stor 

omfattning ett sådant register kan ha. I databassammanhang kan det 
vara svårt att avgränsa olika register och att skilja mellan lagrade data 
och data som kan b~rledas med hjälp av program. Enligt SCB torde 

det därför ofta vara lämpligt att betrakta hela system av d[1tafiler och 
tillhörande program som ett enda personregister. SCB är också tvek
sam om vilka uppgifter som skall anses identitetsröjandc. Fråga ~ir 

bl. a. huruvida register där personnummer ersatts med chiffrerat num

mer skall anses som personregister. 
CFD framhåller att det fastighetsregistcr som är under uppbyggnad 

inte innehåller några persondata och att det därför inte kan komma i 

fråga att inrymma det under begreppet personregister. Inshivningsrc
gistret avses däremot innehålla vissa personuppgifter. Dessa lir emeller
tid knappast sådana att de kan sägas utgöra hot mot någons person
liga integritet. Bl. a. av denna anledning anser CFD att inte heller in
skrivningsregistrct bör anses som personregister. I varje fall bör såväl 
fastighets- som inskrivningsregistret omfattas av särbcstämndser. 

Åtskilliga remissinstanser är kritiska mot OSK:s förslag <1tt som re

gisterförare skall anses den för vars verksamhet ADB utförs. Bl. a. 
påpekas att med en sådan definition var och en som påkallar ADB kan 

komma att anses som registerförare, oavsett om han har möjlighet att 
påverka registrets innehåll eller ej. Enligt RSV vore det mera adekvat 
att som definition på registerförarc använda uttrycket "den som för och 
förfogar över personregister". Karolinska sjukhuset, SPRI och Sl'ensk.a 

teknologföreningen anser att man i stället för registcrförarc bör an

vända beteckningen registeransvarig. 
I några remissyttranden berörs den situationen att flera juridiska eller 

fysiska personer utnyttjar samma ADB-system. Sålunda påpekar DAFA 
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att det inom den offentliga sektorn finns ett antal s. k. funk.tionsoricn
terade ADB-system och att avsikten är att dessa system skall bctjlina ett 
antal myndigheter. För att uppfylla datalagens krav måste dessa myn
digheter begära ett gemensamt tillstånd. Problem uppkommer emellertid 
om gruppens sammansättning växlar. Det är i sådana fall oklart huru

vida det behövs ett nytt tillstånd eller om det gamla tillståndet kommer 
att gälla även för nytillkomna myndigheter. DAFA påpekar vidare att 

det från rationaliseringssynpunkt är lämpligt att låta slirskilda organ 
ha hand om driften av sådana ADB-system som betjänar flera myn

digheter. Det bör övervägas att utforma datalagens bestämmelser så, 

att en särskild form av tillstånd kan meddelas sådana organ. Även RRV 

anser att, i de fall då flera personer utnyttjar samma datasystem, det 

bör övervägas att åstadkomma en samordning, så att tillstånd skall 
kunna meddelas den system- och driftsansvarige. Denne bör också full
göra de olika skyldigheter som enligt datalagen åvilar registcrföraren. 
Liknande synpunkter anförs av Kommunernas pensionrnnstalt. 

Dcpartcmcntschefen. Begreppet personuppgift bör enligt min mening 
användas beträffande sådan upplysning som avser enskild person. Som 

OSK har framhållit kan sådana upplysningar vara av de mest skif

tande slag. Det är därför omöjligt att här göra någon närmare pre
cisering. Att upplysningar som avser t. ex. en persons födelsedatum, 
nationalitet eller utbildning eller hans familje- eller anställningsför
hållanden skall anses som personuppgifter är självklart. Aven upplys
ningar som är av mindre personlig natur bör kunna hänföras under 
begreppet personuppgift. Hit bör höra exempelvis upplysningar om 
en persons bostadsförhållanden, banktillgodohavanden och fastighets
cllcr bilinnehav samt upplysningar som i övrigt rör en persons eko
nomiska ställning. På försäkringsområdet bör som personuppgifter 
anses exempelvis upplysningar att en person är försäkringstagare, för
månstagare, skadelidandc eller innehavare av ansvarsförbindelse. Som 
OSK har anfört får det ankomma på praxis att från fall till fall avgöra 
vad som är att hlinföra till personuppgift. 

I många fall torde en personuppgift i sig själv vara identitetsröjande. 
dvs. innehålla namn eller annat varmed uppgiften direkt kan hänföras 
till rätt person. Det kan emellertid också intr~iffa att man inte enbart 

med hjälp av personuppgiften kan fastställa vem som avses utan att man 
måste ställa samman personuppgiften med en särskild identitetsuppgift. 
Det nu sagda har betydelse när det gliller att avgöra vilka register som 

~kall föras in under datalagens tillståndssystcm. Som OSK har fram
hållit är det endast när en personuppgift kan h~införas till en viss cn

;;kild person som det uppkommer fara för otillbörligt integritctsintrång. 

Detta innebär au ett register bör vara tillståndspliktigt endast om det 
innehaller personuppgift som kan hänföras till viss person, antingen 
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direkt genom själva personuppgiften eller med hjälp av särskild iden
titetsuppgift som också ingår i registret. Om man däremot från ett regis
ter har avlägsnat alla idcntifieringsmöjligheter, bör registret falla utan
för tillståndssystcmet, även om det i och för sig innehåller upplysningar 
om enskilda personer. 

Att ett register bör falla utanför datalagen även i fall då det förs 

manuellt eller med annan teknik än ADB, t. ex. hålkortsmaskin, har 

jag redan berört i avsnittet 6.3.1 i den allmänna motiveringen. 
Som OSK har framhållit identifieras en person i första hand ge

nom att personuppgifti.:n eller den särskilda identitetsuppgiften inne

håller namn eller personnummer. Det bör emellertid inte krävas alt 
ett register innehåller en identitctsuppgift som är entydig eller unik eller 
mera allmänt bekant för att registret skall anses som personregister i 

datalagens mening. Aven om det är möjligt endast för den invigde att 
förstå vilken person som avses, bör registret omfattas av tillstånds
tvånget. Det hör alltså vara tillräckligt att i registret finns t. ex. ansfa\l

ningsnummer eller medlemsnummer. Även ett register där alla idcnti
tetsuppgifter har ersatts med löpande nummer, kodbeteckningar e. d. 

bör hänföras till kategorin personregister, förutsatt att man antingen 
maskinellt eller på manuell väg kan "översätta" siffer- eller kodbeteck
ningarna. Har däremot alla identifikationsmöjlighcter helt och hållet 

eliminerats, hör registret, som tidigare nämnts, falla utanför tillstånds

systemet. Detta gäller även om man av en ren tillfällighet skulle kunna 
identifiera en viss person med hjälp av andra registrerade uppgifter. 

Vad beträffar begreppet register bör därunder falla förutom register 
även förteckningar och andra anteckningar. Uppenbarligen avses i 
första hand förteckningar som omfattar ett flertal faktiska upp
gifter av likartat slag. I undantagsfall bör det emellertid kunna vara 
fråga om endast en enda uppgift. För att ett register skall anses föreligga 
måste det emellertid direkt eller indirekt vara fråga om behandling 
från infonnationssynpunkt av faktiska uppgifter. Ett ADB-register kan 
sålunda inte anses upprättat bara genom att löpande text lagras i ett 
datamedium, exempelvis för att sättning skall kunna ske med hjälp 
av ADB-teknik. Uppenbarligen faller på grund härav åtskillig data
behandling av olika slags litteratur, främst skönlitteratur, utanför data

lagens tillståndssystcm. Först i den mån databehandlingen tar sikte 
på faktiska uppgifter i den litterära framställningen - såsom för upp

rättande av innehållsregister eller liknande - föreligger ett register i 
datalagens mening. Vidare bör ett register anses föreligga, om de lag
rade uppgifterna skall användas för att framställa exempelvi~; en tele
fonkatalog. ett adressregister eller en taxeringskalender. Den närmare 
gränsdragningen när det gäller att bestämma registerbegreppets inne

börd får göras i praxis. 
Även frågan huruvida ett eller flera register skall anses föreligga får 
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avgöras närmare i praxis. Jag ansluter mig till SCB :s uppfattning att det 

ofta torde vara lämpligt att betrakta hela system av datafiler och till 

dessa hörande härlednings- och bearbetningsprogram som ett enda 

personregister. En förutsättning bör dock vara att systemet tekniskt och 

administrativt fungerar så, att det är naturligt att uppfatta det som en 

enhet. 

Med hänsyn till vad jag nu har anfört anser jag att med personregis

ter i datalagens mening bör avses register, förteckning eller andra an

teckningar som förs med hjälp av ADB och som innehåller person

uppgift som kan hänföras till den som avses med uppgiften. 

Vad därefter gäller beteckningen registrerad anser jag liksom OSK 

att den bör användas om enskild person beträffande vilken förekommer 

personuppgift i personregister. 

Den av OSK föreslagna beteckningen registcrförare har, som framgått 

av det föregående, kritiserats från flera håll under remissbehandlingen. 

För min del anser jag beteckningen mindre lämplig med hänsyn till att 

den lätt för tanken till den som rent tekniskt handhar bearbetningen av 

ett visst register utan att bestämma över dess innehåll. Som beteckning 

på den som har att ansöka om tillstånd och som ansvarar bl. a. för att 

registret förs i enlighet med datalagens bestämmelser bör i stället, som 

vissa remissinstanser har föreslagit, väljas uttrycket registeransvarig. 

Definitionen av uttrycket registeransvarig bör utformas så, att man 

utesluter dels servicebyråer och andra som helt osjälvständigt handhar 

bearbetningen av ett register, dels sådana som använder sig av registret 

utan att kunna bestämma om dess innehåll. Med hänsyn härtill anser 

jag att med registeransvarig bör avses den för vars verksamhet person

regi,ter förs, om han förfogar över registret. Begreppet förfogande 

bör därvid ges samma innebörd som i de föreslagna bestämmelserna 

i 2 kap. 2 § tredje stycket och 9 § första stycket TF. Den nu berörda 

regeln bör tillämpas på sådant sätt att alltid någon kan konstateras 

vara registeransvarig. Givetvis bör såväl fysiska som juridiska personer· 

kunna vara registeransvariga. A ven myndigheter bör kunna falla under 

begreppet registeransvarig, fastän de inte är att anse som självstfodiga 

juridiska personer. 

Som har påpekats under remissbehandlingen förekommer det inte 

stillan att eti visst datasystem inrättas och förs för flera myndigheters 

eller organisationers räkning. J sådant fall blir varje myndighet eller 

organisation att anse som registeransvarig, under förutsättning att myn

digheten eller organisationen kan bestämma över registerinnehållet eller 

någon del av detta. I en sådan situation åligger det var och en av myn

digheterna eller organisationerna att ansöka om tillstånd beträffande 

registret. Uppenbarligen föreligger emellertid inte något hinder att ge in 

en gemensam ansökan eller att låta ett särskilt organ ansöka om till

st~111d för de registeransvarigas räkning. Om tillstånd till ett visst register 
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har beviljats, bör kretsen av registeransvariga normalt inte kunna utökas 

utan särskilt tillstånd. Det ligger dock i sakens natur att tillståndspröv

ningen i sådant fall blir tämligen summarisk. 

I överensstämmelse med vad jag nu har anfört har i förevarande para

graf tagits upp definitioner av begreppen personuppgift, pers•Jnregister, 

registrerad och registeransvarig. 

2 § 

I paragrafens första stycke, som motsvarar 2 § i OSK:s :lagförslag, 

har tagits in huvudregeln om att personregister inte får inrättas eller 

föras utan tillstånd av datainspektionen. Under begreppet inriittande av 

personregister bör falla bl. a. hopsamlandet av personuppgifter, om av

sikten är att de skall ingå i ett personregister. Hur tillståndsprövningen 

närmare skall gå till ämnar jag diskutera i kommentaren till 5 !i. 
Som jag har anfört i avsnittet 6.3.3 i den allmänna motiveringen an

ser jag att personregister vars inrättande beslutas av Kungl. Maj:t 

och riksdagen eller av någon av statsmakterna ensam bör und.mtas från 

datainspektionens tillståndsprövning. En regel med detta innehåll har 

tagits in i andra stycket av förevarande paragraf. J enlighet med vad jag 

anfört i den allmänna motiveringen har vidare föreskrivits att yttrande 

alltid skall inhämtas från datainspektionen, innan Kungl. JVfaj:t resp. 

riksdagen beslutar om inrättande av personregister. 

Givetvis är det angeläget att frågan huruvida ett personregister kan 

medföra otillbörligt integritetsintrång bedöms efter likartade grunder, 

oavsett om registret inrättas efter tillstånd av datainspektionen eller efter 

beslut av statsmakterna. Datainspektionen bör därför, när den skall 

yttra sig över ett tilltänkt register, så långt möjligt anlägga samma syn

punkter som vid en tillståndsprövning. Även den formella handlägg

ningen av ett yttrande bör i princip ske på samma sätt som när det är 

fråga om ett tillståndsärende. Jag ämnar föreslå Kungl. Maj:t att ta in 

föreskrifter h1irom i instruktionen för datainspektionen. 

3 § 

l paragrafens första stycke, som motsvarar 3 § i OSK :s lagförslag, 

har tagits upp den allmänna grundförutsättningen för att datainspek

tionen skall meddela tillstånd till inrättande och förande av person

register. Härtill har i andra stycket fogats en bestämmelse om vad som 

siirskilt skall beaktas vid tillståndsprövningen. Hithörande frågor har 

behandlats i avsnittet 6.3.2 i elen aflmänna motiveringen. 

Som OSK har framhållit torde det i många fall vara omöjligt att i 

samband med prövningen av en tillståndsansökan säkert avgöra huru

vida ett personregister skall komma att medföra otillbörligt i11tegritets

intrång eller inte. Om det emellertid saknas anledning anta att, med 

hänsyn till de föreliggande omständigheterna och med iakttagande av de 
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särskilda föreskrifter som meddelas, otillbörligt intrång skall uppstå, 

bör sökanden ha rätt att få tillstånd. Den allmänna regeln om tillstånds
prövningen har utformats i enlighet härmed. Skulle det i efterhand visa 

sig att datainspektionen har gjort en felbedömning, har inspektionen 
möjlighet att ingripa med stöd av 18 §. I sista hand kan ett meddelat 

tillstånd återkallas. 

I paragrafen har, i enlighet med vad jag anfört i avsnittet 6.3.2 i den 

allmänna motiveringen, tagits upp vissa speciella bestämmelser om så

dana personregister som innehåller uppgifter av särskilt känslig natur. 

Paragrafen motsvarar 4 § i OSK:s lagförslag. 

OSK. Enligt OSK:s mening bör vissa uppgifter av känslig natur 

underkastas speciella restriktioner när det gäller upprättande av ADB

registcr. De mest känsliga uppgifterna bör i princip få föras in i ett så

dant register endast av myndighet som enligt lag eller annan författning 

har att föra förteckning över dem. Denna ordning bör gälla betriiffande 

uppgifter om misstanke eller påföljd för brott och om tvångsingripande 

enligt barnavårdslagen, nykterhetsvårdslagen, Jagen om beredande av 

sluten psykiatrisk vård i vissa fall eller lagen om åtgärder vid samhälJs

farlig asocialitet. Undantag bör dock kunna medges för statistiska be

arbetningar och vetenskapliga undersökningar, där enskilda personers 

namn inte offentliggörs. Enligt OSK:s förslag bör detta i lagen ut
tryckas så, att tillstånd endast om synnerliga skäl föreligger får med

delas annan än myndighet som enligt lag eller annan författning har att 

föra förteckning över sådana uppgifter. 

Även vissa andra uppgifter bör enligt OSK:s mening omgärdas med 
s;irskilda restriktioner. Sålunda bör särskilda skäl föreligga för att an

teckning med ADB om att någon erhållit sjukvård, socialhjälp, nyktcr

hctsvård e. d. skall få göras av annan än myndighet som enligt Jag eller 
~nnan författning har att föra register över sådana uppgi[ter. Särskilda 
~käl bör också krlivas för tillstånd att i ADB-register föra in anteck

ningar om religiös eller politisk tillhörighet. Detta bör dock ej hindra 
politisk eller religiös sammansiutning att använda ADB för att för
teckna ~ina medlemmar. 

Remissyttrandena. Vad OSK sålunda föreslagit har i allm~inhet god

;agits av rcmissinstanserna. Vis~a detaljanm~irkningar förs dock fram. 

Sålunda anser rikspolisstyre/se11 att med uppgift om misstanke eller pf1-

följd fiir brott bör likställas uppgift om att någon åtalats eller dömts för 

brott. Socialstyre/sen och karolinska sjukhme1 kritiserar uttrycket upp

gift om sjukvård och anser att ~ven uppgift om hälsovårdande åtgärder 
resp. uppgift om någons hälsotillstånd bör föras in under de aktuella 
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bestämmelserna. Vidare anser socialstyrelsen att bland uppgifterna om 

tvångsingripande och vård bör tas in fall då någon varit föremål för 

tvt1~1gsingripande resp. erhål!it omsorg enligt lagen (1967: 940) angående 

omsorger om vissa psykiskt utvecklingsstörda. 

Svenska sparbanksföreningen påpekar att det inom all bankverksam

het finns ett starkt intresse av att notera olika former av betalnings

anmärkningar, medan Svenska hankföreningen säger sig utgå från att 

bankernas intresse av att värna sig och samhället mot förmögenhetsbrott 

ska!l beaktas vid bedömningen av om synnerliga skäl för registrering 

skal! anses föreligga. Svenska försäkringsbolags riksförbund slutligen 

framhåller att försäkringsbolagen måste anses höra till dem som har 

synnerliga el!er särskilda skäl att registrera vissa känsliga uppgifter, 

t. ex. uppgift om den försäkrades hälsa. 

Departementschefen. Aven jag anser det befogat att införa speciella 

restriktioner niir det gäller registrering av uppgifter av särskilt känslig 

natur. Härvid bör OSK:s förslag kunna följas i huvudsak. Vissa kom

pletteringar bör dock göras med anledning av b!. a. remissinstansernas 

uttalanden. 

I enlighet med det sagda har i första stycket av förevarande paragraf 

tagits upp fall då synnerliga skiil skall föreligga för att ti!lstånd att in

riitta oc:h föra personregister skall kunna meddelas annan än myndighet 

som enligt lag eller annan författning har att föra förteckning över de 

uppgifter som avses. Som OSK påpekat bör undantag kunna medges för 

statistiska bearbetningar och vetenskapliga undersökningar, under för
utsättning att enskilda personers namn inte offentliggörs. Även i vissa 

andra fall bör undantag kunna medges, om det föreligger ett starkt sam

hlilleligt eller annat allmänt intresse att registreringen får ske och det 

finns s1ikra garantier för att uppgifterna inte anvfods eller sprids så att 

otillbörligt integritetsintrång uppkommer. 

l uppr11kningcn i första stycket har, utöver de fall som OSK har före

slagit, tagics upp fall då någon har dömts för brott utan angivande av 

påföljd e!kr avtFinat straff eller undergått annan påföljd för brott. Att 

någon misstänks för brott innefattar även fall då åtal har väckts. Vidare 

har i första stycket tagits upp fal\ av tvångsingripande enligt !agen (1967: 

940) angtu:nde omsorger om vissa psykiskt utvecklingsstörda eller enligt 

ut!änningslagcn (1954: 193). 

J andra stycket har tagits upp falt då det likaledes är fråga om känsliga 

uppgifter men diir rätten att föra ADB-register inte bör begränsas lika 

kraftigt som när det g~il!er uppgifter som tagits upp i första stycket. Till

stånd till registrering bör kunna ges åt bl. a. den som utövar verksamhet 

vari vård eller hjälp av angivet slag ingår. Även förslikringsbolag bör i 
viss utstr~ickning kunna erhålla tillstånd att registrera sådana uppgifter 
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som nämns i förevarande bestämmelse. Givetvis måste även här finnas 

säkra garantier för all inte uppgifterna sprids på ett otillbörligt sätt. 

l uppräkningen i andra stycket har, med anledning av vad som har 

anförts under remissbehandlingen, använts uttrycket uppgift om någons 

sjukdom eller hälsotillstånd i stället för uppgift om att någon erhållit 

sjukvård. Vidare har uppgift om åtgärd enligt utlänningslagen förts in. 

I paragrafens tredje stycke har tagits upp en bestämmelse om person

register som innehåller uppgift om någons politiska eller religiösa upp

fattning. A ven beträffande sådana register bör tillstånd kunna meddelas, 

om det är fråga om statistiska eller vetenskapliga undersökningar och 

tillräckliga garantier finns för att uppgifter om enskilda personer inte 

lämnas ut. Också till opinionsundersökningar bör tillstånd kunna lämnas. 

Vidare bör, med anledning av frågans betydelse vid debitering av för

samlingsskatt, folkbokföringsmyndighet få göra anteckning som utvisar 
att nf1gon tillhör eller icke tillhör svenska kyrkan.Partitillhörighet bör få 

anges i register över ledamöter i riksdagen. landsting, kommunfullmäk
tige o. d. 

Sist i tredje stycket av förevarande paragraf har i enlighet med OSK:s 

förslag tagits upp en bestämmelse om rätt för sammanslutning att föra 

personregister över sina egna medlemmar. Bestämmelsen innebär att en 

sådan ansökan skall prövas enligt vanliga regler. Även här skall alltså 

tillstftnd beviljas endast om det saknas anledning anta att otillbörligt 

integritetsintrång skall uppkomma. 

5 § 

Paragrafen, som delvis motsvarar 6 § i OSK:s lagförslag, innehåller 

bestämmelser om sådana föreskrifter som alltid skall meddelas av data
inspektionen i samband med att tillstånd ges till inrättande och förande 
av personregister. Att datainspektionen vid behov skall meddela yttcr

ligare föreskrifter [ramgt1r av 6 §. 

OSK. Enligt OSK:s uppfattning måste ett tillståndsbeslut självfallet 

innehålla uppgifter som individualiserar tillståndet. t. ex. uppgift om 

tillstandshavarcn. Därutöver bör tillståndsbcslut innehålla de föreskrifter 
'.;om behövs för att förebygga risk för otillbörligt integritetsintrång. 

Vissa föreskrifter som ~ir grundläggande för möjligheterna att motverka 

intrång bör alltid ingå i beslutet. Hit hör föreskrifter om registrets ända

mål, vilka personuppgifter som får ingå i registret vilka bearbetningar 

av registrets uppgifter som får göras med ADB samt vilka uppgifter som 

får göras tillgfö1gliga s~t att upplysning om enskild person framgär. 

N~ir det i övrigt gäller tillståndsgivningen anser OSK att det inte finns 

något som hindrar att ett tillstånd innefattar två eller flera register hos 

en och samma registerförare. Likaså bör det vara· möjligt att ge tillstånd 
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iill upprättande av register inom en viss ram, t. ex. för vissa vetenskapliga 

~indamål och statistiska undersökningar. Om en registcrförare önskar 

iindra registret så att det inte längre faller inom det gällande tillståndets 
ram, bör han enligt OSK:s mening vara skyldig att söka nytt tillstånd. 

Remiss}ttrandena. Åtskilliga remissinstanser betonar vikten av att 

tillståndsbesluten inte förenas med alltför detaljerade föreskrifter utan att 

de utformas så, att tillståndshavaren får ett visst spelrum. I annat fall 

torde ADB-verksamheten bli alltför tungrodd och kostnadskrävande. 

Flera remissinstanser, bland dem socialstyrelsen, karolinska sjukhuset, 

postrerkct, RSV, länsstyrelsen i Malmöhus län, DASK, Sreriges grossis1-

förbund och Leverantörs/ ören ingen Kontors- och datautrustning, ifråga

sätter om det är möjligt att i samband med tillståndsgivningen precisera 
vilka bearbetningar som får göras med ADB. Enligt karolinska sjuklw

set, Sveriges grossistförbund och Lcverantörsföreningen Ko111ors- och 

datautrustning torde det också vara omöjligt att i detalj ange vilka upp

gifter som skall få ingå i registren. 

Från flera håll tar man upp frågan om registrering för statistiska 
ändamål. Sålunda anser SA F, LO, TCO och Sveriges industriförbwzd att 

det är väsentligt att lönestatistiska bearbetningar och sammanställningar 

inte försvåras av sådana snäva begränsningar i meddelat tillstånd att nytt 
tillstånd måste begäras för varje ny bearbetning och varje ny redovis

ning. Socialstyrelse11 och SCB uttalar beträffande statistikproduktion 

i allmiinhet att det vore naturligt att där ha ett system med generellt ut

::ormade tillsttrnd. Samma uppfattning förs fram av Svenska sparbanks

förc11ingc11 och Si·cnska försäkringsbolags riksförbund, såvitt gäller re

gister inom bank- resp. försäkringsområdet. 
Sl'c11slw komm1111förbu1ulct. Svenska /andsting.l'j11rhundct och Kom-

1111111ern11s p<'nsionsanstalt framhåller att utvecklingen av ett datasystem 

zir både tids- och kostnadskrlivande. J\1ecl hänsyn hlirtill anser de nfönnda 
remissinstanserna att tillståndsprövningen bör ske i etapper, så att data
inspektionen först ger ett principgodkiinnande och dl-ircftcr, sedan sy

stemet har färdigställts. ett slutligt godkförnande. Även DAFA och RRV 

p~1pekar att ett systemutvccklingsarbete i de flesta fall genomgår ett 

antal faser, cHir sy;temet blir mer och mer detaljerat. Enligt RRV:s upp

fattning lir det nödvlindigt att det härvid sker ett niira samarbete mellan 

registerföra ren och datainspektionen. 

Komn11111förh1111det och lu11dsti111:Jsfiirbundet p[tpekar vidare att de 

datasystem som skall granskas av datainspektionen ofta kommer att 

utgöras av standardsystem som används av ett stort antal registcrförare. 

I sådana fall torde det vara tillräckligt att systemet blir föremål för 

1illstfmdsprlivni11g nlir det första g[mgen introduceras. Dlirefter bör det 

enligt de n:.:mnda remissinstanscrnas mening vara tillräckligt med ett an

mälningsförfarande. Även SPR.l anser att man bör beakta möjligheten 

:il! typbesiktning av datasystem. 
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Enligt KO:s uppfattning är det väsentligt att det vid sidan av data
inspektionens inspektionsmöjlighet finns någon ytterligare allmän kon
troll över att registerförare iakttar de föreskrifter som meddelas i sam
band med tillståndsbeslut. Sådan kontroll skulle kunna vinnas genom 
att tillstånden gjordes tidsbestämda. Det skulle i så fall krävas ny an
sökan för förlängt tillstånd. I samband med att den nya ansökningen 
prövades skulle datainspektionen även ompröva de tidigare meddelade 
föreskrifterna. 

Departementschefen. Jag vill först framhålla att det givetvis är 

angeläget att den registeransvarige på ett tidigt stadium tar kontakt med 

datainspektionen, när ett personregister avses bli inrättat. Att vänta 
med en sådan kontakt till dess ett system är färdigutvecklat innebär 

ett betydande risktagande. Skulle datainspektionens granskning i sådant 

fall utfalla negativt eller medföra oförutsedda föreskrifter, kan detta 
innebära stora kostnader för den registeransvarige. För att systemet 
från början skall kunna anpassas till integritetsskyddets krav bör data
inspektionen, som vissa remissinstanser föreslagit, ha möjlighet att med

dela ett principgodkännande. Detta godkännande bör, om systemet ut

vecklas vidare i etapper, kunna följas av ett eller flera ytterligare god
kännanden. När utvecklingsarbetet är slutfört kan datainspektionen ta 

slutlig ställning till personregistret. 
Som vissa rcmissinstanser påpekat kan datainspektionens prövning 

ofta komma att avse standardsystem som är gemensamma för ett stort 

antal användare. Har ett sådant system en gång godkänts, blir natur
ligtvis prövningen mera summarisk när nya tillstånd begärs beträffande 
samma system. Jag kan dock inte biträda den av några instanser fram
förda meningen att tillståndsprövningen i sådana fall helt och hållet 
skulle slopas och ersättas av ett anmälningsförfarande. 

Givetvis måste varje tillståndsbeslut innehålla vissa uppgifter som 
individualiserar tillståndet, t. ex. uppgift om den registeransvarige. Där
utöver anser jag att varje beslut, även om det innefattar endast ett prin
cipgodkännande, måste innehålla vissa föreskrifter till skydd mot otill
börligt integritetsintrång. Sålunda bör i ett tillståndsbeslut alltid tas in 
en föreskrift om registrets ändamål. Härigenom anges den allmänna ra
men för registrets innehåll och användning. Därutöver bör i tillstånds
beslutet alltid lämnas föreskrift om vilka personuppgifter som får ingå 

i registret. 
Uppenbarligen måste de nu angivna föreskrifterna i många fall ut

formas tämligen generellt, inte bara när de tas in i ett principiellt till

ståndsbeslut utan även när de meddelas i samband med det slutliga 
tillståndet. Särskilt svårt är det naturligtvis att på förhand ange vilka 
personuppgifter som skall få ingå i ett register. Här får beaktas bl. a. 
vilken allmän kategori av uppgifter det är fråga om. Gäller det upp-
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gifter som får anses mindre känsliga från integritetsskyddssynpunkt, 

bör den registeransvarige kunna ges ett tämligen stort spelrum. Avser 
registreringen en mera ömtålig kategori av uppgifter, blir det däremot 

ofta nödv~indigt att göra föreskrifterna mer detaljerade. Även ändamålet 
med registreringen bör kunna tillmlitas betydelse när det gäller att ange 

vilka personuppgifter som skall få registreras. Sålunda bör tillst1'md 

kunna ges inom en vidare ram, om registret skall användas för veten

skapliga eller statistiska ändamål.· 

Som nämnts anser OSK att datainspektionen, utöver de nu behand

lade föreskrifterna, alltid skall meddela föreskrifter om vilka bearbet

ningar som får göras med ADB och vilka uppgifter som får göras till

glingliga så alt upplysning om enskild person framgår. Otvivelaktigt är 

sådana föreskrifter i många fall påkallade för att förebygga otillbörligt 
integritetsintrång. Enligt min mening torde det emellertid ofta bli myc

ket svårt att meddela föreskrifter med det angivna innehållet i samband 

med tillståndsgivningen, åtminstone om föreskrifterna skall ha ett me

ningsfullt innehåll. Vidare torde föreskrifterna ibland komma att framstå 

som uppenbart obehövliga med hänsyn till vad som föreskrivits om 

registerändamålet och vilka uppgifter som får ingå i registret. På grund 

härav anser jag att datainspektionen inte alltid bör vara skyldig att ange 

vilka bearbetningar som får ske med ADB och vilka uppgifter som får 

göras tillgängliga. 1 stället bör dessa liksom vissa andra föreskrifter med

delas endast i den mån det behövs för att förebygga riskerna för otill

börligt integritetsintrång. Jag återkommer till de icke obligatoriska före

skrifterna i anslutning till 6 §. 

I enlighet med det anförda har i förevarande paragraf tagits in en 

bestämmelse om att datainspektionen, i samband med att tillstånd lämnas 

till inrättande och förande av personregister, skall meddela föreskrift om 

dels ändamålet med registret, dels vilka personuppgifter som får ingii 

cHiri. 
Givetvis är det av stor vikt att datainspektionen utövar en effektiv 

tillsynsverksamhet och därvid bl. a. kontrollerar att meddelade före
skrifter följs. Skulle det visa sig att så inte är fallet, har datainspektionen 
möjlighet att ingripa med kompletterande föreskrifter och i sista hand 
återkalla meddelat tillstånd. Föreskrifter härom har tagits in i 18 §. 

Enligt min mening bör denna kontroll i de flesta fall anses tillräcklig. 
Det kan visserligen invändas att den stora mängden av register innebär 

att varje register kommer att inspekteras med tämligen långa mellanrum. 

Det kan emellertid förutses att datainspektionen gör en tätare och mera 

noggrnnn kontroll beträffande sådana register som bedöms vara särskilt 

farliga från integritetssynpunkt. Med hänsyn till det sagda är jag inte 

f. n. beredd att tillstyrka KO:s förslag att alla tillstånd skall göras tids

bestämda. Däremot kan det i fråga om vissa register som är av särskilt 

känslig natur finnas skäl att begränsa ett tillstånd till viss tid. Sådan 
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begränsning bör emellertid ske restriktivt. Givetvis måste datainspek
tionen beakta även den registcransvariges behov att kunna förlita sig 
på att han inte utan vidare skall behöva upphöra med den igångsatta 
verksamheten. 

I enlighet med vad jag nu har anfört har som en andra punkt i före
varande paragraf tagits upp en bestämmelse om att tillstånd får begrän
sas till viss tid, om det föreligger s~-irskilda skäl. 

Om den registeransvarige önskar ändra registret så att det inte längre 

faller inom ramen för det gällande tillståndet och de föreskrifter som 

har meddelats i samband därmed, måste han naturligtvis vända sig till 
datainspektionen och begära nytt tillstånd eller ändrade föreskrifter. 
Någon uttrycklig bestämmelse härom har jag inte ansett erforderlig. 

6 s 
Paragrafen innehåller bestämmelser om sådana föreskrifter som skall 

meddelas uv datainspektionen i den mån det behövs för att förebygga 
riskerna för otillbörligt integritetsintrång. Paragrafen motsvarar i OSK :s 

förslag delar av 6 §. 

OSK. Enligt OSK:s lagförslag skall datainspektionen i mån av behov 

få meddela föreskrift rörande inhämtande av uppgifter för personre
gistret, utförande av den automatiska databehandlingen, den tekniska 
utrustningen, underrättelse till berörda personer, bevarande och gallring 
av uppgifter, utlämnande till annan av personuppgifter och använd
ningen av sådana uppgifter i övrigt samt kontroll och säkerhet. 

OSK erinrar om att föreskrifter som riktar sig till myndighet står i 
strid med offentlighetsprincipen i den mån de innebär förbud att lämna 
ut uppgift som myndigheten förfogar över och som inte är sekretess
belagd. För tydlighetens skull föreslär OSK att en regel som uttryckligen 
förbjuder sådana föreskrifter skall tas in i lagen. 

Remissyttrandena. OSK:s förslag om föreskrifter som skall kunna 
meddelas i mån av behov har i allmänhet godtagits vid remissbchant!
lingen. Även beträffande dessa föreskrifter framhåller dock flera remiss
instanser vikten av att de inte görs för detaljerade. 

Riksarkivet framhåller att föreskrifter om bevarande och galJring av 
uppgifter i och för sig kommer att bli nödvändiga. Enligt riksarkivets 

mening bör emellertid föreskrifter rörande arkivvård och gallring inte 
meddelas av datainspektionen utan av riksarkivet. Eventuellt kan därvid 

samråd ske med datainspektionen. Liknande synpunkter uttrycks av 

DAK. 
Några remissinstanser berör förhållandet mellan datalagen och TF 

och betonar därvid att offentlighetsprincipen inte får inskränkas. Enligt 
JO:s mening är det i och för sig självklart att datainspektionen inte 
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kan meddela föreskrifter som strider mot grundlag. JO anser dock att 
det inte kan skada att ta in en uttrycklig erinran härom i datalagen. 
Det är enligt JO:s uppfattning också befogat att i fråga om myndighets 
register fästa registerförarens uppmärksamhet på att han har att beakta 
inte bara datainspektionens föreskrifter utan även sekretesslagens. 

Departementschefen. Som jag redan tidigare har antytt måste data

inspektionen, utöver föreskrifter av det slag som anges i 5 §, vid behov 
kunna meddela ytterligare föreskrifter till förebyggande av otillbörligt 
integritetsintrång. Jag har i kommentaren till 5 § uttalat att det härvid 
kan vara fråga om föreskrifter om dels vilka bearbetningar som får ske 
med ADB, dels vilka personuppgifter som får göras tillgängliga. Där
utöver bör datainspektionen kunna ge föreskrifter i huvudsaklig över
ensstämmelse med OSK:s nyss återgivna förslag. Även föreskrifter om 
bevarande och gallring av personuppgifter bör sålunda enligt min me

ning kunna meddelas av datainspektionen. I denna del bör emellertid 
samråd alltid äga rum med riksarkivet. Föreskrift om sådant samråd kan 
tas in i instruktionen för datainspektionen. 

I enlighet med det anförda har i första stycket av förevarande para
graf tagits upp en rad olika föreskrifter som vid behov skall kunna 

meddelas av datainspektionen, om tillstånd lämnas till inrättande och 
förande av personregister. Formuleringen innebär att, om datainspektio

nen beträffande ett datasystem först ger ett eller flera principgodkän
nanden och därefter ett slutligt tillstånd, föreskrifter av det nu angiv
na slaget inte behöver meddelas förrän i samband med det slutliga till
ståndsbeslutet. Det föreligger dock inte något hinder att vid behov med
dela någon eller flera sådana föreskrifter redan vid ett principgodkän
nande och eventuellt ytterligare föreskrifter i samband med det slut
liga beslutet. 

Några av de nu aktuella föreskrifterna kräver en närmare kommen
tar. Jag vill emellertid först helt allmänt framhålla att, liksom i fråga 
om de föreskrifter som har tagits upp i 5 §, det i många fall torde bli 
lämpligt eller nödvändigt att ge föreskrifterna en tämligen generell ut
formning för att inte alltför mycket låsa den registeransvariges hand

lingsfrihet. 
Föreskrifter av det slag som har tagits upp först i paragrafen, dvs. 

om inhämtande av uppgifter för personregistret och utförandet av den 

automatiska databehandlingen, kan vara av betydelse för att motverka 
riskerna för att registrets innehåll från början blir felaktigt eller att inne

hållet förvanskas i samband med den tekniska behandlingen. Bl. a. bör 
kunna föreskrivas huruvida inmatningar skall få ske via terminal eller 

annan datamaskinell förbindelse. När det därefter gäller den tekniska ut
rustningen är denna naturligtvis av betydelse för registrets användbarhet 
och för kontrollmöjligheterna. Föreskrift bör i detta h~insecndc kunna 
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meddelas bl. a. om hur bildskärmar och terminaler får användas och 
vilka anslutningar till systemet som får ske. 

Föreskrift bör, som tidigare nämnts, få meddelas även i fråga om de 
bearbetningar ~v personuppgifterna i registret som får göras med ADB. 
Av särskild betydelse är härvid vilka samkörningar med andra ADB
register som bör vara tillåtna. 

Underrättelse till de registrerade om registrets förekomst och om 
vilka uppgifter som ingår däri kan, som OSK har påpekat, ha bety
delse för att undanröja oro beroende på ovetskap om registreringen. 
Datainspektionen kan därför ibland behöva meddela föreskrift om så
dan underrättelse. Bestämmelserna i 10 §, som jag senare skall åter
komma till, torde dock minska behovet av särskild föreskrift att den 
registeransvarige skall lämna underrättelse om vilka uppgifter som in
går i ett register. 

Uppenbarligen är det ofta angeläget från integritetssynpunkt att ett 
tillståndsbeslut innehåller föreskrift om vilka uppgifter ur registret och 
vilka bearbetningsresultat som får tas. ut fastän de innehåller upplys
ning om enskild person. Redan kännedom om en personuppgift hos 
den som tar fram uppgiften kan innebära otillbörligt integritetsintrång. 
Även sättet för uttag av personuppgift kan behöva regleras. 

Som jag tidigare har nämnt (se avsnittet 6.3.2 i den allmänna moti
veringen) är frågan hur personuppgifter används av stor betydelse när 
det gäller att tillgodose integritetsskyddsintressena. Det är därför up
penbarligen i många fall påkallat att meddela föreskrift om utlämnande 
och annan användning av personuppgift. Datainspektionen bör härvid 
kunna begränsa de ändamål för vilka uppgifter får användas i den re
gisteransvariges verksamhet och att föreskriva skyldighet för honom att 
ställa villkor i fråga om användningen av uppgift som lämnas ut till 
annan. över huvud taget bör rätten att lämna ut uppgifter utanför den 
registeransvariges verksamhet kunna begränsas. En föreskrift härom kan 
t. ex. innebära att uppgifter för selektiv reklam inte får lämnas ut be
träffande personer som har undanbett sig detta. Vidare kan det finnas 
behov att föreskriva att registrerad skall underrättas, när uppgift om 
honom lämnas ut. 

För att förebygga otillbörligt integritetsintrång kan det ibland finnas 
skäl att föreskriva att vissa uppgifter skall bevaras. Att så sker kan t. ex. 
vara av betydelse för att någon skall kunna styrka sin rätt i visst av
seende. Även föreskrifter om arkivering och utsortering av uppgifter 
är många gånger påkallade. Det är uppenbart att många personuppgif
ter snabbt blir föråldrade och att de kan allvarligt skada den enskilde 
om de därefter används för bedömning av honom. Ett exempel härpå 
är resultat av en persontestning som har gjorts för en anställning. 

När det slutligen gäller den sista typen av föreskrifter som har tagits 
upp i förevarande paragraf, dvs. föreskrifter om kontroll och säkerhet, 

9 Riksdagen 1973. 1 sam!. Nr 33 
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kan anmärkas att det många gånger torde behövas regler om s. k. 
programdokumentation, dvs. redogörelser för befintliga program, och 
om s. k. loggning, dvs. föreskrifter om att anteckningar skall föras om 
vilka uppgifter som tas ut ur registret, av vem det görs och vilka upp
gifter i registret som ändras. Dessutom kan det krävas säkerhetsföre
skrifter av olika slag, både för att skydda uppgifter mot obehörigt uttag 
och förvanskning och för att hindra att uppgifter förstörs. Här liksom 
när det gäller andra föreskrifter är det emellertid viktigt att se till att 
det inte uppstår onödigt stora kostnader för den registeransvarige. Före
skrifterna får naturligtvis aldrig gå längre än som är nödvändigt av in
tegritetsskäl. 

Uppenbarligen kan flera av de nu nämnda föreskrifterna, framför 
allt de som rör utlämnande av personuppgift, om de riktas till myndig
het innebära en inskränkning i offentlighetsprincipen. Det är självklart 
att en sådan inskränkning inte får ske i vidare mån än som följer av TF 
och sekretesslagen. I likhet med OSK anser jag emellertid att man för 
tydlighetens skull bör ha en bestämmelse härom i datalagen. Bestäm
melsen har tagits in som ett andra stycke i förevarande paragraf. 

Som jag senare skall återkomma till är den registeransvarige skyldig 
att, utöver sådana föreskrifter som har meddelats av datainspektionen, 
följa vissa bestämmelser som direkt har getts i datalagen. Till dessa be
stämmelser hör, som jag tidigare har berört, en regel om förbud mot 
utlämnande av personuppgift, om det finns anledning anta att uppgif
ten skall användas för ADB i strid med datalagen eller i utlandet. En 
motsvarighet till denna förbudsregel föreslås för myndigheternas del i 
sekretesslagen. Givetvis är myndigheterna skyldiga att följa även övriga 
bestämmelser i sekretesslagen. Jag bar dock ansett det onödigt att föra 
in en uttrycklig erinran härom i datalagen. 

7 § 

Paragrafen, som saknar motsvarighet i OSK:s förslag, innehåller 
bestämmelser om föreskrifter i fråga om sådant personregister som be
slutas av Kungl. Maj:t eller riksdagen. 

Som jag har anfört i avsnittet 6.3.3 i den allmänna motiveringen före
ligger det givetvis inte något hinder för Kungl. Maj:t resp. riksdagen 
att i samband med inrättande av ett personregister meddela de före
skrifter som behövs för att förebygga otillbörligt integritetsintrång. Nor
malt torde det också i ett beslut om inrättande få sägas något om re
gistrets ändamål och vilka slag av personuppgifter som skall få ingå 
i registret. Det är emellertid naturligt att, när det gäller meddelandet 
av föreskrifter av mer detaljerad karaktär, denna uppgift läggs på data
inspektionen. Som jag tidigare nämnt bör det också åligga datainspek
tionen att, på samma sätt som i fråga om andra personregister, öva till-
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syn över att ett register som har beslutats av statsmakterna inte används 
på ett siitt som leder till otillbörligt integritetsintrång. 

I enlighet med det anförda har i förevarande paragraf föreskrivits 
att datainspektionen beträffande personregister som har beslutats av 
statsmakterna skall meddela föreskrift som avses i 5 § och vid behov 
iiven föreskrift enligt 6 §, i den mån inte Kungl. Maj:t eller riksdagen 
har meddelat föreskrift i samma hänseende. 

8 § 

Paragrafen, som motsvarar 8 § i OSK:s lagförslag, innehåller be
stämmelser om skyldighet för den registeransvarige att rätta oriktighet 
i personregister och att lämna meddelande om rättelsen. 

OSK. Enligt vad OSK framhåller kan varje felaktighet i person
uppgift som ingår i ett personregister befaras medföra integritetsintrång. 
På grund av de möjligheter som datatekniken ger att använda en upp
gift i många olika sammanhang och att finna den även efter lång tid 
är riskerna för att en oriktighet skall vålla skada större än i fråga om 
manuellt hanterade uppgifter. Med hänsyn bl. a. härtill föreslår OSK 
att, om det förekommer anledning till misstanke att personuppgift är 
oriktig, registerföraren skall vara skyldig att utan dröjsmål vidta skä
liga åtgärder för att utröna uppgiftens riktighet och, om skäl därtill 
föreligger, rätta den. OSK föreslår vidare att, om uppgiften inte kan 
bestyrkas, den alltid skall uteslutas ur personregistret på begäran av den 
registrerade. 

Har felaktig uppgift lämnats ut från personregister, bör enligt OSK:s 
uppfattning registerföraren på begäran av den registrerade vara skyl
dig att meddela var och en som har fått uppgiften att den är oriktig. 
På samma sätt bör underrättelse lämnas om att uppgift har utgått ur 
registret. 

Remissyttrandena. OSK:s förslag om rättelse i personregister godtas 
av de flesta remissinstanserna. Från vissa håll påpekas emellertid att 
registerföraren inte alltid har formell befogenhet att rätta en person
uppgift, även om det finns anledning anta att den är oriktig. Sålunda 
anför RSV samt länsstyrelserna i Stockholms och Malmöhus län att 
innehållet i länsstyrelsernas ADB-register normalt bestäms genom avise
ring från andra myndigheter och att länsstyrelserna i sådana fall inte 
kan svara för att de registrerade sakförhållandena är riktiga utan en
dast för att de har blivit korrekt återgivna från grundhandlingen. Rät
telse i dessa register kan i regel ske endast på begäran av den myndig-
het som har meddelat den felaktiga uppgiften. 

I fråga om statistikproduktionen framhåller socialstyre/sen och SCB 

att det där inte är nödvändigt att ställa samma kvalitetskrav på de in-
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dividuella uppgifterna som i en individadministrativ databas. Enligt 
DAFA:s uppfattning vore det lämpligt att införa en preskriptionsregel 
när det gäller tillägg till och ändringar i register. En sådan regel kunde 
lämpligen innebära att den registrerade ålades att påpeka felaktigheter 
inom en viss bestämd tid efter det att han har fått underrättelse om inne
hållet i personuppgiften. 

Vad gäller förslaget om uteslutning av personuppgift sätter rikspolis

styrelsen i fråga om det inte bör föreligga en högre grad av sannolikhet 
för att en uppgift är oriktig innan registerföraren åläggs att utesluta 
den. En liknande uppfattning förs fram av RSV. Svenska försäkrings

bolags riksförbund anser att uteslutning bör ske endast om ett bibehål
lande av uppgiften skulle medföra otillbörligt integritetsintrång. 

OSK:s förslag om skyldighet att lämna meddelande om rättelse kri
tiseras från åtskilliga håll. Sålunda anser bl. a. karolinska sjukhuset, 

bilregisternämnden, RSV, länsstyrelsen i Malmöhus län, Svenska kom

munförbundet och Svenska landstingsförbundet att en sådan bestäm
melse kan få orimliga konsekvenser för registerföraren. Enligt RSV 

bör underrättelseskyldighet föreligga endast när det är fråga om en 
uppgift av betydelse. En liknande uppfattning förs fram av SPRI och 
Svenska försäkringsbolags riksförbund. Karolinska sjukhuset föreslår 
för sin del att datainspektionen skall kunna befria registerföraren från 
underrättelseskyldigheten. 

Flera remissinstanser, däribland rikspolisstyrelsen och statskontoret, 

framhåller vikten av att registerföraren tar kontakt med den registre
rade när det föreligger anledning att vidta rättelse. 

Departementschcfcn. Uppenbarligen är det av stor betydelse från 
integritetsskyddssynpunkt att de personuppgifter som finns i ett per
sonregister är riktiga. När datainspektionen enligt det tidigare anförda 
meddelar föreskrifter har inspektionen också att beakta behovet av att 
förebygga att felaktigheter uppkommer. Därutöver bör emellertid, som 
OSK har föreslagit, datalagen innehålla en särskild föreskrift om rättel
se av oriktig personuppgift. Föreskriften bör utformas i huvudsaklig 
överensstämmelse med OSK:s förslag. 

Vad gäller förslaget att uppgift som inte kan bestyrkas alltid skall 
uteslutas ur registret, om den registrerade begär det, anser jag liksom 
vissa remissinstanser att en sådan bestämmelse är alltför långtgående. 
I stället bör liksom i fråga om rättelse föreskrivas att uteslutning skall 
ske, om skäl därtill föreligger. Avgörande för bedömningen bör i fråga 
om såväl rättelse som uteslutning vara bl. a. den ifrågavarande uppgif
tens betydelse från integritetsskyddssynpunkt. Saknar uppgiften sådan 
betydelse, bör rättelse resp. uteslutning kunna underlåtas, även om det 
finns anledning misstänka att uppgiften är oriktig. Det bör också vara 
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av viss betydelse om den registrerade uttryckligen har begärt att upp
giften skall rättas eller uteslutas. Båda typerna av åtgärder bör emel
lertid vidtas oberoende av om sådan begäran har framställts, om det i 
Ö\'rigt föreligger skäl för åtgärden. 

I överensstämmelse med vad jag nu har anfört har i första stycket 
av förevarande paragraf tagits in en bestämmelse om skyldighet för 
registeransvarig att rätta och utesluta personuppgift. 

Som vissa remissinstanser påpekat har den registeransvarige inte 
alltid formell befogenhet att på egen hand besluta om rättelse i ett 
personregister. Detta gäller bl. a. länsstyrelserna, vars personregister 
normalt grundar sig på uppgifter från andra myndigheter, exempelvis 
pastorsämbetena. Det bör i sådant fall åligga länsstyrelserna att, om det 
finns anledning anta att en viss personuppgift är oriktig, vända sig till 
den myndighet varifrån uppgiften härrör och begära att myndigheten 
undersöker om uppgiften är riktig och vid behov rättar den. Om det 
inte kan klargöras huruvida en uppgift som länsstyrelsen har mottagit 
från annan är riktig, kan detta utgöra skäl för länsstyrelsen att utesluta 
uppgiften. 

För att den registeransvarige skall kunna utröna om en viss person
uppgift är riktig är det naturligtvis ofta nödvändigt att han tar kontakt 
med den registrerade. Jag anser dock inte att det behövs en uttrycklig 
bestämmelse härom. 

Liksom OSK anser jag det befogat med en regel om skyldighet för 
den registeransvarige att på begäran av den registrerade underrätta dem 
som har mottagit felaktig uppgift att uppgiften har rättats resp. ute
slutits. Jag delar dock vissa remissinstansers uppfattning att regeln inte 
bör göras så ovillkorlig som OSK har föreslagit. Det skulle i så fall 
kunna uppstå en orimlig situation för de registerförare som mottar ett 
mycket stort antal förfrågningar om innehållet i sitt register. Jag anser 
därför att datainspektionen bör kunna befria den registeransvarige från 
underrättelseskyldigheten, om det föreligger särskilda skäl. Ett sådant 
särskilt skäl bör kunna anses föreligga, om en underrättelse får antas 
sakna eller vara av ringa betydelse från integritetsskyddssynpunkt. Dis
pens från underrättelseskyldigheten bör kunna meddelas såväl från fall 
till fall som mera generellt, t. ex. i fråga om ett visst register. 

Den nu förordade bestämmelsen om underrättelseskyldighet har ta
gits upp som ett andra stycke i förevarande paragraf. 

Som nyss nämnts bör den nu berörda underrättelseskyldigheten vara 
beroende av att den registrerade begär att underrättelse skall ske. En 
förutsättning för att han skall kunna framställa sådan begäran är natur
ligtvis att han känner till att det har förekommit en felaktig uppgift 
som har rättats eller uteslutits. Detta talar för att man inför en be
stämmelse om slq1ldighet för den registeransvarige att underrätta den 
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registrerade om vidtagen rättelse eller uteslutning av personuppgift. 
Mot en sådan skyldighet talar emellertid i första band det förhållandet 
att, som jag senare skall återkomma till, det inte föreskrivs någon gene
rell skyldighet för den registeransvarige att upplysa den registrerade om 
att han över huvud taget förekommer i registret. Vidare kan anföras att 
rättelserna i många fall torde bli av sådan natur att en särskild under
rättelse om åtgärden ter sig opåkallad. I de fall då rättelsen rör en om
ständighet som är av betydelse från integritetssynpunkt får det förut
sättas att den registeransvarige självmant lämnar underrättelse till den 
registrerade, så att denne blir i tillfälle att begära att mottagare av den 
felaktiga uppgiften skall underrättas. Som jag nyss har anfört torde det 
också i många fall vara nödvändigt att den registeransvarige tar kontakt 
med den registrerade för att rättelse över huvud taget skall kunna ske. 

Med hänsyn till det anförda anser jag inte att i förevarande paragraf 
bör föras in någon bestämmelse om underrättelse till den registrerade 
om vidtagen rättelse eller uteslutning av personuppgift. 

Avslutningsvis vill jag framhålla att, när det gäller de skyldigheter 
för den registeransvarige som har tagits upp i denna och följande para
grafer, det inte föreligger något hinder att den registeransvarige ger 
annan i uppdrag att rent faktiskt vidta de åtgärder som det är fråga om. 
En sådan delegering är särskilt naturlig, när det är fråga om ett register 
som används av ett flertal registeransvariga och där det praktiska hand
havandet av registret åvilar ett särskilt organ. Även om den register
ansvarige har delegerat vissa uppgifter till annan, är det emellertid han 
själv som ytterst är ansvarig för att uppgifterna vidtas. 

Som framgår av 24 § kan vissa av de uppgifter som åligger den re
gisteransvarige framtvingas genom vitesföreläggande, om en anmaning 
inte efterkoms frivilligt. 

9 § 

Paragrafen, som motsvarar 9 § i OSK:s lagförslag, innehåller be
stämmelser om komplettering av personregister. Bestämmelserna över
ensstämmer i huvudsak med de regler som OSK har föreslagit och som 
i stort sett har lämnats utan erinran av remissinstanserna. Liksom i 
OSK:s förslag föreskrivs sålunda att komplettering alltid skall göras, om 
den ifrågavarande ofullständigheten kan antas medföra otillbörligt inte
gritetsintrång eller fara för rättsförlust. I departementsförslaget har 
tillagts att komplettering även annars normalt bör ske, om ett register 
visar sig vara ofullständigt i något av de angivna hänseendena. 

10 § 

I paragrafen har tagits upp en bestämmelse om skyldighet för den 
registeransvarige att underrätta den registrerade om personuppgift som 
rör honom. Paragrafen motsvarar 10 § i OSK:s lagförslag. 
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OSK. Den oro som har förekommit rörande ADB-registrering av 
personer beror enligt OSK:s uppfattning till stor del på ovetskap huru
vida man är registrerad och vilka uppgifter som registreras. Ett sätt att 
motverka denna oro är att ålägga registerföraren att på begäran av 
registrerad meddela denne vilka uppgifter om honom som ingår i re
gistret. Härigenom sätts också den registrerade i stånd att kräva rättelse 
av uppgift som är felaktig. För att undvika att en föreskrift om under
rättelseskyldighet används i trakasseringssyfte bör en begäran om under
rättelse inte kunna framställas mer än en gång för varje tolvmånaders
period. Givetvis bör det dock inte finnas något hinder för registerföra
ren att frivilligt lämna besked i sådana fall där skyldighet inte före
ligger. 

Det kan enligt OSK:s uppfattning förefalla rimligt att registerföraren 
får ta ut en avgift som motsvarar hans kostnader, när han skall Jämna 
meddelande om innehållet i registret. Detta kan emellertid föranleda 
registerföraren att ordna registret så att kostnaderna för att få känne
dom om vad som är registrerat blir alltför stora för flertalet människor. 
Om å andra sidan en bestämd avgift föreskrivs, kan denna bli så liten att 
den saknar betydelse i sammanhanget. OSK föreslår därför att uppgifts
lämnandct skall ske avgiftsfritt. 

OSK diskuterar vidare om den nu berörda underrättelseskyldigheten 
bör gälla, även om den registrerade inte har framställt begäran om 
underrättelse. OSK avvisar emellertid denna tanke under hänvisning till 
att ett så omfattande underrättelsesystem skulle bli orimligt betungande 
för registerförarna. Om det i undantagsfall anses erforderligt att de 
registrerade rutinmässigt underrättas om vissa uppgifter i ett register, 
har datainspektionen möjlighet att ge föreskrift härom. 

OSK anser slutligen att regeln om underrättelseskyldighet måste för
ses med ett undantag för det fall att det är fråga om uppgift som enligt 
lag eller annan författning eller enligt myndighets beslut inte får läm
nas ut till den registrerade. 

Remissyttrandena. Det nu berörda förslaget om underrättelseskyl
dighet godtas av flertalet remissinstanser. Från flera håll betonas för
slagets stora betydelse för den enskilde. Några remissinstanser anser 
att man bör gå längre än OSK har föreslagit, när det gäller att tillgodo
se den enskildes intressen. Sålunda anser socialstyre/sen, sektionen fiir 

teknisk fysik vid tekniska lzögsholan i Stockholm och juridiska fakul

teten vid Lunds universitet att det bör övervägas att införa en generell 
skyldighet för registerföraren att meddela registrerad att personuppgift 
förekommer om honom i registret. Enligt JK:s mening bör den re
gistrerade regelmässigt underrättas om att registret förs med ADB. 

Några remissinstanser framhåller att underrättelseskyldigheten kan 
bli mycket betungande för registerförarna. För att missbruk skall före-
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byggas anser Svenska ba1Zkföre1Zi1Zgeu och Fi11a11sieringsföretagens för

ening att meddelanden om innehållet i register bör avgiftsbeläggas. En
ligt postverkets uppfattning bör avgift kunna tas ut när det är fråga om 
uppgifter ur mycket omfattande register. TCO föreslår för sin del att 
bidrag skall kunna utgå av allmänna medel till registerförarc, om sär
skilda skäl föreligger, medan Sve1Zska försäkringsbolags riksförbund 

anser att en begränsning bör åstadkommas genom att uppgiftsskyldig
heten avser endast uppgifter som kan tas fram med en rimlig insats av 
personella och maskinella resurser. 

DON, CFD och bankinspektionen framhåller att regeln om under
rättelseskyldighet inte får utnyttjas för att från offentliga register gratis 
erhålla bevis eller andra uppgifter som normalt betingar lösen eller 
annan avgift. På samma sätt bör enligt bankbzspektionens uppfattning 
enskilda företag och institutioner, exempelvis banker, kunna ta ut ex
peditionsavgifter, om det rör sig om uppgifter som nom1alt beläggs 
med sådana avgifter. CFD anser för sin del att rätten att erhålla upp
gifter ur offentliga register bör begränsas till en rätt att via terminal 
erhålla ifrågavarande information, vilken i princip bör begränsas till 
att avse rena persondata. 

Såväl Svenska bankf öreninge11 som Sreriges direktreklamförening 

och Finansieringsföretagens förening säger sig utgå från att regeln om 
underrättelse högst en gång om året inte skall tolkas så, att under
rättelse skulle behöva sändas ut en gång om året utan ny begäran för 
varje gång. En sådan tolkning skulle enligt de nämnda instanserna 
medföra betydande kostnader. Enligt statens invandrarverk skulle re
gisterföraren behöva meddela endast att någon förändring av register
innehållet för ifrågavarande person inte har gjorts sedan utdrag senast 
begärdes. 

DON finner det böra klarläggas på vilket sätt den berörda uppgifts
skyldigheten skall fullgöras. Enligt DON:s mening bör det vara till
räckligt att registerföraren skickar meddelande med posten i vanligt 
brev och att kopia sparas. 

Flera remissinstanser tar upp förhållandet mellan den berörda be
stämmelsen om underrättelseskyldighet och TF. Sålunda påpekas att 
regeln om underrättelse högst en gång varje år kan stå i strid med 
offentlighetsreglerna i TF, som inte ger myndigheterna möjlighet att 
inskränka utlämning av allmänt material till en gång om året. 

Vad slutligen gäller det föreslagna undantaget från underrättelse
skyldigheten för det fall att uppgiften är sekretessbelagd framhåller 
Svenska försäkringsbolags riksförbund att försäkringsbolagen inte är 
underkastade några lagbestämmelser om tystnadsplikt angående för
säkringstagarna och deras ekonomiska eller personliga förhållanden. 
Försäkringsbolagen har emellertid alltid ålagt sig en långtgående diskre
tion. Enligt riksförbundet kan bestämmelsen om underrättelseskyldig-
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het inte rimligen medföra att försäkringsbolagen skulle vara skyldiga 

att lämna ut uppgifter i vidare mån ~in som är förenligt med sekre

tessen angående kundernas förhållanden. Det sagda gäller inte minst 
sjukdomsuppgifter. Aven försäkringsinspektionen anser att försäk
ringsbolag inte alltid bör vara skyldigt att Jämna ut uppgift från läkare. 

Departementschefcn. Enligt min mening är det av stor betydelse 

från integritetsskyddssynpunkt att den enskilde har rätt till insyn i re

gister såvitt gäller uppgifter om honom själv. I likhet med OSK och 

så gott som samtliga remissinstanser anser jag därför att i datalagen 

bör införas en bestämmelse om skyldighet för registeransvarig att un

derrätta registrerad om innehållet i personuppgift som rör honom. 

När det gäller den nännare utformningen av underrättelseskyldig

heten kan det till en början diskuteras om uppgiftslämnandet bör ske 

avgiftsfritt. Som framhållits av flera remissinstanscr kan den föreslagna 

bestämmelsen i vissa fall medföra avsevärda kostnader för de register

ansvariga, särskilt när det är fråga om att ta fram uppgifter ur om

fattande register. Skulle den registeransvarige ha en generell r~itt att 

ta ut ersättning för dessa kostnader, kan det emellertid förutses att den 

registrerade i många fall avstår från att ta del av uppgiften. Hans möj

ligheter till insyn skulle på detta sätt i praktiken bli avsevärt inskränkta. 

Enligt min mening kan en sådan inskränkning i rätten till insyn inte 

accepteras. I likhet med OSK anser jag därför att uppgiftslämnandet 

i princip bör ske utan kostnad för den registrerade. Som jag strax skall 

återkomma till bör emellertid i vissa fall undantag kunna göras från 

denna huvudregel. 

När det gäller frågan hur stora kostnader som uppstår för den re

gisteransvarige är det naturligtvis av största betydelse om uppgifts
lämnandet skall äga rum självmant eller endast på bcg~iran av den 
registrerade. Från den registrerades synpunkt talar onekligen vissa skäl 
för att den registeransvarige skall vara skyldig att självmant lämna 

underrättc.lse. I likhet med OSK anser jag emellertid att en sådan skyl
dighet skulle bli orimligt betungande för den registeransvarige. Under
rättelseskyldigheten bör således i princip inskränkas till fall då den 

registrerade har begärt underrättelse. Skulle det i något fall anses på

kallat att registrerad rutinmässigt underrättas om innehållet i person

uppgift som angår honom, kan datainspektionen meddela föreskrift 

härom med stöd av 6 §. 
För att inte den registcransvariges kostnader skall bli onödigt be

tungande anser jag det vidare befogat att, som OSK har föreslagit, 

föreskriva att underrättelse till viss registrerad om innehållet i person

uppgift inte behöver ske mer än en gång under varje tolvmånadcrs
period. Givetvis bör det inte finnas något hinder för den registeransva

rige att frivilligt lämna ut uppgifter med tätare mellanrum. För att upp-
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giftsskyldighet skall föreligga bör det krävas begäran av den registre
rade i varje särskilt fall. Den registeransvarige bör alltså inte vara skyl
dig att acceptera ett stående uppdrag att exempelvis lämna ut uppgif
ter en gång om året. 

Som vissa remissinstanser har framhållit bör en regel om rätt att 
gratis få del av personuppgifter inte innebära att den enskilde alltid 

skulle ha rätt att utan kostnad erhålla sådana bevis eller andra upp
gifter ur offentliga register som normalt betingar en expeditionsavgift. 

Motsvarande bör gälla beträffande vissa uppgifter som lämnas ut av 
enskilda institutioner, t. ex. banker. Datainspektionen bör därför ges 
möjlighet att för vissa slag av personuppgifter medge undantag från 
regeln att underrättelsen skall ske utan kostnad för den registrerade. 

Denna möjlighet till dispens bör dock utövas med försiktighet. I huvud
sak bör dispens kunna ges endast beträffande sådana uppgifter som nor
malt inte kan antas medföra fara för otillbörligt integritetsintrång. Som 

exempel kan nämnas sådana uppgifter ur de under uppbyggnad varande 
fastighets- och inskrivningsregistren som skall lämnas ut genom fastig

hetskort. Sådana uppgifter torde i allmänhet ha sådan karaktär att faran 
för otillbörligt intcgritetsintrång är mycket ringa. 

De nu förordade bestämmelserna om underrättelse i fråga om inne
hållet i personuppgift har tagits upp i första och andra styckena av 

förevarande paragraf. 
Har datainspektionen medgett undantag från skyldigheten att utan 

avgift lämna underrättelse om innehållet i personuppgift, ankommer 
det i princip på den registeransvarige själv att bestämma vilken avgift 

som skall tas ut. Självfallet är emellertid de statliga myndigheterna 
skyldiga att följa de bestämmelser om avgift som meddelas i expeditions
kungörelsen eller på annat sätt. I den mån den registeransvarige inte är 
skyldig att följa en fastställd taxa, får naturligtvis avgiften bestämmas 
mera fritt. Avgiften bör dock inte i något fall få överstiga de kostna
der som har uppstått. Skulle det visa sig att en registeransvarig tar ut 
alltför hög avgift och därigenom på ett otillbörligt s~ilt försvårar för 
den enskilde att få del av uppgifter som rör honom, bör datainspektio
nen kunna ingripa med erforderliga föreskrifter och i sista hand åter
kalla den meddelade dispensen från skyldigheten att gratis famna un

derrättelse. 
När det därefter gäller frågan på vilket sätt den berörda uppgifts

skyldigheten skall fullgöras anser jag att det normalt får ankomma på 
den registeransvarige att avgöra detta. Den registeransvarige kan emel
lertid inte anses ha uppfyllt sin skyldighet, om han endast l:imnar den 

registrerade tillfälle att ta del av innehållet i personuppgiften på det 
ställe där uppgiften finns. I stället bör den registrerade ha rätt att få 
ett skriftligt meddelande om innehållet. I de flesta fall torde det vara 
mest praktiskt för den registeransvarige att skicka en direkt utskrift 
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från datamediet. Det bör emellertid inte krävas att meddelandet på 
varje punkt överensst~immer med den tekniska upptagningen. Det bör 
vara tillräckligt att alla betydelsefulla detaljer återges. Givetvis måste 
meddelandet alltid vara visuellt läsbart och i övrigt utformat på ett 
sådant sätt att det kan förstås av den registrerade. 

Som OSK har föreslagit måste undantag från uppgiftsskyldigheten 
göras för det fall att en uppgift inte får lämnas ut till den registrerade 
på grund av föreskrift i Jag eller annan författning eller på grund av 
beslut som myndighet har meddelat med stöd av författning. Bestäm

melser om sådant förbud finns såvitt gäller myndigheter i 39 § sekre
tesslagen. För sådan registeransvarig som inte är att anse som myndig
het kan förbud mot utlämnande ha meddelats med stöd av t. ex. 14 § 
sekretesslagen. 

I enlighet med det anförda har i tredje stycket av förevarande para
graf tagits upp en bestämmelse om undantag från underrättelseskyldig

heten. 
Som framgått av det föregående har ett par remissinstanser inom 

försäkringsområdet framhållit att man där har intresse av att hemlig
hålla läkarintyg och vissa andra uppgifter för den registrerade. I den mån 

det inte finns stöd för hemlighållandet i författning eller i myndighets 
beslut, innebär emellertid förevarande bestämmelser att uppgiften på 
begäran måste Jämnas ut, om den har tagits in i dataregister. Däremot 
har ett försäkringsbolag möjlighet att undvika utlämnande genom att 
förvara uppgiften på annat sätt. 

Vad slutligen gäller förhållandet till TF är det självklart att offent
lighetsprincipen inte får inskränkas genom den nu berörda regeln om 
uppgiftslämnande. Som framgår av det föregående anser vissa remiss

instanser att regeln om underrättelse högst en gång varje år kan stå 
i strid med TF:s offentlighetsregler, som inte ger myndigheterna möj
lighet att inskränka utlämnande av allmänt material till en gång om 
året. Med anledning härav vill jag påpeka att det uppgiftslämnande 
som sker enligt förevarande paragraf i princip är avgiftsfritt, medan 
tillhandahållande av avskrift eller utskrift enligt 2 kap. 8 § TF sker 
endast mot avgift. Vill den registrerade betala avgift för att få reda på 
innehållet i en viss personuppgift som finns hos myndighet, är myndig
heten naturligtvis skyldig att bifalla hans begäran, även om en liknande 
begäran framställdes mindre än ett år dessförinnan. Vidare är myndig

het skyldig att tillhandahålla uppgift på stället enligt reglerna i 2 kap. 

8 § TF. 

11 § 

I första stycket av förevarande paragraf, som motsvarar J 1 § i OSK:s 
lagförslag, har tagits upp den regel om förbud mot utlämnande av 
personuppgift som jag har förordat i avsnittet 6.3.5 i den allmänna 
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motiveringen. Regeln gäller endast sådan registeransvarig som inte är 
att anse som myndighet. För myndigheternas del har en motsvarande 
förbudsregel förts in i 13 § andra stycket sekretesslagen. En hänvis

ning till sekretesslagen har tagits upp som ett andra stycke i före
varande paragraf. 

Som jag tidigare har anfört i den allmänna motiveringen blir det 
naturligtvis i många fall svårt för den registeransvarige att avgöra om 
det föreligger risk för att en uppgift som begärs utlämnad skall använ
das på ett otillbörligt sätt. Anledning till försiktighet torde i första 
hand föreligga, om den registeransvarige får en begäran om massupp

gifter eller selekterade uppgifter. En sådan begäran bör alltid utgöra 
anledning för den registeransvarige att närmare utreda hur det är av
sett att uppgifterna skall användas. Först om den som begär utläm

nandet anger en godtagbar förklaring härom bör uppgifterna lämnas ut. 
Vad gäller datainspektionens rätt att ge dispens från förbudet mot 

urnimnande bör sådan dispens kunna lämnas såväl i ett särskilt fall 
som mera generellt, t. ex. beträffande ett visst register. 

12 § 

I paragrafen, som saknar motsvarighet i OSK:s förslag, har tagits 

in en bestämmelse om skyldighet för den registeransvarige att göra an
mälan till datainspektionen när han upphör att föra personregister. Vi
dare sägs att datainspektionen i sådant fall skall föreskriva hur det 
skall förfaras med registret. Uppenbarligen kan det ibland vara påkal

lat av integritctshänsyn att registret förstörs eller att vissa uppgifter 
sorteras ut. Liksom när det gäller föreskrift enligt 6 § om bevarande 
och gallring av personuppgifter bör datainspektionen samråda med riks
arkivet. 

Skulle den registeransvarige vilja överlåta sitt personregister till an
nan, följer av de tidigare behandlade reglerna att den som avser att 
överta registret är skyldig att ansöka om tillstånd. 

13 § 

Paragrafen innehåller vissa bestämmelser om tystnadsplikt. Be

stämmelserna överensstämmer i sak med de regler som har tagits upp 

i 12 § i OSK:s lagförslag och som allmänt har godtagits under remiss
behandlingen. 

Tystnadspliktsregeln i första stycket gäller i första hand den register

ansvarige och hans anställda. Dessutom gäller regeln den som t. ex. 

på servicebyrå har fått i uppdrag att handha den praktiska bearbet
ningen av registret. Självfallet kan förbudet att yppa innehållet i per
sonuppgift inte gå längre än de inskränkningar som har meddelats i 
fråga om rätten att skriftligen lämna ut uppgift ur registret. Detta 
får anses ligga i uttrycket att uppgift inte får yppas obehörigen. 
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14 § 

Paragrafen, som motsvarar 13 § i OSK:s lagförslag, innehåller en 
bestämmelse om skyldighet för myndighet att överföra ADB-upptagning 
till läsbar form. Som jag tidigare har nämnt tar regeln sikte även på 
sådana upptagningar som inte innefattar upplysning om enskild person. 

OSK. OSK:s förslag innebär att, om myndighet för handläggning 
av mål eller ärende hämtar en uppgift från upptagning för ADB, myn
digheten skall vara skyldig att överföra uppgiften till handlingarna i 
målet eller ärendet i läsbar form. Som skäl för en sådan bestämmelse 
anför OSK att man inte i efterhand kan göra klart för sig vilka upp
gifter som påverkade beslutet i ett mål eller ärende, om inte alla upp
gifter som hade betydelse för avgörandet ingår i akten. Eftersom ADB
register ofta ändras kontinuerligt, kan deras innehåll vid viss tidpunkt 
vara svårt att fastställa. OSK påpekar också att en föreskrift av det 
angivna innehållet i hög grad torde minska myndigheternas behov av 
körning med datamaskin för att tillgodose offentlighetsprincipen. 

Det kan dock finnas fall, framhåller OSK, diir undantag bör kunna 
medges. Det kan t. ex. tänkas att vissa uppgifter i ett ADB-register är 
lätt tillgängliga via bildskärm. Undantag bör beslutas av datainspektio
nen. Meddelande av undantag bör ske restriktivt. 

Remissyttrandena. I de flesta fall godtar remissinstanserna förslaget 
om skyldighet för myndighet att överföra uppgift i ett mål eller ärende 
till läsbar form. Hovrätten över Skåne och Blekinge understryker sär
skilt att förslaget minskar behovet av extrakörningar i datamaskin. Att 
uppgifterna i ett mål eller ärende överförs till läsbar form är enligt 
hovrättens uppfattning också en förutsättning för att myndigheten 
skall kunna bereda part insyn i utredningsmaterialet enligt 14 och 15 §§ 

förvaltningslagen. 
DON, SCB, RSV och DASK påtalar att det inte klart framgår av 

OSK:s betänkande om den föreslagna bestämmelsen avser uppgifter 
från såväl personregister som andra register. Enligt DASK:s uppfatt
ning måste bestämmelsen omfatta alla slag av register. 

Kritik mot förslaget framförs framför allt av CFD, SPRI, DAFA, 

Svenska landstingsförbundet, Svenska teknologföreningen och Kom

munernas pensionsanstalt. De nämnda remissinstanserna pekar fram
för allt på förslagets ekonomiska konsekvenser. CFD uttalar att åt
skilligt av vinsterna med det nya datasystemet skulle gå förlorat, om 
myndigheterna skulle tvingas till en betydande och dyrbar pappers
hantering. Liknande synpunkter förs fram av DAFA och Kommunernas 
pensionsanstalt. Såväl Svenska teknologföreningen som matematisk
fysiska sektionen vid Uppsala universitet bestrider OSK:s påstående 
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att det skulle vara svårt att i efterhand fastställa ett ADB-registers 
innehåll. 

Med hänsyn till den föreslagna regelns besvärande konsekvenser an
ser Svenska landstingsförbundet att man i första hand bör överväga 
att inte särskilt lagstadga på ifrågavarande punkt, medan Kommuner

nas pensionsanstalt föreslår att bestämmelsen ges en liberalare utform
ning. Man skulle exempelvis, anför pensionsanstaltcn, kunna ge visst 
utrymme för den myndighet som beslutar i målet eller ärendet att av
göra huruvida och i vilken omfattning uppgifter som hämtas ur data
register skall tillföras akten i läsbar form. 

SCB förutsätter att man med mål och ärende inte avser framställ
ningar av en statistikprodukt. Enligt centralbyråns mening skulle det 

vara helt orimligt att alla uppgifter som legat till grund för en statistisk 
sammanställning skulle finnas tillgängliga i läsbar form. 

Enligt integritetsskyddskommitten är den föreslagna regeln kanske så 
grundläggande för offentlighetsprincipens reella innebörd att den bor
de inflyta i TF i stället för i datalagen. Även DASK och Kommuner

nas pensionsanstalt ifrågasätter om regeln har sin plats i datalagen. 
Särskilt med hänsyn till att regeln måste åsyfta även andra register 
än personregister anser DASK att det finns skäl att föra in den i TF 
eller i lagstiftningen om förvaltningsförfarandet. 

Departementscbefen. Liksom OSK och flertalet remissinstanser anser 
jag att den föreslagna regeln om skyldighet för myndighet att överföra 

ADB-upptagning till läsbar form är av stort värde. Även om det är tek
niskt möjligt att i efterhand rekonstruera ett ADB-registers innehåll utan 
att överföra uppgifterna till läsbar form, är det uppenbart att en sådan 
rekonstruktion ofta måste bli besvärlig och tidskrävande. Det får också 
anses som en stor vinst om man så långt möjligt kan minska myndig
heternas behov av extrakörningar i datamaskin för att tillgodose offent
lighetsprincipen. Att upptagningar som används i ett mål eller ärende 
överförs till läsbar form torde vidare, som framhållits av hovrätten över 
Skåne och Blekinge, i allmänhet vara en förutsättning för att myndig

heten skall kunna bereda part insyn i utredningsmaterialct enligt 14 och 
15 §§ förvaltningslagen (1971: 290). 

På grund av det anförda anser jag att den berörda regeln i princip 

bör genomföras. Regeln bör omfatta såväl personuppgifter som andra 
uppgifter som har tagits upp på datamedium. 

Givetvis kan den nu förordade regeln medföra en omfattande pap

pershantering hos myndigheterna och därigenom vålla betydande kost
nader. Det är därför angeläget att införa en möjlighet till undantag. 
Jag anser därvid att det skulle vara alltför omständligt att, som OSK 
har föreslagit, låta datainspektionen pröva huruvida undantag skall få 

ske. I stället bör det ankomma på myndigheten själv att avgöra i vilka 
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fall man bör kunna underlåta att överföra en upptagning till läsbar form. 

För att en sådan överföring skall kunna underlåtas, bör det krävas 

att särskilda skäl föreligger. Som ett sådant särskilt skäl bör kunna räk

nas att upptagningen finns lätt tillgänglig, t. ex. via bildskärm. Enbart 

det förhållandet att upptagningens innehåll är enkelt, t. ex. anger endast 
att en viss upplysning saknas i ett register, bör däremot normalt inte 

föranleda undantag från huvudregeln. 

Med hänsyn bl. a. till att den berörda regeln avser även andra upp

gifter än personuppgifter kan vissa skäl åberopas för att föra in den i 

annan lagstiftning än datalagen, t. ex. i sådan lagstiftning som rör 

myndigheternas handläggning av mål och ärenden. För att kunna om

fatta alla myndigheter skulle emellertid regeln i sådant fall få föras 

in i ett stort antal olika författningar. Av praktiska skäl anser jag där

för att den i stället bör tas in i datalagen. 

I enlighet med vad jag nu har förordat har en bestämmelse om 

skyldighet för myndighet att föra över ADB-upptagning till läsbar form 

tagits in i förevarande paragraf. Jag vill påpeka att bestämmelsen avser 

endast upptagning som används i mål eller ärende. Till denna kategori 

bör normalt inte räknas exempelvis framställning av statistikprodukt. 

15-17 §§ 

Paragraferna innehåller bestämmelser om datainspektionens tillsyns

verksamhet. Bestämmelserna överensstämmer i stort sett med 14, 16 
och 17 §§ i OSK:s lagförslag. Vissa smärre ändringar har dock gjorts 

med anledning av påpekanden under remissbehandlingcn. Bl. a. före

skrivs i 17 § att datainspektionen skall kunna få uppgifter beträffande 

ett personregister genom att vända sig direkt till den som för den re

gisteransvariges räkning har hand om bearbetningen av registret. 
I 15 § i OSK:s förslag har tagits upp regler om datainspektionens 

sammansättning. Som jag har framhållit i den allmänna motiveringen 
bör sådana regler, i enlighet med vad som är brukligt, tas in i instruk
tionen för inspektionen. Paragrafen har därför inte någon motsvarighet i 

förevarande lagförslag. 

18 § 

Paragrafen innehåller bestämmelser om rätt för datainspektionen 

att meddela nya eller ändrade föreskrifter och att återkalla meddelat 

tillstånd. Motsvarighet till bestämmelserna finns i 18 § i OSK:s lagför

slag. Förslaget har i denna del allmänt godtagits av remissinstanserna. 

Jag har redan i tidigare avsnitt förordat att datainspektionen skall 

ha rätt att meddela nya eller ändrade föreskrifter med anledning av vad 

som framkommer vid tillsynsverksamheten. Föreskrifterna, som bör vara 

av sådant slag som anges i 5 eller 6 §, bör kunna meddelas såväl när 

otillbörligt integritetsintrång redan har uppstått som när det föreligger 
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anledning anta att sådant intrång skall uppkomma. I sista hand bör da
tainspektionen kunna återkalla meddelat tillstånd. Bestämmelser i enlig
het med det anförda har tagits upp i första stycket första punkten och 
i andra stycket av förevarande paragraf. 

Personregister som har beslutats av Kungl. Maj:t eller riksdagen är en
ligt 2 § andra stycket undantagna från datainspektionens tillståndspröv
ning. Som jag har anfört i avsnittet 6.3.3 i den allmänna motiveringen 
bör emellertid datainspektionen öva tillsyn över dessa register på samma 
sätt som när det gäller andra register. Finner datainspektionen därvid 
att otillbörligt integritetsintrång har uppstått eller att det föreligger fara 
för sådant intrång, bör datainspektionen kunna ingripa med nya eller 
ändrade föreskrifter, allt i den mån de inte står i strid med beslut av 
Kungl. Maj:t eller riksdagen. Finner datainspektionen att en föreskrift 
som meddelats av Kungl. Maj :t eller riksdagen bör ändras, åligger det 
givetvis inspektionen att göra framställning härom. På samma sätt bör 
datainspektionen göra framställning, om den anser att ett visst register 
inte längre bör få föras. 

En bestämmelse som överensstämmer med vad jag nu har förordat 
har tagits in som en andra punkt i första stycket av förevarande para
graf. 

19 § 

Paragrafen innehåller en bestämmelse om tystnadsplikt för den som 
hos datainspektionen har tagit befattning med tillstånds- eller tillsyns
ärende. Bestämmelsen överensstämmer med den regel som har tagits 
upp i 19 § i OSK:s lagförslag och som har lämnats utan erinran vid 
remissbehandlingen. 

20 § 

Paragrafen, som motsvarar 20 § i OSK:s lagförslag, innehåller vissa 
straffbestämmelser. OSK:s förslag har i denna del godtagits av så gott 
som samtliga remissinstanser. Departementsförslaget överensstämmer 
i sak helt med vad OSK har föreslagit frånsett vissa ändringar som be
tingas av att enligt departementsförslaget inga register är underkastade 
endast anmälningsskyldighet. Vidare har brott mot anmälningsskyldig
heten i 12 § straffbelagts. 

21 § 

Paragrafen innehåller bestämmelser om straff för dataintrång. Be
stämmelserna, som delvis motsvarar den av OSK föreslagna ändringen 
i brottsbalken, har behandlats i avsnittet 6.3.8 i den allmänna motive
ringen. Som tidigare har nämnts avser bestämmelserna alla slag av upp
tagningar för ADB, oavsett om de innefattar upplysning om enskild 
person. 
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I enlighet med vad jag har anfört i den allmänna motiveringen kan 
vissa av brottsbalkens bestämmelser bli tillämpliga på sådant otillbörligt 

förfarande med datamaterial som anges i förevarande paragraf. I så fall 
bör dessa bestämmelser tilfämpas i stället för bestämmelsen om datain
trång. Till de bestämmelser i brottsbalken som sålunda kan bli tillämp
liga hör i första hand reglerna om tillgrepps- och förfalskningsbrott i 8 
resp. 14 kap. brottsbalken. Det kan även bli aktuellt att döma till an
svar för exempelvis skadegörelse enligt 12 kap. 1 § brottsbalken eller 
trolöshet mot huvudman enligt 10 kap. 5 § brottsbalken. 

Det bör påpekas att straff för förfalskningsbrott kan ådömas endast 

om föremålet för åtgärden är att betrakta som urkund. Som urkund 
anses enligt 14 kap. l § andra stycket brottsbalken dels protokoll, kon

trakt, skuldebrev, intyg och annan handling som upprättats till bevis 
eller annars är av betydelse som bevis, dels legitimationskort, biljett 
eller dylikt bevismärkc. Urkundsbegreppet i det nämnda lagrummet är 

enligt uttalande som har gjorts i den auktoritativa kommentaren till 
brottsbalken att fatta så vidstdickt att det omfattar även anteckningar 
som åstadkommits på helt maskinell vlig, t. ex. diktafonband eller gra
fiska framställningar. Denna tolkning av lagrummet, till vilken jag 
ansluter mig, innebär att även upptagningar för ADB i stor utsträck
ning faller under begreppet urkund. Manipulerande med en maskin som 

framställer urkunder kan däremot enligt kommentaren till brottsbalken 

inte anses utgöra förfalskningsbrott. 

22 § 

Paragrafen, som saknar motsvarighet OSK:s lagförslag, innehåller 
en bestämmelse om förverkande. 

23 § 

Paragrafen, som motsvarar 21 § i OSK:s lagförslag, innehåller regler 
om skadestånd. 

Gällande bestämmelser. Bestämmelser om skadestånd finns i den ny
ligen antagna skadeståndslagen (1972: 207). Lagen är enligt 1 kap. l § 

tillämplig, om ej annat är särskilt föreskrivet eller föranleds av avtal 
eller i övrigt följer av regler om skadestånd i avtalsförhållanden. Huvud
regeln i 2 kap. l § innebär att var och en som uppsåtligen eller av vårds

löshet vållar person- eller sakskada skall ersätta skadan. Föreligger brott, 
skall enligt 2 kap. 4 § skadeståndsskyldigheten omfatta även ren för

mögenhetsskada, dvs. skada som har uppkommit utan samband med 

person- eller sakskada. Särskilda regler gäller för det fall att skada har 
vållats genom fel eller försummelse av arbetstagare eller vid myndighets
utövning i verksamhet för vilken staten eller kommun svarar. l sist-

10 Riksdagen 1973. 1 sam/. Nr 33 
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nämnda fall åligger det enligt 3 kap. 2 § staten resp. kommunen att er
sätta såväl person- och sakskada som allmän förmögenhetsskada. Skade

ståndsskyldigheten vid myndighetsutövning är emellertid begränsad ge
nom olika bestämmelser i 3 kap. 

Enligt 5 kap. 1 § skadeståndslagen skall lagens bestämmelser om 
skyldighet att ersätta personskada tillämpas också i fråga om lidande 
som någon tillfogar annan genom brottslig gärning av visst angivet slag. 
Hur skadeståndet skall bestämmas vid person- resp. sakskada anges i 
5 kap. 2 och 4 §§. Enligt 5 kap. 5 § skall skadeståndet jämkas i skälig 

utsträckning, om vållande på den skadelidandes sida har medverkat till 

skadan. I 5 kap. 6 § slutligen finns en bestämmelse för det fall att två 
eller flera skall ersätta samma skada. 

OSK. Enligt OSK:s mening är en särskild skadeståndsregcl påkallad 
till skydd för enskildas integritet, även om behovet av speciella regler 

har minskats genom skadeståndslagen. I fråga om ADB-register anser 
OSK att det är främst i två avseenden som en slirreglcring kan ifråga
sättas, nämligen då registrerad vållas skada genom otillbörligt förfa
rande, t. ex. registrering utan tillstånd, och då skada uppkommer genom 
att felaktiga uppgifter lämnas ut. Det förstnämnda fallet torde emellertid 

i allt väsentligt täckas genom att förfarandet straffbeläggs och vanliga 
regler om skadestånd på grund av brott därmed blir tillämpliga. Nlir 
det gäller felaktiga uppgifter är läget ett annat. OSK påpekar att skade

verkningarna av ett fel kan bli väsentliga med hänsyn till den stora sprid

ning som ADB-tekniken möjliggör och till den tilltro som maskinbe
handlade uppgifter på många håll åtnjuter. För sådana skador anser 
OSK det befogat att frångå kravet att vållande skall ligga den skadc
ståndsskyldige eller någon för vilken han svarar till last. 

Även när det gmler frågan vad som är ersättningsgill skada anser 
OSK att allmänna regler om skadestånd utom kontraktsförhållanden lir 
alltför restriktiva. OSK föreslår att inte bara vad som i skadeståndsla
gen kallas ren förmögenhetsskada utan också ideell skada skall kunna 
föranleda skadestånd i förevarande sammanhang. 

OSK diskuterar vidare tanken på att liksom i trafik- och atoman
svarighetslagarna in föra regler om obligatorisk försäkringsskyldighet. 
Tanken på en sådan skyldighet tillbakavisas emellertid. Enligt OSK:s 
uppfattning kan den föreslagna skadeståndsregcln väntas leda till att 
det efter hand utbildas Himpliga försäkringsl'ormer för registerförarna. 

Remissyttrandena. OSK:s förslag till skadeståndsregel godtas av 
flertalet remissinstanser. Juridiska fakulteterna vid Uppsala och Lunds 

universitet ifrågasätter emellertid om inte regeln om ideellt skadestånd 
bör utvidgas till att gälla liven vid vissa straffbelagda handlingar, främst 

utlämnande av uppgift. 
Från flera håll anser man att den föreslagna skadeståndsskyldigheten 
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lir alltför långtgående. Sålunda anser Sveriges grossist/ örbwul och Le

\'Crantörsföreningen Kontors- och datautrustning att ersättningsskyldig

het bör föreligga endast om oriktigheten har varit ägnad att på ett 
väsentligt sätt kriinka den registrerades personliga integritet. En liknande 
{1sikt förs fram av karolinska sjukhuset. Enligt socialstyre/sen, Svenska 

f örsäkri11gsbolags riksförbund och Sveriges direktrekla111/öre11ing bör 

endast sådana oriktigheter som är hänförliga till registerförarens egen 
handläggning vara relevanta. Är det fråga om oriktig uppgift som 
härstammar från annat håll, bör sålunda registerföraren inte ha nt1got 
ansvar. 

Värnpliktsverket, SCB och RSV framhåller uttryckligen att, om sam
körning har skett mellan flera registerförare, ansvaret bör åvila den 

"senaste" registerföraren, dvs. den genom vars utlämnande av person
uppgift e. d. skadan har uppkommit. Värnpliktsverket förutsätter emel
lertid att registerföraren i sådant fall tillerkänns regressrätt i fall där 

felaktig uppgift har lämnats av annan registerförare. Enligt Srenska 

sparbanksföreningcn bör uttryckliga bestämmelser införas som reglerar 
det inbördes ansvaret mellan registerföraren och den från vilken den 
felaktiga uppgiften kan ha erhållits. Sparbanksföreningen anser vidare 

att den registrerades medvållande i vissa fall måste kunna medföra all 
skadeståndsskyldigheten helt eller delvis faller bort. 

Några remissinstanser tar upp vissa frågor som gäller förhållandet till 
skadeståndslagen. Sålunda påpekar juridiska fak11ltelen vid Stockholms 

universitet att, när oriktighet i myndighets personregister medför skada 
för enskild, det mycket ofta torde bli fråga om myndighetsutövning i 
skadeståndsiagens mening. Ansvaret enligt denna Jag är emellertid be
gränsat på åtskilliga sätt. Eftersom datalagen som speciallag tar över 
skadeståndslagens allmänna bestämmelser, kommer de angivna be
gränsningarna inte att gälla när det är fråga om oriktighet i datare
gister. I och för sig anser fakulteten att det in te ~ir obefogat att ett slir
skilt strängt skadeståndsansvar åvilar registerföraren i de fall som avses 
med datalagens skadeståndsregel. Fakulteten anser emellertid att denna 
fråga bör övervägas ytterligare. Även JK finner det böra klarläggas hu
ruvida skadeständslagens regler om begränsning i vissa fall av skade
ståndsskyldigheten skall gälla även i fråga om dataregister. 

Enligt statskontoret och kreditupplysningsutredningen ger OSK:s be

tänkande inte tillräckligt underlag för en niirmare prövning av förslaget 
om skadeståndsskyldighet. Krcditupplysningsutredningen anser att ett 

undantag från den föreslagna regeln om strikt ansvar i varje fall bör 
göras för kreditupplysningsföretagens del. 

Vad gäller frågan om försäkringsplikt framhåller S1•c11ska f örsiik

ringsbolags riksförbund att en ansvarighetsförsäkring för ·att skydda 
registerförarens intressen givetvis är möjlig. Försäkringsvillkoren måste 

dock innehålla vissa viktiga begränsningar. Enligt riksförbundets åsikt 
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kan ett ekonomiskt skydd för en skadelidande bli helt verkningsfullt 

endast med en försäkringsplikt liknande den som gäller på trafikom

rådet. 

Departcmentschefen. Som OSK har anfört torde behovet av skade

ståndsregler på datateknikens område i stor utsträckning täckas genom 

bestämmelserna i skadeståndslagen. Delta g1Hler bl. a. i fall då någon har 

inrättat personregister utan tillstånd eller begått annan straffbclagd 

handling med avseende på datalagrat material. I sådant fall anser jag 

att den skadelidandes intressen normalt får anses tillgodosedda genom 

skadeståndslagcns allmänna regler. 

På en punkt kan emellertid skäl åberopas för att föra in regler om 

skadestånd som går längre än skadeståndslagens bestämmelser. Detta 

gäller fall då skada uppstår till följd av att personregister innehåller 

oriktig uppgift. Som OSK har anfört kan skadeverkningarna i sådant 

fall bli betydande genom den stora spridning av en uppgift som data

tekniken möjliggör och den särskilda tilltro som datauppgifter i många 

fall åtnjuter. Uppenbarligen kan också faktiska fel uppkomma i ett 

dataregister genom missöden som inte kan läggas någon till last som 

vållande, i varje fall inte om detta begrepp skall ha någon mening. 

Liksom OSK och de allra flesta remissinstansema anser jag det be

fogat att beträffande sådana fall frångå det allmänna kravet i skade

ståndslagen på att skadan skall ha vållats genom fel eller försummelse 

och införa en strikt skadeståndsskyldighet. 

Jag vill i detta sammanhang erinra om att särskilda skadeståndsreg

ler avseende ADB-register har föreslagits i samband med den plane

rade övergången till ADB på fastighetsrcgistreringens område och inom 

inskrivningsväsendet (jfr prop. 1973: l bil. 4 s. 14 ff). De nyligen (prop. 
1973: 13) framlagda förslagen till lag om inskrivningsregister och lag 

om ändring i fastighetsbildningslagen ( 1970: 988) innehåller således reg
ler som medför att staten åläggs strikt ansvar dels för förlust som har 

uppkommit till följJ av tekniskt fel i fastighets- eller inskrivningsregis

ter som förs med användande av ADB, dels för förlust som har upp
kommit till följd av beslut om dittelse av oriktighet i sådant register, om 

oriktigheten har uppkommit till följd av tekniskt fel. De föreslagna 

reglerna innebär att envar - alltså inte endast den som förekommer 

i registret - har möjlighet att få ersättning av staten, om han lider 

förlust på någon av de angivna grunderna. Den vidsträckta skadestånds

skyldigheten får ses mot bakgrunden av att förlust till följd av rättelse 

av oriktiga uppgifter i fastighetsbok eller tomträttsbok, vilka böcker 

således skall ersättas av inskrivningsregistret, eller förlust till följd av 

försummelse vid utfärdandet av bevis om innehållet i sådana böcker 

redan nu kan grunda rätt till ersättning av staten (19 kap. 17-19 §§ 
jordabalken). 
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Givetvis kan det, som vissa rcmissinstanser framhållit, inträffa att en 
viss oriktighet i ett personregister inte är hänförlig till den registeran
svariges handläggning utan härstammar från annat håll, t. ex. från ett 
annat personregister. Även om så är fallet, anser jag att skadestånds
ansvaret gentemot den enskilde bör åvila den som sist haft hand om 
uppgiften, dvs. den registeransvarige som har lämnat ut den oriktiga 
uppgiften eller på annat sätt har orsakat skadan. Att sådan registeran
svarig i vissa fall kan ha rätt att regressvis återkräva utgiven ersättning 
av annan är självklart. 

Liksom OSK och flertalet remissinstanser anser jag vidare att, i de 
fall då skada har uppstått till följd av oriktig uppgift i personregister, 
ersättning regelmässigt bör utgå även för s. k. ideell skada, dvs. för 
lidande eller annan omständighet som ej är av rent ekonomisk betydelse. 
Vissa skäl talar onekligen för att, som ett par remissinstanser har före
slagit, utsträcka rätten till ersättning för ideell skada även till fall då 
brottslig handling har begåtts med avseende på datalagrat material utan 
att personuppgift har fått oriktigt innehåll. Som exempel kan niimnas 
fall då någon har stulit uppgift som i och för sig är riktig eller upp
rättat personregister utan tillstånd. Enligt min mening är det emeller
tid inte f. n. påkallat att utsträcka rätten till ersättning för ideell skada 
på detta sätt. 

I enlighet med det anförda har i förevarande paragraf tagits in be
stämmelser om att den registeransvarige skall ersätta skada som till
fogas registrerad genom att personregister innehåller oriktig uppgift 
om honom samt att vid bedömande om och i vad mån skada har upp
stått hänsyn skall tas även till lidande och andra omständigheter av an
nan än rent ekonomisk betydelse. Att uttryckligen föreskriva att den 
registeransvarige har en strikt skadeståndsskyldighet har jag inte ansett 
behövligt. Detta får nämligen anses följa av den nyssnämnda bestäm
melsen om skyldighet att ersätta skada. Jag har inte heller ansett det 
erforderligt att införa någon uttrycklig bestämmelse om regressrätt. 

Som har framhållits av juridiska fakulteten vid Stockholms universi
tet kan det, när skada uppstår till följd av oriktighet i myndighets regis
ter, vara fråga om sådan skada vid myndighetsutövning som avses i 
3 kap. 2 § skadeståndslagen. Eftersom den nu föreslagna lagstiftningen 
innebär att skadeståndsskyldigheten regleras särskilt på förevarande om
råde, kommer de särskilda begränsningar i skadeståndsskyldigheten som 
har föreskrivits i 3 kap. skadeståndslagen inte att vara tillämpliga. Jag 
vill emellertid påpeka att vissa andra bestämmelser i skadeståndslagen 
kommer att komplettera de nu förordade reglerna i datalagen. Så är 
fallet med exempelvis bestämmelsen i 5 kap. 5 § skadeståndslagen om 
jämkning av skadestånd på grund av vållande på den skadelidandes 

sida. 
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Lika litet som OSK anser jag det påkallat att införa regler om obli
gatorisk försäkringsskyldighet på förevarande område. Det kan emeller
tid förutses att de registeransvariga i så stor utsträckning som möjligt 
skyddar sig genom frivilliga ansvarsförsäkringar. 

24 § 

Paragrafen, som motsvarar 22 § i OSK:s lagförslag, innehåller be
stämmelser om vitesföreläggande. Bestämmelserna överensstämmer i 

stort sett med de regler som har föreslagits av OSK och som har mm
nats utan erinran vid remissbehandlingen. Ett tillägg har emellertid 
gjorts beträffande den som för registeransvarigs räkning har hand om 
personregister. 

Som OSK har påpekat bör vite kunna föreläggas även juridisk pt:r
son. Höga vitesbelopp kan naturligtvis vara erforderliga i fall då eko
nomiska intressen motiverar vägran att fullgöra en skyldighet. 

25 § 

Paragrafen, som motsvarar 23 § i OSK:s lagförslag, innehåller be
stämmelser om besvär över datainspektionens beslut. 

Enligt OSK:s förslag skall besvär över datainspektionens beslut anfö

ras hos Kungl. Maj:t. Detta förslag har i allmänhet godtagits under 
rcmissbehandlingcn. Några remissinstanser, nämligen DON, JO och 
Sveriges advokatsamfund, anser emellertid att datainspektionens beslut 
i stället bör överklagas hos rcgeringsrätten. DON och adl'okatsamfun

det pekar härvid på att regeringsrättcn är besvärsinstans när det gäller 
beslut om utlämnande av allmän handling. JO framhåller rör sin del 
att de gränsdragningar som görs i datainspektionens tillståndsärcnden 
kommer att bli rättsskapande. Härtill kommer att datainspektionen i 
fråga om myndigheters register måste beakta, tolka och ti!Himpa offent
lighets- och sekretessreglerna. Mot denna bakgrund finner JO det ytterst 
angeläget med en möjlighet att vinna domstolsprövning av datainspek
tionens ställningstaganden i tillståndsärenden och i ärenden om före
läggande och föreskrifter. 

För min del medger jag att vissa skäl, bl. a. sambandet med offentlig
hets- och sekretessreglerna, talar för att datainspektionens beslut skall 
kunna överklagas hos regeringsrätten. De avgöranden som det kan bli 

fråga om är emellertid till huvudsaklig del av sådan natur att de inte 
lämpligen bör prövas av domstol. Sålunda är det i första hand fråga 

om att avgöra hur man bäst skall förebygga riskerna för otillbörligt 

intrång i personlig integritet. Vidare måste i vissa fall en avvägning 
ske mot samhällsekonomiska intressen. Med hänsyn härtill anser jag i 
likhet med OSK och de allra flesta remissinstanserna att talan mot data
inspektionens beslut bör föras hos Kungl. Maj:t. En bestämmelse hlirom 
har tagits upp som ett första stycke i förevarande paragraf. 
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I andra stycket har, i enlighet med vad jag förordat i avsnittet 6.3.7 i 
den allmänna motiveringen, tagits upp en föreskrift om riitt för JK att 
föra talan mot datainspektionens beslut. I övrigt följer av 11 § för
valtningslagen att besvär får anföras av den som beslutet angår, under 
förutsättning att det har gått honom emot. 

Bestämmelsen om JK:s talerätt har getts det innehållet att talan 
får föras för att ta till vara allmänna intressen. Detta innebär att talan 
får föras inte bara mot beslut varigenom datainspektionen meddelat 
tillstånd utan även mot beslut av annat innehåll, t. ex. i fråga om med
delande av föreskrift. 

För att JK skall kunna utöva sin talerätt är det erforderligt att han 
fortlöpande får del av datainspektionens beslut. En bestämmelse härom 
kan meddelas av Kungl. Maj:t. Jag vill emellertid betona att det inte 
bör åligga JK atl ingående granska alla beslut. Normalt bör en sådan 
granskning ske endast när det är fråga om register som får antas inne
b~ira särskilt stora risker för otillbörligt integritetsintrång eller när an
mälan har gjorts av enskild. 

övergångsbestämmelserna 

Jag har redan behandlat övergångsbestämmelserna i avsnittet 6.3.9 
i den allmänna motiveringen. I enlighet med vad jag har förordat där 
föreskrivs att datalagen träder i kraft den 1 juli 1973 men att huvud
delen av dess bestämmelser, bl. a. såvitt gäller tillståndstvångct och 
datainspektionens rätt att meddela föreskrifter, gäller först fr. o. m. 
den 1 juli 1974. Om särskilda skäl föreligger, skall datainspektionen 
dock kunna meddela föreskrift redan för tiden före nämnda tidpunkt. 
Som jag har anfört i den allmänna motiveringen bör ett sådant särskilt 
skäl anses kunna föreligga, om datainspektionen finner att ett visst 
dataregister har medfört otillbörligt integritetsintrång som ej lir obe
tydligt eller att det föreligger överhängande fara för sådant intrång. 
Föreskrift bör i sådant fall kunna meddelas i sådant hänseende som 
anges i 5 eller 6 §. 

8.3 Förslaget till lag om ändring i lagen (1937: 249) om inskränkningar 
i rätten att uthekomma allmänna handlingar 

Jag har tidigare i avsnittet 6.2.9 i den allmänna motiveringen anfört 
att, om den förordade regeln i 2 kap. 2 § andra stycket TF genomförs, 
detta innebär att sekretesslagens föreskrifter om handlingar blir gene
rellt tillämpliga på tekniska upptagningar utan att någon uttrycklig 
föreskrift härom behöver föras in i sekretesslagen. l enlighet härmed 
innehåller förevarande lagförslag inte någon motsvarighet till den av 
OSK föreslagna 44 §.Däremot har tillägg gjorts till 13 och 18 §§. 
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13 § 

I andra stycket har tagits upp den regel om förbud i vissa fall mot 

utlämnande av personuppgift som jag har förordat i avsnittet 6.3.5 i 

den allmänna motiveringen. En motsvarighet till regeln har beträffan

de sådan registeransvarig som inte är att anse som myndighet tagits in 

i 11 § förslaget till datalag. 

18 § 

I andra och tredje styckena har tagits upp regler om sckretesskydd 

för vissa handlingar hos datainspektionen. Reglerna överensstämmer 

i sak med de bestämmelser som OSK har föreslagit och som har lämnats 

utan erinran vid remissbehandlingen. 

Andra stycket innehåller en regel om förbud mot utfämnande av 

handling som innehåller upplysning om enskilds personliga förhållanden. 

Regeln har i huvudsak utformats efter förebild av 13 § första stycket 

sekretesslagen. I överensstämmelse med vad som föreskrivits om vissa 

tillsynsmyndigheter i första stycket av förevarande paragraf har dock 

tillagts att utlämnande kan få ske, om datainspektionen finner det nöd

vändigt för fullgörande av sin. uppgift. 

Vid sidan av den nu angivna sekretessregeln föreligger behov av en 

regel som tar sikte på handlingar som innefattar upplysningar om en

skilda företags eller sammanslutningars affärs- eller driftförhållanden. 

En sådan regel kan beslutas av Kungl. Maj:t med stöd av 21 § sekre

tesslagen. Jag ämnar senare föreslå att regeln förs in i kungörelsen 

(1939: 7) med förordnande på civilförvaltningens område jämlikt sekre

tesslagen. 
Det kan tänkas att datainspektionen vid den del av tillstånds- eller 

tillsynsverksamheten som riktar sig mot myndigheterna får del av 
uppgifter som skall hållas hemliga hos den myndighet där de förvaras 
och som inte omfattas av de nu förordade sekretessreglerna för data

inspektionen. Med tanke på sådana fall har i tredje stycket av före
varande paragraf tagits upp en kompletterande sekretessbestämmelse. 

9 Avgifts- och anslagsfrågor 

9.1 A vgiftsfrågor 

OSK diskuterar möjligheterna att finansiera datainspektionens verk

samhet genom avgifter på motsvarande sätt som t. ex. försäkringsin

spektionens verksamhet finansieras av försäkringsföretagen. OSK finner 

det emellertid svårt att konstruera en rättvis och någorlunda enkel till

Iämpbar skala för avgiftsbeläggningen. Bl. a. måste hänsyn tas till 

olikheterna i arbetsinsatser från datainspektionens sida beroende på 

registrens typ och storlek. I efterhand kan naturligtvis den faktiska ar-
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betsinsatsen rä)\:nas fram men kostnaden blir då beroende av den en
skilde tjänstemannens arbetstakt. Detta tillgodoser inte kravet att kost
naden i förväg skall kunna anges. Med hänsyn till de föreliggande om
ständigheterna finner OSK att det i varje fall f. n. är lämpligast att av
stå från avgiftsfinansiering. Däremot är det enligt OSK:s mening själv
klart att expeditionsavgift skall tas ut. Avgiften föreslås bli 500 kr. för 
anmälan och 1 000 kr. för tillstånd eller ändring av tillstånd. 

RRV framhåller i sitt remissyttrande att det i OSK:s betänkande inte 
har framkommit något som talar för att avgifter byggda på full kost
nadstäckning skulle få negativa konsekvenser sett ur samhällets synvin
kel. Då det inte finns några uttalanden angi!ende vilken prissättnings
princip som bör vara tillämplig eller vilken grad av kostnadstäckning 
som skall eftersträvas, bör därför de registeransvariga enligt RRV:s me
ning erlägga en mot den faktiska kostnaden för handläggningen sva
rande avgift, när det gäller anmälnings- eller tillståndsärenden. Tillsy
nen över personregister bör däremot vara avgiftsfri. RRV anser vidare 
att någon principiell skillnad inte bör göras mellan offentliga och pri
vata register. Sålunda fordrar t. ex. hänsynen till en fri konkurrens att 
- där kommersiella intressen föreligger - samma ekonomiska villkor 
gäller för samtliga kategorier av registeransvariga. RRV är berett att 
medverka till att en taxa utarbetas för datainspektionens verksamhet 
sedan de därmed förknippade kostnaderna samt efterfrågestrukturen 
och handläggningstiderna för olika typer av ärenden blivit något mer 
preciserade. 

För min del medger jag att det föreligger svårigheter att finna en 
praktisk och rättvis modell för avgiftsfinansiering av datainspektionens 
verksamhet, åtminstone om man vill att avgifterna skall kunna anges i 

förväg. Liksom RRV anser jag dock att flera skäl talar för att de re
gisteransvariga skall vara skyldiga att erlägga en avgift som svarar mot 
den faktiska kostnad som har uppstått för handläggningen hos inspek
tionen. Jag kan därvid inte finna att det föreligger något avgörande 
hinder mot att avgifter tas ut i efterhand, sedari man har konstaterat 
vilka kostnader som har uppstått i varje särskilt fall. Av praktiska skäl 
torde det dock vara angeläget att man för enklare ärenden kan tilläm
pa en fast avgiftstaxa. 

Jag är emellertid inte beredd att ta slutlig ståndpunkt till frågan om 
avgiftsfinansiering förrän en närmare utredning har skett i fråga om 
bl. a. strukturen hos den efterfrågan som kan väntas uppstå samt hand
läggningstiderna för olika typer av ärenden. En sådan utredning bör 
lämpligen äga rum i samarbete med RRV. Sedan utredningen har slut
förts, bör det ankomma på Kungl. Maj :t att fatta beslut i frågan. För 
den händelse en fullständig avgiftsfinansiering skulle befinnas olämp
lig, förutsätter jag att datainspektionen i varje fall får rätt att ta ut 
expeditionsavgifter. Jag vill påpeka att frågan om vilka avgifter som 

11 Riksdagen 1973. 1 sam!. Nr 33 
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datainspektionen får ta ut inte kommer att ha någon nämnvärd inver
kan på behovet av anslag för budgetåret 1973174, eftersom tillstånds
systemet i princip inte träder i kraft förrän den 1 juli 1974. 

9.2 Anslagsfrågor 

I avsnittet 6.3.6 i den allmänna motiveringen har jag behandlat frå
gan om datainspektionens styrelse och nämnt att datainspektionens verk
samhet bör ledas av en heltidsanställd ordförande som också bör vara 
chef för inspektionen. Jag har vidare uttalat att beslut i vissa tillstånds
ärenden bör kunna delegeras till ordföranden eller annan tjänsteman 
hos inspektionen. 

Datainspektionen bör organiseras i två enheter, en för tillståndsären
den och en för tillsynsärenden. Det är angeläget att datainspektionen 
även får en funktion för allmän information om sin verksamhet. För 
denna uppgift och andra stabsuppgifter räknar jag med en handläggare. 

Enheten för tillståndsärenden bör förutom tillståndsärenden bereda 
ärenden angående register som beslutas av Kungl. Maj:t eller riksdagen. 
Chefen för tillståndsenheten bör liksom inspektionens ordförande kun
na fatta beslut i vissa tillståndsärenden. Besluten bör normalt fattas efter 
föredragning. I ett inledningsskede torde det på enheten krävas tre före
dragande, varav en för den statliga, en annan för den kommunala och 
en tredje för den privata sektorn. Det kan emellertid krävas ytterligare 
handläggare för berednings- och föredragningsuppgifter. 

Tillsynsenheten bör dimensioneras så att den kan handlägga klago
mål från allmänheten och utföra inspektioner av dataanläggningar. Ut
över enhetschefen bör en handläggande tjänsteman knytas till enheten 
för att i första hand svara för inspektionsverksamheten. För denna verk
samhet och för att biträda chefen i ärenden som rör klagomål från all
mänheten kan det krävas ytterligare handläggare. 

Det föreligger betydande svårigheter att, även för budgetåret 1973174, 
mera exakt bestämma datainspektionens behov av handläggare och an
nan personal. Jag utgår emellertid från att datainspektionen under den 
första tiden efter dess inrättande den 1 juli 1973 huvudsakligen måste 
ägna sig åt att dra upp allmänna riktlinjer för sin verksamhet och åt 
att utarbeta sina egna arbetsrutiner. Som jag redan tidigare nämnt för
utsätter jag att inspektionen dessutom kommer att kunna handlägga 
vissa frågor som rör befintliga register under budgetåret 1973174. 

OSK har räknat med att datainspektionen behöver totalt 22 tjänste
män senast i slutet av budgetåret 1973/74. Dessutom har OSK beräknat 
att inspektionen under första budgetåret behöver anlita konsulter intill 
ett belopp av 300 000 kr. Även om jag finner denna bedömning osäker 
anser jag att den bör läggas till grund för en beräkning av anslag för 
datainspektionen för budgetåret 1973/74. 
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För ordföranden och chefen för datainspektionen bör inrättas en or
dinarie tjänst med beteckningen r. Jag förutsätter att enhetscheferna och 
vissa biträden får extra ordinarie tjänster och övrig personal extra tjäns
ter. Dessutom bör konsulter och annan expertis kunna anlitas. Jag avser 
att ge statens avtalsverk det förhandlingsuppdrag som behövs beträf
fande avtalsbara anställnings- och arbetsvillkor. 

OSK har beräknat anslagsbehovet till 1,6 milj. kr. under budgetåret 
1973174. Denna beräkning har emellertid gjorts i 1972 års prisnivå. Jag 
föreslår att ett förslagsanslag för datainspektionen av 2 milj. kr. förs 
upp i riksstaten för budgetåret 1973174. 

10 Hemställan 

Under åberopande av det anförda hemställer jag att Kungl. Maj:t 
dels för prövning i grundlagsenlig ordning förelägger riksdagen för- · 

slaget till 
1. ändringar i tryckfrihetsförordningen, 
dels föreslår riksdagen att antaga förslagen till 
2. datalag, 
3. Jag om ändring i lagen (1937: 249) om inskränkningar i rätten att 

utbekomma allmänna handlingar, 
dels föreslår riksdagen att 
4. godkänna att en central förvaltningsmyndighet med de uppgif

ter på datateknikens område som jag har angett inrättas den 1 juli 
1973, 

5. bemyndiga Kungl. Maj:t att vid myndigheten inrätta en ordinarie 
tjänst för ordförande och chef för myndigheten med beteckningen r, 

6. till Datainspektionen för budgetåret 1973/74 under andra huvud
titeln anvisa ett förslagsanslag av 2 000 000 kr. 

Med bifall till vad föredraganden sålunda med instämman
de av statsrådets övriga ledamöter hemställt förordnar Hans 
Maj:t Konungen att till riksdagen skall avlåtas proposition av 
den lydelse bilaga till detta protokoll utvisar. 

Ur protokollet: 

Britta Gyllensten 
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Förslag till 

156 

Bilaga 
(OSK:s författningsförslag) 

ändrad lydelse av 2 kap. tryckfrihetsförordningen 

1 § Till främjande av ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplys
ning skall, i den ordning nedan sägs, varje svensk medborgare äga fri 
tillgång till allmänna handlingar och tiil allmiinna upptagningar för 
automatisk databehandling. I denna rätt må gälla allenast sådana in
skriinkningar som påkallas antingen av hänsyn till rikets säkerhet och 
dess förhållande till främmande makt eller i anledning av myndigheters 
verksamhet för inspektion, kontroll och annan tillsyn eller för brotts 
förekommande och beivrande eller till skydd för statens, mcnigheters 
och enskildas behöriga ekonomiska intresse eller av hänsyn till privat
livets helgd eller enskildas personliga säkerhet. 

I särskild av Konungen och riksdagen samfällt stiftad lag skola noga 
angivas de fall, då enligt nyssnämnda grunder allmänna handlingar och 
allmänna upptagningar för automatisk databehandling skola hållas 
hemliga. I lag, stiftad sam/ ällt av Konungen och riksdagen, skola ock 
noga angivas de fall, då enligt dessa grunder tillgången till sådana 
handlingar eller upptagningar eljest skall inskriinkas. 

2 § Allmänna handlingar äro alla hos stats- eller kommunalmyndighet 
förvarade handlingar, vare sig de till myndigheten inkommit eller blivit 
där upprättade. 

Vad i detta kapitel sägs om handling skall även avse karta, ritning eller 
bild. Bestämmelserna om handling i kapitlet skola jämviil tilliimpas på 
upptagning, som kan liisas eller avlyssnas med annan teknik iin auto
matisk databehandling. 

Upptagningar för automatisk databeha11dli11g äro allmänna, niir myn
dighet förfogar över dem. 

4 § Minnesanteckning eller annan uppteckning, som hos myndighet 
verkställts allenast för måls eller ärendes föredragning eller beredande 
till avgörande, skall ej hos myndigheten anses som allmän handling, om 
ej uppteckningen, sedan målet eller ärendet hos myndigheten slutbchand
lats, omhändertagits för förvaring. 

Vpptagni11g för automatisk databehandling, vilkeiz utgör endast ett led 
vid bearbetning med sådan beha11dli11g, skall ej a11ses som allmän, f örriin 
bearbetningen är avslutad. 

5 § Handling skall anses inkommen till myndighet, då den avfömnats 
till myndigheten eller till befattningshavare, som har att mottaga hand
lingen eller eljest taga befattning med mål eller ärende, till vilket hand-
lingen hänför sig. · 

Diarier, journaler, register eller andra sådana förteckningar skola an
ses upprättade, då de färdigställts för anteckning eller införing. Protokoll 
och därmed jämförliga anteckningar skola anses upprättade, då de av 
myndigheten justerats eller eljest blivit färdigställda. Andra handlingar, 
som hänföra sig till visst mål eller ärende, skola anses upprättade, då de 
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expedierats eller, om expedition ej äger rum, då målet eller ärendet bli
vit av myndigheten slutbehandlat. 

Myndighet anses förfoga över upptagning för automatisk databehand
ling, i den män myndigheten har befogenhet och möjlighet att överföra 
upptagningen till läsbar form. Inne/ attar upptagning protokoll, som föres 
av myndigheten, eller därmed jämförliga anteckningar, anses myndighe
ten dock icke förfoga över upptagningen i denna del, förrän de av 
myndigheten justerats eller eljest blivit fiirdigställda. Upptagning, som 
gjorts av myndigheten särskilt för visst mål eller ärende, anses myndig
heten förfoga över först sedan utskrift av upptagningen expedierats 
eller, om expedition ej äger rum, målet eller iirendet blivit av myndighe
ten slutbehandlat. 

6 § Tävlingsskrift, anbud eller annan sådan handling, som enligt 
tillkännagivande skall avlämnas i förseglat omslag, skall ej anses in
kommen före den tidpunkt, som bestämts för öppnandet. 

Dom eller annat myndighets beslut, som enligt vad därom är stadgat 
skall avkunnas eller expedieras, samt protokoll och därmed jämförliga 
anteckningar, som hänföra sig till sådant beslut, skola anses upprättade, 
först då beslutet avkunnats eller expedierats. 

Protokoll hållna hos riksdagens eller allmänt kyrkomötes utskott, 
riksdagens revisorer eller statliga kommitteer eller hos kommunalmyn
dighet i ärende, som myndigheten handhar allenast för beredning, skola 
anses upprättade, först då det ärende protokollen avse hos myndigheten 
slutförts och, såvitt angår protokoll hos riksdagens revisorer, bedittelse 
däröver offentliggjorts. 

Innehåller upptagning för automatisk databehandling något som avses 
i första, andra eller tredje stycket, skall myndighet ej anses förfoga över 
upptagningen, förrän vid tidpunkt som angfres diir. 

7 § Vad i detta kapitel stadgas om allmänna handlingar äge ej till
lämpning å exemplar av tryckt skrift, som avses i 4 kap. 7 §, eller å 
enskilda brev, skrifter eller upptagningar för automatisk databehand
ling, vilka överlämnats till allmänt arkiv eller bibliotek eller eljest till 
myndighet uteslutande för förvaring och vård eller forsknings- och 
studieändamål. Angående tillhandahållande av handlingar och upptag
ningar som nu nämnts gälle vad särskilt är föreskrivet. 

8 § Allmän handling eller allmän upptagning för automatisk databe
Jzandlillg, som ej skall hållas hemlig, skall på begäran genast eller så 
snart ske kan utan avgift tillhandahållas den som för läsning eller av
skrivning på stället önskar taga del därav, varvid upptagning skall till
handahållas i läsbar form; han äge ock mot fastställd avgift erhålla av
skrift av handlingen eller utskrift av upptagningen. Skyldighet att till
handahålla handling eller upptagning på stället skall dock ej föreligga, 
om betydande hinder därför möter eller, såvitt avser upptagning, om 
dess innehåll finnes i läsbar form hos myndigheten. Myndighet vare ej 
skyldig att för utlämnande framställa kopia av karta, ritning eller bild, 
om svårighet därför möter och handlingen kan tillhandahållas på stället. 

Handling eller upptagning för automatisk databehandling, som endast 
till viss del skall hållas hemlig, skall utan hinder därav tillhandahållas på 
stället, om det kan ske på sådant sätt att vad i den delen beröres icke 
uppenbaras. Kan det ej ske, äge den som vill taga del av handlingen eller 
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upptagningen erhålla avskrift eller utskrift av densamma med uteslutan
de av den del som är hemlig. 

9 § Framställning om utbekommande av allmän handling göres hos 
den myndighet, där handlingen finnes, och om utbekommande av upp
tagning för automatisk databehandling hos den myndighet, som för
fogar över upptagningen, och skall av den myndigheten prövas. 

Är vården om handlingen eller upptagningen enligt arbetsordningen 
eller givet uppdrag anförtrodd viss befattningshavare, har han att själv 
besluta i fråga om handlingens eller upptagningens utlämnande; dock 
åligge honom att därvid ställa sig till efterrättelse av myndigheten med
delade föreskrifter samt att, då det kan ske utan omgång, i tveksamma 
fall hänskjuta frågan till myndighetens avgörande. Vägrar befattnings
havaren att utlämna handlingen eller upptagningen, skall, om sökanden 
det begär, frågan hänskjutas till myndigheten. 

Om behörighet för viss myndighet att i stället för myndighet, som 
avses i första stycket, pröva fråga om utlämnande av allmän handling 
eller allmän upptagning för automatisk databehandling stadgas i 14 § 
andra stycket. 

10 § Har myndighet avslagit framställning om utbekommande av 
allmän handling eller a/lmä"n upptagning för automatisk databehandling 
och anser sökanden att beslutet icke är lagligen grundat, äge han, i den 
ordning nedan sägs, söka ändring i beslutet; beslut, som meddelats av 
departementschef, må dock ej överklagas. 

11 § Ändring, som avses i 10 §, skall sökas hos den myndighet, som 
har att upptaga klagan över beslut eller åtgärd i det mål eller ärende, till 
vilket handlingen eller upptagningen hör, eller om klagan ej är tillåten i 
sådant mål eller ärende eller handlingen eller upptagningen ej tillhör 
mål eller ärende, som myndigheten har att handlägga, hos den myndig
het, som i allmänhet har att upptaga klagan över myndighetens beslut 
eller åtgärder. Vad nu sagts gälle ock angående den ordning i vilken 
ändring skall sökas. I stället för hos Konungen i statsdepartementen 
skall ändring sökas hos regeringsrätten. 

Finnes enligt vad ovan sagts ej behörig myndighet, skall ändring sökas 
i fråga om beslut av kommunalmyndighet hos länsstyrelse, beträffande 
beslut av myndighet, som lyder under länsstyrelse, domkapitel, styrelse, 
ämbetsverk eller annan Konungen underställd myndighet, hos den 
överordnade myndigheten samt i andra fall hos regeringsrätten. Angå
ende beslut av myndighet, som tillhör eller lyder under riksdagen, gällc 
dock vad riksdagen bestämmer. 

13 § Vill någon klaga över myndighets beslut, äge han erhålla under
rättelse om vad han därvid har att iakttaga. 

Mål eller ärende angående utlämnande av allmän handling eller all
män upptagning för automatisk databehandling skall alltid behandlas 
skyndsamt. Expedition skall tillhandahållas klaganden utan avgift. Ej må 
för fullföljd av talan eller dess prövning gälla särskilda villkor, som er
läggande av fullföljdsavgift eller myndighets tillstånd. 

14 § Skall allmän handling eller allmän upptagning för automatisk 
databehandling hållas hemlig eller eljest ej utlämnas och anser myndig
heten särskild åtgärd böra vidtagas till beredande av trygghet mot obe
hörigt utlämnande, äger myndigheten förse handlingen eller upptag-
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ningen med anteckning därom. Sådan anteckning skall innehålla uppgift 
å det lagrum, som åberopas, dagen för anteckningen samt den myndig
het som låtit verkställa anteckningen. 

Beträffande särskilda slag av handlingar eller upptagningar för auto
matisk databehandling, vilkas hemlighållande för rikets säkerhet är 
av synnerlig betydelse, äger Konungen förordna att viss myndighet skall 
pröva fråga om utlämnande. Har sådant förordnande meddelats, skall å 
handling eller upptagning som däri avses, jämte de uppgifter som an
givas i första stycket, antecknas den myndighet, som sålunda är behörig 
att pröva fråga om utlämnande. Framställning hos annan myndighet 
att utbekomma handling eller upptagning, varå dylik anteckning skett, 
skall ofördröjligen på sökandens begäran hänskjutas till den behöriga 
myndigheten. 

Ej må i annan ordning än i detta lagrum sägs handling eller upptag
ning för automatisk databehandling förses med anteckning därom att 
den är hemlig eller eljest ej får utlämnas. 

Utan hinder av de nu beslutade ändringarna skall tryckfrihetsförord
ningen fortfarande gälla i sin äldre lydelse till utgången av juni 1974. 

Förslag till 

Datalag 

Härigenom förordnas som följer. 

Inledande bestämmelser 

1 § I denna lag avses med 
personregister: förteckning eller andra anteckningar som föres med 

automatisk databehandling och som innehåller namn, personnummer 
eller annan uppgift med ledning varav upplysning kan hänföras till en
skild person, 

personuppgift: upplysning om enskild person, 
registrerad: person beträffande vilken anteckning förekommer i per

sonregister, 
registerförare: den för vars verksamhet automatisk databehandling ut

föres. 

Tillstånd och anmälan 

2 § Personregister får icke föras utan tillstånd enligt denna lag. 
Tillstånd meddelas av datainspektionen. 

3 § Tillstånd skall meddelas, om anledning saknas att antaga, att, med 
iakttagande av de föreskrifter som meddelas enligt 6 §, otillbörligt intrång 
i registrerads personliga integritet skall uppkomma. 

4 § Tillstånd att i personregister införa uppgift om misstanke eller 
påföljd för brott eller om tvångsingripande mot enskild enligt barnavårds
Iagen (1960: 97), lagen (1954: 579) om nykterhetsvård, lagen (1966: 293) 
om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall eller lagen (1964: 
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450) om åtgärder vid samhällsfarlig asocialitet får endast om synnerliga 
skäl föreligger meddelas annan än myndighet som enligt Jag eller för
fattning har att föra förteckning över sådana uppgifter. 

Tillstånd att i personregister införa uppgift om att någon i övrigt 
erhållit sjukvård, socialhjälp, nyk'terhetsvård eller liknande eller varit 
föremål för åtgärd enligt barnavårdslagen får endast om särskilda skäl 
föreligger meddelas annan än myndighet som enligt lag eller författning 
har att föra förteckning över sådana uppgifter. 

Endast om särskilda skäl föreligger får tillstånd meddelas att registrera 
politisk eller religiös uppfattning. Detta utgör dock ej hinder för sam
manslutning att förteckna egna medlemmar. 

5 § Konungen äger medgiva, att förteckningar över medlemmar, an
ställda, hyresgäster, försäkrade eller andra kunder och liknande slag av 
förteckningar får föras som personregister utan tillstånd enligt 2 §. 

Sådant medgivande gäller dock endast förteckning som uppfyller 
följande förutsättningar: 

1. såvitt angår annan förteckning än sådan över anställda, att födelse
datum icke ingår i förteckningen, 

2. att i förteckningen icke införes annan personuppgift än sådan som 
lämnats av den registrerade för det ändamål för vilket förteckningen fö
res eller av myndighet i enlighet med lag eller författning eller som upp
kommit inom registerförarens verksamhet eller avser ändring av adress, 

3. att i förteckningen icke införes uppgift som avses i 4 §, 
4. alt registrerad på ändamålsenligt sätt underrättas att förteckningen 

föres med automatisk databehandling och om de slag av personuppgif
ter som ingår i denna, 

5. att uppgift ur förteckningen icke utlämnas så att upplysning gives 
om enskild person utom 

a) då denne medgivit utlämningen, 
b) då utlämningen sker till någon som på grund av tillstånd enligt 2 § 

har rätt att införa uppgiften i personregister, 
c) då utlämningen sker till myndighet enligt lag eller författning eller 

föreskrift av myndighet, 
d) då utlämningen sker till bank eller annan penninginrättning för in

cl\er utbetalningsuppdrag, eller 
e) då utlämningen behöves för att registerföraren skall kunna tillvara

taga sin rätt gentemot den registrerade. 
Konungen äger för visst slag av förteckningar, för att förebygga fara 

för otillbörligt intrång i personlig integritet, föreskriva att medgivande 
enligt första stycket gäller endast förteckning som uppfyller förutsättning 
utöver de i andra stycket angivna. 

Innan förteckning som avses i denna paragraf upprättas, skall anmä
lan därom göras till datainspektionen. 

6 § Lämnas tillstånd, skall föreskrift meddelas om 
1. ändamålet med registret, 
2. vilka personuppgifter som får ingå i den automatiska databehand

lingen. 
3. vilka bearbetningar av personuppgifter som för göras med automa

tisk databehandling, 
4. vilka uppgifter som får göras tillgängliga så att upplysning om en

skild person framgår. 
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I övrigt får i mån av behov föreskrift meddelas rörande inhämtande av 
uppgifter för personregistret, utförandet av den automatiska databe
handlingen, den tekniska utrustningen, underrättelse till berörda perso
ner, bevarande och gallring av uppgifter, utlämnande till annan av per
sonuppgifter och användningen av sådana uppgifter i övrigt samt kon
troll och säkerhet. 

Vad avser myndighet får föreskrift rörande utlämning av uppgift dock 
icke inskränka myndighetens skyldigheter enligt tryckfrihetsförord
ningen. 

7 § På begiiran av den som avser att utföra automatisk databehandling 
skall datainspektionen lämna för inspektionen bindande besked, huruvida 
tillstånd eller anmälan behöves. 

Register[ örares skyldigheter 

8 § Förekommer anledning till misstanke att personuppgift som ingår 
i personregister är oriktig, skall registerföraren utan dröjsmål vidtaga 
skäliga åtgärder för att utröna uppgiftens riktighet och, om skäl därtill 
föreligger, rätta den. Kan uppgiften icke bestyrkas, skall den på begäran 
av den registrerade uteslutas ur personregistret. 

Har felaktig uppgift, som skall rättas, eller obestyrkt uppgift, vilken 
skall uteslutas, Jämnats ut till annan än den registrerade, skall registerfö
raren på begäran av den registrerade underrätta mottagaren om den rik
tiga uppgiften eller om uppgiftens uteslutande. 

9 § Finnes i personregister personuppgifter vilka med hänsyn till för
teckningens ändamål måste anses ofullständiga eller innehåller person
register som utgör förteckning över personer icke uppgifter om en per
son, vilken med h1insyn tilI förteckningens ändamål måste förväntas ingå 
däri, och kan förhållandet antagas medföra otillbörligt intrång i den per
sonliga integriteten eller fara för rättsförlust, skall registerföraren införa 
de uppgifter som saknas. 

10 § Registerförare skall på begäran av registrerad utan avgift så snart 
ske kan underrätta denne om innehållet i personuppgift som ingår i per
sonregistret och innefattar upplysning om honom. Har sådan underrät
telse lämnats registrerad, behöver ny underrättelse icke lämnas denne 
förrän tolv månader därefter. 

Bestämmelsen i första stycket gäller icke uppgift som enligt lag eller 
författning eller myndighets beslut ej får lämnas ut till den registrerade. 

11 § Personuppgift som ingår i personregister får icke lämnas ut, om 
det finnes anledning antaga, att uppgiften skall användas för automatisk 
databehandling utan tillstånd enligt denna lag eller i utlandet. Kan det 
antagas, att utlämnandet icke skall medföra otillbörligt intrång i person
lig integritet, får datainspektionen medgiva att uppgift Jämnas ut. 

12 § Den för vars verksamhet personregister föres eller den som tagit 
befattning med personregistret får icke obehörigen yppa vad han till följd 
därav fått veta om enskilds personliga förhållanden. 

Har personuppgift i enlighet med föreskrift, meddelad med stöd av 6 
eller 18 §, utlämnats på villkor som inskränker mottagarens rätt att vi-
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darebefordra uppgiften, får mottagaren eller den som i hans verksamhet 
tagit befattning med uppgiften icke obehörigen yppa vad han därigenom 
fått veta om enskilds personliga förhållanden. 

Siirskild bestämmelse för myndigheter 

13 § Uppgift, som för handläggning av mål eller ärende hämtas från 
upptagning för automatisk databehandling, skall tillföras handlingarna 
i målet eller ärendet i läsbar form. Om särskilda skäl föreligger får data
inspektionen medgiva undantag härifrån. 

Tillsyn m. m. 

14 § Datainspektionen utövar tillsyn över att automatisk databehand
ling icke medför otillbörligt intrång i personlig integritet. 

Vid tillsynen skall iakttagas, att större olägenhet icke vållas än som är 
oundgängligt. 

15 § Datainspektionen består av ordförande och åtta andra ledamöter, 
varav en är ordförandens ersättare. För övriga ledamöter finnes fem er
sättare. Ordföranden, ledamöterna och ersättarna utses av Konungen för 
fyra år i sänder. 

16 § Datainspektionen äger för tillsynen erhålla tillträde till lokal där 
automatisk databehandling utföres eller där datamaskin eller utrustning 
eller upptagning för sådan behandling förvaras samt få tillgång till hand
ling som rör sådan behandling. 

17 § Registerförare skall lämna datainspektionen de uppgifter och upp
lysningar rörande den automatiska databehandlingen som inspektionen 
begär för sin tillsyn. 

18 § Uppkommer genom personregister eller dess utnyttjande otillbör
ligt intrång i personlig integritet, skall datainspektionen meddela de fö
reskrifter rörande inhämtande av uppgifter för den automatiska databe
handlingen, dennas utförande, de uppgifter som får ingå däri, den tek
niska utrustningen, bearbetning med automatisk databehandling, under
rättelse till berörda personer, utlämnande eller annan användning av 
personuppgifter, bevarande eller gallring av uppgifter, kontroll eller sä
kerhet som behöves till skydd mot sådant intrång. Inspektionen får 
härvid ändra föreskrift som meddelats i tillståndsbeslut. Kan skydd mot 
otillbörligt intrång i personlig integritet icke åstadkommas på annat sätt, 
får inspektionen återkalla tillstånd eller förbjuda att personregister som 
avses i 5 § föres. 

Vad avser myndighet får föreskrift rörande utlämning av uppgift icke 
inskränka myndighetens skyldigheter enligt tryckfrihetsförordningen. 

19 § Den som tagit befattning med tillstånds- eller anmälningsärende 
eller tillsyn enligt denna lag får icke obehörigen yppa vad han därvid 
fått veta om enskilds personliga förhållanden eller om yrkes- eller af
färshcmlighct. 
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Straff och skadestånd 111. m. 

20 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet 
1. för personregister utan tillstånd enligt denna lag, när sådant er

fordras, eller i strid med förbud som meddelats enligt 18 §, 
2. för personregister som avses i 5 § utan att hava gjort anmälan till 

datainspektionen, 
3. bryter mot föreskrift som meddelats enligt 6 eller 18 §, 
4. utlämnar personuppgift i strid med 11 §, 
5. bryter mot bestämmelsen i 12 eller 19 § eller 
6. lämnar osann uppgift vid fullgörande av skyldighet att lämna un

derrättelse enligt 10 § eller uppgift enligt 17 § 
dömes till böter eller fängelse i högst ett år. 
Allmänt åtal för brott som avses i första stycket 5 får väckas endast 

om målsäganden anger brottet till åtal eller åtal är påkallat från allmän 
synpunkt. 

21 § Registerförare skall till registrerad utgiva ersättning för skada som 
vållas denne genom oriktighet rörande honom i personregistret. Vid 
ersättningens bestämmande skall hänsyn tagas även till lidande som 
åsamkats den registrerade och andra sådana omständigheter av annan än 
rent ekonomisk betydelse. 

Ersättningsskyldighct åligger registerföraren, även om oriktigheten 
eller skadan ej uppkommit genom hans eget vållande. 

22 § Underlåter registerförare att lämna tillträde till lokal eller till
gång till handling i fall som avses i 16 §eller att lämna uppgift eller upp
lysning enligt 17 § eller fullgör registerförare inte vad som åligger honom 
enligt 8, 9 eller 10 § får datainspektionen förelägga vite. 

23 § Besvär över datainspektionens beslut föres hos Konungen. 
Talan mot beslut, varigenom tillstånd att föra personregister meddelas, 

eller mot beslut om förhandsbesked, enligt vilket tillstånd ej behöves, får 
föras av justitiekanslern eller någon av riksdagens ombudsmän. 

övergångsbestiimmelser 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1973 i vad avser 14-17 §§ jämte 
därtill knutna bestämmelser i 20 och 22 §§ samt i övrigt den 1 juli 1974. 

Har personregister, som enligt lagen icke får föras utan tillstånd, ta
gits i drift före den 1 juli 1974, får det, under förutsättning att ansökan 
om tillstånd göres före den 1 januari 1975, föras utan tillstånd till dess 
ansökningen slutligt prövas. De slag av personuppgifter som ingår i re
gistret och de ändamål för vilka uppgifter därur användes får icke utvid
gas utan att tillstånd till registret meddelas. 

Beträffande personregister som avses i 5 § och som tagits i drift före 
den 1 juli 1974 skall anmälan till datainspektionen göras före den 1 ok
tober 1974. 

Datainspektionen får före den 1 juli 1974 mottaga och pröva ansökan 
om tillstånd eller anmälan såvitt avser tid därefter. 
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Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1937: 249) om inskränkningar i rätten att ut~ 
bekomma allmänna handlingar 

Härigenom förordnas i fråga om lagen (1937: 249) om inskränkningar 
i rätten att utbekomma allmänna handlingar deis att 18 § skall ha nedan 
angivna lydelse, dels att i lagen skall införas en ny paragraf, 44 §, av ne
dan angivna lydelse. 

18 § 

Handlingar som inkommit till eller upprättats hos tillsynsmyndighet 
över banker, sparbanker, andra penninginrättningar eller försäkringsan
stalter, i vad handlingarna röra enskildas förhållanden till dylik inrätt
ning, ävensom handlingar vilka inkommit till eller upprättats hos till
synsmyndigheten över fondkommissionsrörelse och fondbörsverksamhet, 
i vad de röra vederbörande yrkesutövares enskilda affärer eller andra 
personers ekonomiska förhållanden, må icke utlämnas tidigare än tjugu 
år efter handlingens datum, därest icke vederbörande tillsynsmyndighet 
för fullgörande av sin uppgift så prövar nödigt. 

Handlingar som inkommit till eller upprättats hos datainspektionen 
nul, i den mån de innehålla upplysning om enskilds personliga förhållan
den, icke utan hans samtycke utlämnas till annan förrän sjuttio år för
flutit från handlingens datum, såvida icke, med hänsyn till det ändamål 
för vilket utliimnande begäres och omständigheterna i övrigt, trygghet 
kan anses vara för handen, att det ej kommer att missbrukas till skada 
eller förklenande för den enskilde som avses eller för hans niira anhö
riga, eller ock datainspektionen finner utlämnande nödvändigt för fullgö
rmzde av inspektionens uppgift. Vid utlämnande böra erforderliga för
behåll göras. 

Handlingar som inkommit till eller upprättats hos datainspektionen 
i ärenden om tillstånd för eller tillsyn över myndighet enligt datalagen 
(1973: 000) må, i vad de innehålla upplysningar om förhållanden som 
skola hållas hemliga hos myndigheten, icke utliimnas tidigare än hand
lingar lzos myndigheten innehållande motsvarande upplysningar. 

44 § 
Vad i denna lag och med stöd därav föreskrives om utliimnande av 

handling äger motsvarande tillämpning på upptagning för automatisk 
databehandling. 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1973 i vad avser 18 § och den 1 
juli 1974 i vad avser 44 §. 
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Förslag till 

Kungörelse om ändring i kungörelsen (1939: 7) med förordnande på 
chilförvaltningcns område jämlikt lagen (1937: 249) om inskränkning
ar i rätten att utbckomma allmänna handlingar 

Härigenom förordnas, att 2 § kungörelsen (1939: 7) med förordnande 
på civilförvaltningens område jäm.likt lagen den 28 maj 1937 (nr 249) 
om inskränkningar i rätten att utbekomma allmänna handlingar skall ha 
nedan angivna lydelse. 

2 s 
Följande handlingar rörande statlig utredning, kontroll eller stödverk

samhet med avseende å näringslivet, i vad de innefatta sådana upplys
ningar om enskilda företags eller sammanslutningars affärs- eller drift
förhållanden e!Ier om enskilda personers, företags eller sammanslutning
ars uppfinningar eller forskningsresultat, vilkas offentliggörande kan 
lända vederbörande person, företag eller sammanslutning till men, må 
icke utan samtycke från den som sålunda beröres utlämnas förrän tjugu 
år förflutit från handlingens datum, nämligen 

1. handlingar i ärenden rörande - - -

45. handlingar i ärenden rörande tidskriftsstöd enligt kungörelsen 
(1971: 681) om tidskriftsstöd. 

46. handlingar i ärenden avseende tillstånd, anmälan eller tillsyn en
ligt datalagen (1973: 000). 

Denna kungörelse träder i kraft den 1 juli 1973. 

Förslag till 

Lag om ändring i brottsbalken 

Härigenom förordnas, att i brottsbalken skall införas en ny paragraf, 
4 kap. 9 a §, av nedan angivna lydelse. 

Den som olovligen bereder sig tillgång till upptagning för automatisk 
databehandling eller olovligen ändrar eller utplånar sådan upptagning 
dömes för dataintrång till böter eller fängelse i högst två år. 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1973. 
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