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Vad händer 2018?

• Dataskyddsförordningen träder 

i kraft 25 maj och gäller direkt som lag

• Kompletterande bestämmelser införs i 

den nya dataskyddslagen

• Personuppgiftslagen försvinner

• Registerförfattningarna (t.ex. fastighetsregisterlagen) blir kvar 
oförändrade



Vad händer på Lantmäteriet

Tillämpas från maj 2018



Varför nya regler?

• Modernisering – reglerna bygger idag på ett EU-direktiv från 
1995

• Förstärkning av enskildas rättigheter och tydliggörande av 
skyldigheter för de som behandlar personuppgifter

• Harmonisering – samma rättigheter och skyldigheter i EU/EES-
området



Dataskyddsförordningens tillämpningsområde

• Behandling av personuppgifter 

• Helt eller delvis på automatisk väg 

• Annan behandling än automatisk 

i ett register

• Personuppgiftsansvarig eller 

personuppgiftsbiträde etablerad i EU

• Personuppgiftsansvarig etablerad utanför EU men erbjuder

varor och tjänster inom EU eller övervakar registrerades

beteende



Personuppgifter

Varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk 
person 

Identifierbar: en person som direkt eller indirekt 
kan identifieras särskilt med hänvisning till en 
identifierare som ett namn, ett 
identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift 
eller onlineidentifikatorer eller en eller flera 
faktorer som är specifika för den fysiska 
personens fysiska, fysiologiska, genetiska, 
psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala 
identitet



Behandling

En åtgärd beträffande personuppgifter 

Insamling, registrering, organisering, 
strukturering, lagring, bearbetning eller 
ändring, framtagning, läsning, användning, 
utlämning genom överföring, spridning 
eller tillhandahållande på annat sätt, 
justering eller sammanförande, 
begränsning, radering eller förstöring



Personuppgiftsansvarig

Fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution
eller annat organ som ensamt eller tillsammans med andra 
bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av 
personuppgifter.



Laglig behandling av personuppgifter

• Behandlingen är nödvändig för att
- fullgöra ett avtal 

- fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige

- skydda intressen som är av grundläggande betydelse 

- utföra en arbetsuppgift av allmänt intresse eller myndighetsutövning 

- intresseavvägning (OBS: inte möjligt för myndigheter!)  

• Annars behövs samtycke!



Personuppgifter på Lantmäteriet

• Personuppgifter i register 

(t.ex. fastighetsregistret)

• Personuppgifter i handlingar

• Handläggningssystem

• Databaser

• Personuppgiftsansvar



Nyheterna i förordningen

• Stärkt ställning för den 

registrerade

• Utökat ansvar för 

personuppgiftsansvariga

• EU-förordning begränsar 

svenska ”särlösningar”



Stärkt ställning för den registrerade

• Information

• Åtkomst (registerutdrag)

• Rättelse

• Radering (rätten att bli bortglömd)

• Begränsning av behandling

• Dataportabilitet

• Invändningar

• Motsätta sig automatiserade beslut



Utökat ansvar för personuppgiftsansvariga

• Dataskyddsombud

• Skyldighet att anmäla 

personuppgiftsincidenter

• Sanktionsavgifter

• Ansvarsskyldighet –

kunna visa att reglerna följs

• Inbyggt dataskydd 

(privacy by design)



Hur påverkas Lantmäteriet?

Rättigheter för privatpersoner

• Rätten till information
• Rätten till registerutdrag
• Rätten till rättelse
• Rätten till invändningar
• Rätten till radering (att bli glömd)
• Rätten till begränsning
• Rätten till dataportabilitet
• Rätten att motsätta sig 

automatiserad och individuellt 
beslutsfattande

Skyldigheter för myndigheter

• Lagstöd ska finnas
• Ändamålsbegränsning 
• Uppgiftsminimering 
• Korrekthet
• Lagringsminimering
• Informationssäkerhet
• Ansvarsskyldighet

Nya rutiner för
• Incidentrapportering
• Konsekvensanalyser
• Krav på avtal vid gemensamt 

personuppgiftsansvar



Utgångspunkter för Lantmäteriets arbete

• Rättsläget är i princip detsamma

• Vi ska verka för att skapa ett dataskydd som ger tillit, gott rykte 
och starkt varumärke för Lantmäteriet: ”Inbyggt dataskydd”

• Jobba långsiktigt och systematiskt. Planera för tekniska åtgärder 
utifrån realistiska förutsättningar

• Bevaka återstående rättsutveckling



Förberedelser på Lantmäteriet

• Dataskyddsombud tillträtt

• Arbetsgrupp/projekt tillsatt

• Remissvar

• Erfarenhetsutbyte mellan myndigheter


