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STATENS OFFENTLIGA
UTREDNINGAR

BIRF - Bilimportörernas Riksförbund
Box 478
191 24 Sollentuna

Vägtrafi kregi sterutredn ingen
N 2008:04

Utredningssekreterare
Telefon

Maria Ceder

031 - 701 1255

Mobil 0768 - 29 24 31
E-post maria. ceder@enterprise.ministry.se

Den 15 maj 2008 beslutade regeringen att tillsätta en särskild utredare
som ska se över lagen (2001:558) om vägtrafikregister och förordningen
(2001:650) om vägtrafikregister. Bakgrunden till utredningen är att
Vägverket pekat på att det finns problem med den nuvarande lagen och
förordningen, särskilt när det gäller behandlingen av personuppgifter
avseende ändamålsbestämmelsen, direktåtkomst, sökbegrepp,
samkörning och rättelse av uppgifter ivägtrafikregistret.
Utredningen har antagit namnet Vägtrafikregisterutredningen. Särskild
utredare är f.d. kanslichefen i trafikutskottet Anders Engdahl och
utredningssekretare är hovrättsassessorn Maria Ceder. Till utredningen
är en expertgrupp med deltagare från Vägverket, Skatteverket,
Polismyndigheten i Skåne, Datainspektionen och Näringsdepartementet
knuten.
Enligt utredningens direktiv (dir. 2008:53) ska utredaren se över lagen
och förordningen om vägtrafikregistret och deras funktion idag för att
föreslå mer ändamålsenliga regler. Huvudsyftet är att förenkla,
modernisera och effektivisera regelverket. Utredaren ska enligt
direktivet bl.a. särskilt beakta de behov som finns hos registerhållande
myndighet (idag Vägverket, från den 1 januari 2009 TransportstyreIsen)
av att behandla uppgifter och personuppgifter i ett trafikregister samt de
behov som finns hos andra myndigheter eller berörda aktörer av att
på olika sätt ta del av eller behandla sådana uppgifter och
personuppgifter.
U tredningen genomför därför en behovsinventering hos berörda aktörer
för att kartlägga de behov som finns. Denna behovsinventering kommer
sedan att ligga till grund för utredningens överväganden och förslag.

Postadress

Besöksadress

Box 347

Stora Nygatan 21
411 08 Göteborg

40 l 25 Göteborg

1. Vilka uppgifter vill Ni ta del av eller behandla (personuppgifter
och/eller andra uppgifter) och skälen för detta?
2. På vilket/vilka sätt vill Ni ta del av eller behandla
personuppgifter och/eller andra uppgifter (direktåtkomst eller
annan elektronisk åtkomst, filöverföring, direktanmälan m.m.)?
3. För vilka ändamål vill Ni ta del av eller behandla
personuppgifter?

5. Har Ni några önskemål om förändringar av lagen och

förordningen?
Ni ges tillfälle att lämna synpunkter till utredningen
senast 6 februari 2009.

skriftligen

Eventuella synpunkter skickas till:
Vägtrafikregisterutredningen N 2008:04
Regeringskansliets utredningsavdelning
Box 347
40125 Göteborg

Anders Engdahl, särskild utredare
Tel. 08 - 4058007,070 - 351 5474
anders .engdahl@enterprise.ministry.se
Maria Ceder, utredningssekreterare
Te. 031 - 701 1255,0768 - 292431
maria.ceder@enterprise.ministry.se
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Bilaga: Kommittedirektiv, Översyn av lagstiftningen om
vägtrafikregister, dir. 2008:53

Översyn av lagstiftningen om
vägtrafikregister

Sammanfattning

av uppdraget

En särskild utredare ska se över lagen (2001 :558) om vägtrafikregister och förordningen (200 I :650) om vägtrafikregister, för
att föreslå mer ändamålsenliga regler.

Bakgrund
Lagen (2001 :558) om vägtrafikregister trädde i kraft den
I oktober 2001. Lagens stärkta författningsskydd för den personliga integriteten genomfördes till följd av Europaparlamentets och rådets direktiv 94/46/EG av den 24 oktober 1995 om
skydd för enskilda personer med avseende på behandling av
personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter
(EGT L 281, 23.11.1995, s. 31-50, Celex 31995L0046), det s.k.
dataskydds direktivet,
och den nya personuppgiftslagen
(1998:204). Samtidigt med lagen trädde även förordningen
(200 l :650) om vägtrafikregister i kraft. I förordningen finns de
närmare föreskrifterna om behandlingen av personuppgifter
m.m. i vägtrafikregistret. Därutöver styrs behandlingen av personuppgifter i registret av bestämmelser i bland annat tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen (1980: 100).
Vägtrafikregistret förs i dag av Vägverket för att tillgodose
de behov av kontroll, identifiering och information som finns i
fråga om förarbehörigheter,
fordon, fordonsägare och vissa
andra särskilt utpekade personkategorier.
Vägtrafikregistret

Dir.
2008:53

utgör ett samlat trafikadministrativt system som fungerar som
en samhällsresurs för hela vägtrafiksektorn, och har karaktären
av ett riksomfattande informationssystem. Innehållet i registret
utnyttjas, förutom av Vägverket, aven mängd externa användare, såväl för olika typer av trafiksäkerhetsinsatser
som för
andra ändamål inom förvaltning och näringsliv. Ett stort antal
enskilda, företag och offentliga organ är i dag i sin verksamhet
beroende av att komma åt uppgifter ivägtrafikregistret.
Vägverket har i en skrivelse den 20 februari 2006 pekat på
de problem som finns med den nuvarande lagen och
förordningen, särskilt när det gäller behandlingen av personuppgifter avseende ändamålsbestämmelserna,
direktåtkomst,
sökbegrepp, samkörning och rättelse av uppgifter i vägtrafikregistret.

Utredaren ska se över lagen och förordningen om vägtrafikregister och deras funktion i dag för att föreslå mer
ändamålsenliga regler. Huvudsyftet är att förenkla, modernisera
och effektivisera regelverket. Utredaren ska särskilt beakta
de behov som finns hos registerhållande myndighet (i
dag Vägverket) av att behandla uppgifter och personuppgifter i ett trafikregister eller en trafikdatabas och
de behov som finns hos andra myndigheter eller
berörda aktörer av att på olika sätt ta del av eller
behandla sådana uppgifter och personuppgifter.
Utredaren ska även beakta
- behovet av och problematiken kring överföring av uppgifter och personuppgifter mellan myndigheter och
andra aktörer,
det pågående arbetet med e-förvaltning,
utformningen av annan lagstiftning som gäller register
och databaser, i syfte att förenkla och tydliggöra
tillämpning och användning genom konsekvent lagstiftning,

skyddet for den enskildes personliga integritet, särskilt
skyddet for personuppgifter avseende personer med
skyddad identitet,
möjligheten att överföra uppgifter och personuppgifter
till utländska aktörer på grund av gemenskapsrättsliga
regleringar och
möjlighet till rättelse av uppgifter.
Utredaren ska samråda med Transportstyrelseutredningen
(N 2007:05). Utredaren ska lämna forslag till ny författningstext
och även foreslå vilka eventuella följdändringar i annan lagstiftning som kan behövas.

Redovisning av uppdraget

Utredaren ska redovisa sitt arbete senast den l september 2009.

