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Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2015-06-15 

 

Närvarande: F.d. justitieråden Bo Svensson och Gustaf Sandström 

samt justitierådet Lena Moore. 

 

Ändring i lagen om vägtrafikregister 

 

Enligt en lagrådsremiss den 4 juni 2015 (Näringsdepartementet) har 

regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till  

lag om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister. 

 

Förslaget har inför Lagrådet föredragits av ämnessakkunniga Ann- 

Kristin Olsson. 

 

Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 

 
5 § 

Det råder viss osäkerhet kring förhållandet mellan finalitetsprincipen, 

ändamålsbestämmelser i registerförfattningar och bestämmelser i 

bl.a. offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) som föreskriver 

utlämnande eller medger att uppgifter lämnas ut (se bl.a. SOU 

2015:39 s. 271 ff.). Det gäller också i fråga om vägtrafikregistret. 

Lagrådet anser att det är positivt att den nuvarande regleringen för-

tydligas. 
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Lagrådet ser fördelar med att ta in den föreslagna bestämmelsen 

i en ny 5 a §, vilket Lagrådet således förordar.   

  

Den föreslagna formuleringen anknyter till en motsvarande reglering i 

flera registerlagar, bl.a. patientdatalagen (2008:355) och senast i la-

gen (2015:51) om register över tillträdesförbud vid  

idrottsarrangemang. Lagrådet godtar förslaget men anser att inled-

ningen bör formuleras annorlunda; i 5 § förekommer ingen ”behand-

ling” av personuppgifter. 

 

Lagrådet föreslår att en ny 5 a § ges följande lydelse. 

Personuppgifter som avses i 5 § får behandlas för att fullgöra upp-
giftsutlämnande som sker i överensstämmelse med lag eller förord-
ning. I övrigt gäller 9 § första stycket d och andra stycket personupp-
giftslagen (1998:204). 
 

Genom lagen (2014:1021) om ändring i lagen (2001:558) om vägtra-

fikregister ändrades 5 §. Ändringen träder i kraft den 1 januari 2016. 

Den av Lagrådet föreslagna 5 a § bör lämpligen träda i kraft samma 

dag. 

 

8 § 

Om Lagrådets förslag till 5 a § genomförs behöver första stycket i 8 § 

inte ändras. Lagrådet förordar i alla händelser att ordet ”endast” i 

första stycket behålls. Lagrådet har ingen erinran mot andra stycket.   

 

 

 

 

 


