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Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2018-02-01 

 

Närvarande: F.d. justitieråden Gustaf Sandström och Lena Moore 

samt justitierådet Anders Eka 

 

Några civilrättsliga anpassningar till EU:s dataskyddsförordning 

 

Enligt en lagrådsremiss den 21 december 2017 har regeringen 

(Justitiedepartementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande över 

förslag till  

 

1. lag om ändring i jordabalken,  

2. lag om ändring i lagen (1955:227) om inskrivning av rätt till  

    luftfartyg,  

3. lag om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och  

    konstnärliga verk,  

4. lag om ändring i patentlagen (1967:837),  

5. lag om ändring i mönsterskyddslagen (1970:485),  

6. lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988),  

7. lag om ändring i firmalagen (1974:156),  

8. lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar,  

9. lag om ändring i lagen (1992:1685) om skydd för kretsmönster för     

    halvledarprodukter,  
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10. lag om ändring i lagen (1994:448) om pantbrevsregister,  

11. lag om ändring i sjölagen (1994:1009),  

12. lag om ändring i växtförädlarrättslagen (1997:306),  

13. lag om ändring i lagen (2000:224) om fastighetsregister,  

14. lag om ändring i revisorslagen (2001:883),  

15. lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551),  

16. lag om ändring i lagen (2008:990) om företagshypotek,  

17. lag om ändring i lagen (2008:1075) om inteckningsbrevsregister,  

18. lag om ändring i varumärkeslagen (2010:1877). 

 

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av rättssakkunniga 

Katarina Rodell Zaar och Anna Enbert. 

 

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 

 

Lagförslag 1 

 

19 kap. 25 a § 

 

Regleringen blir tydligare om orden ”av personuppgifter” läggs till 

efter ordet behandling såväl i paragrafen som i rubriken före 

paragrafen. 

 

Om förslaget godtas bör samma ändring göras i motsvarande 

paragrafer och/eller rubriker i lagförslag 2 (48 a §), lagförslag 6  

(19 kap. 4 a §), lagförslag 10 (12 a §), lagförslag 11 (2 kap. 29 a §), 

lagförslag 13 (15 §), lagförslag 16 (4 kap. 22 a §) och lagförslag 17 

(11 a §).  
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Lagförslag 13 

 

14 § 

 

Andra stycket kan ge det felaktiga intrycket att det i artikel 16 i 

dataskyddsförordningen finns bestämmelser som gäller fastighets-

registrets övriga delar. Lagrådet föreslår att stycket inleds enligt 

följande. 

 
I fråga om personuppgifter i fastighetsregistrets övriga delar finns 
bestämmelser om rättelse i artikel 16 i …. 

 

15 § 

 

Angående rubriken före paragrafen, se Lagrådets kommentar vid 

lagförslag 1. 

 

Lagrådet föreslår att paragrafen inleds enligt följande (jfr Lagrådets 

synpunkter vid 14 § andra stycket). 

 
I fråga om rätt till begränsning av behandling av personuppgifter i 
fastighetsregistret finns bestämmelser i artikel 18 i … 

 
 

Övriga lagförslag 

 

Lagrådet lämnar förslagen utan erinran. 

 
 
 
 
 


