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LAGRÅDET

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-03-05

Närvarande: f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist, regerings-

rådet Marianne Eliason, justitierådet Severin Blomstrand.

Enligt en lagrådsremiss den 21 februari 2002 (Näringsdepartemen-

tet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag

till lag om ändring i skogsvårdslagen (1979:429).

Förslaget har inför Lagrådet föredragits av kanslirådet Margareta

Gårdmark Nylén.

Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

32 d §

I bestämmelsen bemyndigas regeringen att meddela närmare före-

skrifter om innehållet i de register som avses i 32 a § första stycket,

dvs. dels registret över fysiska och juridiska personer som yrkesmäs-

sigt bedriver produktion eller införsel för saluföring av skogsodlings-

material eller handel med sådant material, dels registret över god-

kända frökällor. Något bemyndigande från riksdagen torde inte vara

behövligt för att regeringen skall kunna meddela sådana föreskrifter

(se 8 kap.13 § första stycket 1 och 2 regeringsformen; jfr också utta-

landet på s.12 i lagrådsremissen). Bestämmelsens utformning tyder

också på att avsikten endast är att upplysa om att regeringen kan
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meddela sådana föreskrifter. Lagrådet anser det obehövligt att tynga

lagen med en sådan bestämmelse och föreslår att den utgår.

32 e §

I första stycket anges att Skogsstyrelsen är personuppgiftsansvarig

enligt personuppgiftslagen för de aktuella registren. I andra stycket

ges en föreskrift om att Skogsstyrelsen skall se till att det inte upp-

kommer otillbörligt intrång i de registrerades personliga integritet eller

risker från säkerhetssynpunkt.

Personuppgiftslagens syfte är att skydda människor mot att deras

personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter

(1 §). Skogsstyrelsen är skyldig att iaktta personuppgiftslagen och de

register det är fråga om kommer rimligen inte att innehålla några in-

tegritetskänsliga uppgifter. Det har under föredragningen påpekats

att en liknande bestämmelse som den som föreslås i andra stycket

finns i lagen (2000:224) om fastighetsregister (se 6 §). Till skillnad

från de nu aktuella registren innehåller fastighetsregistret dock en

stor mängd uppgifter om enskildas ekonomiska förhållanden, t.ex.

om inteckningar i fastigheter. Lagrådet ifrågasätter behovet av en

motsvarande regel i skogsvårdslagen och förordar därför att andra

stycket i paragrafen utgår.

Om det som Lagrådet förordat under 32 d § godtas, bör förevarande

paragraf betecknas 32 d §.
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32 f , 32 g och 33 §§

Även beträffande dessa paragrafer bör följdändringar göras om Lag-

rådets förslag under 32 d § godtas.


