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Svar på klagomål om SPAR-registret 

Du riktar kritik mot den information som Skatteverket lämnar till de 

registrerade i fråga om SPAR-registret. Du har begärt att Skatteverket ska 

lämna ut en lista över samtliga företag och myndigheter som fått tillgång till 

personuppgifter som rör dig genom SPAR-registret. Du begärde även att få 

veta vilka uppgifter som har lämnats ut samt att du ska få tidsstämplar på de 

tillfällen någon har haft åtkomst till uppgifterna. Skatteverket har svarat att de 

för logg över när en kund har fått tillgång till en personpost eftersom det är 

nödvändigt för att kunna fakturera respektive kund. Skatteverket loggar 

däremot inte uppgifter om vilka personer som kunder söker information om 

eller vilka uppgifter som Skatteverket lämnar ut. Du anser detta strider mot de 

regler som gäller för behandling av personuppgifter, särskilt med anledning av 

EU-domstolens dom i mål C-201/14, och du begär att Datainspektionen ska 

utreda frågan och vidta åtgärder. 

 

Datainspektionen tar varje dag emot ett stort antal klagomål och synpunkter 

på hur personuppgifter hanteras i olika delar av samhället. Synpunkter som 

skickas till Datainspektionen leder inte alltid till att inspektionen inleder 

tillsyn. Skälet till det kan vara att synpunkterna bäst hanteras i en framtida 

tillsynsinsats, exempelvis som en del av underlaget för ett tillsynsprojekt. 

Större tillsynsprojekt planeras ofta lång tid i förväg. Tyvärr har 

Datainspektionen inte resurser att utreda alla klagomål som vi tar emot vilket 

medför att vi behöver göra strategiska val inom tillsynsverksamheten. 

 

Datainspektionen kan endast ge bindande besked i samband med ett 

tillsynsärende. Följande är därför allmän vägledning med anledning av ditt 

klagomål. 

Vägledning 

Enligt 3 § lagen (1998:527) om det statliga personadressregistret får 

uppgifterna i SPAR behandlas för att 

 1. aktualisera, komplettera och kontrollera personuppgifter, 
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 2. ta ut uppgifter om namn och adress genom urvalsdragning för 

direktreklam, opinionsbildning eller samhällsinformation eller annan därmed 

jämförlig verksamhet. 

 

I 5 -9 §§ förordningen (1998:1234) om det statliga personadressregistret anges 

begränsningar för när information får lämnas ut i elektronisk form. 

 

Enligt 10 § förordningen om det statliga personadressregistret ska 

Skatteverket se till att den som hämtar uppgifterna ur SPAR informerar de 

registrerade om att uppgifterna hämtats ur SPAR och om adress dit de kan 

vända sig i frågor rörande SPAR när utlämnande av uppgifter om namn och 

adress sker för direktreklam enligt 3 § 2 lagen om det statliga 

personadressregistret. I 11 och 12 §§ förordningen om det statliga 

personadressregistret anges begränsningar för vilka sökbegrepp som får 

användas vid sökning i SPAR. 

 

Syftet med SPAR-registret är att till samhället tillhandahålla personuppgifter 

av bra kvalitet för vissa angivna och berättigade ändamål, utan att för den 

sakens skull sprida fler personuppgifter än vad som är nödvändigt med 

hänsyn till de ändamål för vilka personuppgifterna lämnas ut. 

 

När det gäller information till registrerade aktualiseras 23-25 §§ 

personuppgiftslagen. Skatteverket samlar in uppgifter från de registrerade 

vilket innebär att information ska lämnas i samband med att uppgifterna 

samlas in. Den registrerade ska få information om uppgifter om vem som är 

personuppgiftsansvarig, ändamålen med behandlingen, det vill säga varför 

personuppgifterna registreras och hur de ska användas, samt övrig 

information som den registrerade behöver känna till, såsom till vilka 

mottagare eller kategorier av mottagare uppgifterna lämnas ut. Informationen 

behöver således inte ange varje specifik mottagare av uppgifter, utan det är 

tillräckligt att ange vilka kategorier av mottagare som uppgifterna lämnas ut 

till enligt artikel 10 och 11 i dataskyddsdirektivet. Information behöver inte 

lämnas om sådant som den registrerade redan känner till. 

 

För närvarande har Skatteverket information om behandling av 

personuppgifter på sin webbplats. Där finns såväl allmän information om 

behandling av personuppgifter, som specifik information angående 

folkbokföring samt SPAR-registret.  

 

Detta innebär att det finns en väsentlig skillnad mellan SPAR-registret och 

den situation som prövades av EU-domstolen i mål C-201/14. Förhållanden i 

målet var sådana att ingen information hade lämnats till de registrerade av 

någon av de inblandade myndigheterna. EU-domstolen analyserade den 
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nationella rätten och gjorde bedömningen att inget av undantagen från 

skyldigheten att informera de registrerade var tillämpligt. 

 

Det finns även regler om informationsskyldighet för de som mottar uppgifter 

ur SPAR-registret. De är bland annat skyldiga att informera de registrerade 

enligt 24 § personuppgiftslagen. Denna informationsskyldighet utökas när 

ändamålet är direktreklam enligt 10 § förordningen om det statliga 

personadressregistret. 

 

Du kan läsa mer om information till registrerande i följande länk: 

http://www.datainspektionen.se/lagar-och-

regler/personuppgiftslagen/information-till-registrerade/ 

 

Med detta yttrande avslutas ärendet  

 

 

Mattias Sandström 
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