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Datainspektionen har granskat förslagen huvudsakligen utifrån
myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och
rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.
Datainspektionen lämnar följande synpunkter.
Integritetsanalyser saknas
Artikel 23.3 i elmarknadsdirektivet, som saknar motsvarighet i det tidigare
direktivet, föreskriver att behandlingen av personuppgifter inom ramen för
elmarknadsdirektivet ska ske i enlighet med dataskyddsförordningen.
I rapporten (s. 153) konstaterar man att de regler om tillgång till uppgifter
och uppgiftslagring som finns i ett antal författningar på energiområdet inte
står i strid med dataskyddsförordningen och att den svenska lagstiftningen
uppfyller bestämmelsen utan genomförandeåtgärder. Vilka överväganden
som har lett fram till det konstaterandet redovisas dock inte.
Datainspektionen har vid upprepade tillfällen påtalat vikten av att belysa
frågor om den personliga integriteten och kritiserat avsaknaden av
tillräckliga integritetsanalyser inom ramen för lagstiftningsarbetet på
energiområdet.1
Även i denna rapport saknas alltså en kartläggning av de behandlingar av
personuppgifter som följer av förslagen och analyser av de integritetsrisker
som kan följa av förslagen. Här följer ett exempel på det.

Se Datainspektionens yttrande över Ei R 2015:09 (dnr 1045-2015), Ei R 2016:15
(dnr 182-2017), Ei R2017:05 (dnr 1639-2017), Ei R2017:08 (dnr 2475-2017) och EIFS
2016:2 (dnr DI-2019-11955).
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Såvitt Datainspektionen förstår tillkommer i vart fall två typer av aktörer på
den svenska energimarknaden genom nu föreslagen lagstiftning;
aggregatorer och energigemenskaper. Båda ser ut att komma att behandla
personuppgifter i någon utsträckning.
I rapporten saknas resonemang kring vilka personuppgiftsbehandlingar som
dessa aktörer kommer att utföra och hur deras ansvar för behandlingarna
förhåller sig till andra aktörers ansvar. När övergår personuppgiftsansvaret
från den ena aktören till den andra? Handlar det om gemensamt
personuppgiftsansvar? Är någon aktör att betrakta som
personuppgiftsbiträde till en annan aktör?
Innan en behandling av personuppgifter påbörjas är det viktigt att samtliga
inblandande aktörer har ansvarsfördelningen klar för sig. Den aktör som inte
vet vilken roll man har kan inte heller ha kontroll över inom vilka ramar man
får behandla vilka uppgifter och att man uppfyller sina skyldigheter enligt
dataskyddsförordningen.
Tillsynsansvaret
I rapporten (s. 153) uttalas att Energimarknadsinspektionen utövar tillsyn
över att ellagen och föreskrifter och villkor som meddelats i anslutningen till
lagen följs och att det innebär att man har tillsyn över att företag följer
bestämmelserna om uppgiftshantering.
I sammanhanget bör det uppmärksammas att Datainspektionen är den
myndighet som utövar tillsyn över att dataskyddslagstiftningen efterlevs, det
vill säga över behandling av personuppgifter som omfattas av
dataskyddsförordningen eller dataskyddslagen2. Den typen av tillsyn kan inte
bedrivas av Energimarknadsinspektionen.

Detta beslut har fattats av enhetschefen Catharina Fernquist efter
föredragning av juristen Malin Fredholm.
Catharina Fernquist, 2020-05-29 (Det här är en elektronisk signatur)
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