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REGERINGSRÄTTENS
DOM
Mål nr
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meddelad i Stockholm den 29 januari 2010
KLAGANDE
Ackordscentralen Malmö AB, 556580-0777
Ställföreträdare: Jur. kand. Ola Sellert
Ackordscentralen Malmö AB
Hjälmaregatan 3
211 18 Malmö
MOTPART
Datainspektionen
Box 8114
104 20 Stockholm
ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE
Kammarrätten i Stockholms dom den 8 februari 2008 i mål nr 8094-07, se bilaga
SAKEN
Tillämpning av personuppgiftslagen
___________________
REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

Regeringsrätten avslår överklagandet.

YRKANDEN M.M.

Ackordscentralen Malmö AB (Ackordscentralen) yrkar att Regeringsrätten
beslutar att Ackordscentralen inte ska anses ha handlat i strid med 10 §
personuppgiftslagen (1998:204) vid publicering av en konkursbouppteckning på
Dok.Id 85574
Postadress
Box 2293
103 17 Stockholm

Besöksadress
Wallingatan 2

Telefon
Telefax
08-561 676 00
08-561 678 20
E-post: regeringsratten@dom.se

Expeditionstid
måndag – fredag
08:00-12:00
13:00-16:30
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Ackordscentralens hemsida. Ackordscentralen anför bl.a. följande. Målet rör en
konflikt mellan konkursrättsliga intressen och enskildas integritetsintressen.
Intressenterna i ett konkursbo är i första hand alla konkursborgenärer, dvs. samma
personer som personuppgiftslagen avser att skydda. De konkursrättsliga reglerna
har tillkommit för att tillvarata deras intressen i konkursen. Vid de olika reglernas
tillkomst har lagstiftaren haft fokus på helt olika situationer. Eftersom
konkursrättsliga bestämmelser avser att reglera en specifik situation bör dessa
regler vid en lagkonflikt få företräde framför de mer allmänna bestämmelserna i

personuppgiftslagen. Vidare har Ackordscentralen numera utgivningsbevis och de
materiella reglerna bör inte vara annorlunda eller kunna tolkas olika beroende på
om det finns ett utgivningsbevis eller ej.

Datainspektionen bestrider bifall till överklagandet och anför bl.a. att det saknar
betydelse att Ackordscentralen erhållit ett s.k. utgivningsbevis eftersom beslutet
avser förhållandena vid tidpunkten för publiceringen.

SKÄLEN FÖR REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

Finansbolaget Custodia AB försattes i konkurs vid Malmö tingsrätt den 28 augusti
2006. Till konkursförvaltare förordnades en person anställd vid Ackordscentralen
i Malmö.

En konkursförvaltare ska enligt 7 kap. 13 § konkurslagen (1986:672) upprätta och
till tingsrätten inge en bouppteckning med förteckning över boets tillgångar och
skulder. Bouppteckningen ska innehålla uppgift om varje borgenärs namn och
postadress. I konkurs hos en bank, ett kreditmarknadsföretag eller ett företag som
driver verksamhet enligt lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet ska till
bouppteckningen bifogas uppgift om insättningsborgenärerna och deras
fordringsbelopp med upplupen ränta.

Konkursbouppteckning upprättades i ärendet och ingavs till tingsrätten. Den
innehöll namn, adress och inlåningsbelopp för ett stort antal enskilda
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fordringsägare och även uppgifter om personer som lånat pengar av finansbolaget.
Den publicerades under hösten 2006 även på Ackordscentralens hemsida.

En konkursförvaltare har således skyldighet att upprätta en konkursbouppteckning
och behöver för detta ändamål inte inhämta något samtycke från de enskilda
borgenärerna eller gäldenärerna. När det gäller behandling av personuppgifter i
form av publicering av en konkursbouppteckning på Internet kan emellertid
bestämmelserna i personuppgiftslagen vara tillämpliga. Så var fallet vid den
aktuella publiceringen.

Personuppgifter får enligt huvudregeln i 10 § personuppgiftslagen behandlas bara
om den registrerade har lämnat sitt samtycke till behandlingen. Även utan att
samtycke lämnats får personuppgifter behandlas om behandlingen är nödvändig
för att uppfylla vissa särskilt angivna syften. Således får enligt 10 § f
personuppgifter behandlas utan samtycke om behandlingen är nödvändig för att
ett ändamål som rör ett berättigat intresse hos den personuppgiftsansvarige ska
kunna tillgodoses, om detta intresse väger tyngre än den registrerades intresse av
skydd mot kränkning av den personliga integriteten.

Huvudregeln är således att en publicering på Internet kräver samtycke från den
registrerade. Eftersom sådant samtycke inte inhämtades av den
personuppgiftsansvarige – i detta fall Ackordscentralen som innehavare av den
aktuella hemsidan – krävs för publiceringen att det undantag från kravet på
samtycke som anges i 10 § f personuppgiftslagen är tillämpligt.

Syftet med publiceringen uppges ha varit att underlätta konkursförvaltarens
hantering av konkursen, att underlätta för enskilda insättningsborgenärer att
bevaka sina fordringar samt att tillgodose allmänhetens krav på insyn i
förfarandet.

Enligt Regeringsrättens uppfattning får den personuppgiftsansvarige i detta fall
anses ha haft ett visst intresse av att underlätta den fortsatta hanteringen av
konkursen. Några uppgifter om den faktiska betydelsen av den företagna åtgärden
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har emellertid inte lämnats av den personuppgiftsansvarige eller
konkursförvaltaren.

Det nu nämnda intresset ska vägas mot de enskildas integritetsintressen. Den
aktuella konkursbouppteckningen innehöll bl.a. uppgift om enskilda
fordringsägares och låntagares namn och adress samt fordrings- och lånebelopp.
Dessa uppgifter får betecknas som integritetskänsliga. Genom publiceringen på
Internet blir uppgifterna lätt tillgängliga och kan komma att få mycket stor
spridning. Enligt Regeringsrättens mening kan den personuppgiftsansvariges
intresse inte anses väga tyngre än de enskildas intresse av skydd mot kränkning av
den personliga integriteten. Undantagsbestämmelsen i 10 § f personuppgiftslagen
är således inte tillämplig. Ackordscentralens publicering av aktuell
konkursbouppteckning på Internet strider därför mot personuppgiftslagen.
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Föredragande regeringsrättssekreterare
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