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YRKANDEN M.M.

Fredrik Björkman vidhåller sin begäran och anför bl.a. följande. Den totala

sekretessen innebär att myndigheten tolkar in att varenda incidentrapport

avslöjar brister i anmälarens IT-system. Det innebär i sig att myndigheten

inte prövar varje inkommen handling i förhållande till sekretessen. De nya

GDPR-bestämmelserna är av stor vikt för organisationer och näringsliv.

Därmed finns ett större intresse av att myndigheten håller hårt på

offentlighetsprincipen.

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE

Fredrik Björkman har hos Datainspektionen begärt att få ta del av

handlingarna i ett ärende rörande en anmälan om personuppgiftsincident.

Datainspektionen har bedömt art anmälan innehåller sådana uppgifter som

omfattas av sekretess enligt 18 kap. 8 § 3 offentlighets- och sekretesslagen

(2009:400), OSL, och har därför lämnat ut anmälan i maskerat skick.

Enligt 18 kap. 8 § 3 OSL gäller sekretess för uppgift som lämnar eller kan

bidra till upplysning om säkerhets- eller bevakningsåtgärd, om det kan antas

att syftet med åtgärden motverkas om uppgiften röjs och åtgärden avser bl.a.

system för automatiserad behandling av information.

Som exempel på säkerhets- och bevakningsåtgärder kan nämnas funktioner

för användning av lösenord, loggning och kryptering, installation av

brandväggar och antivirusprogram samt administrativa rutiner för t.ex.

utdelning av lösenord eller bevakning av loggar och larm. Som exempel på

uppgifter som kan bidra till att lämna upplysningar om säkerhets- eller

bevakningsåtgärder avseende t.ex. ett operativsystem kan nämnas uppgift

om vilken typ och version av operativsystem som används. Sådana

uppgifter kan hemlighållas om t.ex. en viss version av ett operativsystem

har visat sig ha svagheter som gör att det är lätt att olovligen ta sig in i

systemet trots de vidtagna skyddsmekanismerna. En uppgift om vilket
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operativsystem som används skulle i ett sådant fall indirekt innebära en

anvisning för den datatekniskt kunnige om hur man kringgår de vidtagna

åtgärderna (prop. 2003/04:93 s. 81 f.).

Den incidentrapportering som förutsätts ske till tillsynsmyndigheten i

enlighet med artikel 33 i förordningen kan i praktiken innebära en

upplysning om att ingivarens IT-system är sårbart för attacker. Uppgiften

om vem som har lämnat en sådan rapport utgör alltså i sig en uppgift som

kan omfattas av sekretessens föremål enligt 18 kap. 8 § 3 OSL, eftersom

den lämnar upplysning om att ingivarens säkerhetsåtgärder har brister.

Konstruktionen med ett rakt skaderekvisit tillgodoser allmänhetens

berättigade intresse av insyn i tillsynsmyndighetens verksamhet, eftersom

harmlösa uppgifter får lämnas ut. Samtidigt tillgodoser de aktuella

sekretessbestämmelserna de registrerades och de personuppgiftsansvarigas

berättigade intresse av diskretion, eftersom uppgifter inte far röjas om det

kan antas leda till skada (prop. 2017/18:105 s. 129).

Kammarrätten har tagit del av anmälan i dess helhet och konstaterar att

incidenten inte avser intrång eller brister i den personuppgiftsansvariges

IT-system. Anmälan innehåller inte heller uppgifter som kan bidra till att

avslöja att IT- eller säkerhetssystemet är sårbart för attacker. Samtliga

maskerade uppgifter utgör således harmlösa uppgifter som kan lämnas ut

utan att det kan antas att syftet med vidtagna säkerhetsåtgärder motverkas

om uppgifterna röjs. Överklagandet ska därför bifallas på så sätt att den

aktuella handlingen ska lämnas ut i sin helhet.

Patricia Sdhömer
kammarrättsråd
ordförande

Gunilla Berendt
kammarrättsråd

Jonas Ljungberg
tf. kammarrättsassessor
referent

Linda Olsson
kammarrättsfiskal
föredragande
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Beslut om begäran att få ta del av allmän
handling

Beslut
Den begärda handlingen ska lämnas ut med undantag för sådana uppgifter

som omfattas av sekretess enligt 18 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen

(2009:400).

Redogörelse för tillsynsärendet
Fredrik Björkman härden 29 maj 2018 inkommit med en begäran om att fä ta

del av handlingar/uppgifter i ärendet dnr 2018-3 som inkommit till Datain-

spektionen per 29 maj 2018 och som rör anmälan av personuppgiftsincident

enligt artikel 33 i EU:s allmänna dataskyddsförordning (£0/2016/679) (data-

skyddsförordningeri).

Skäl för beslutet
Enligt 18 kap. 8 § 3 offentlighets- och sekretesslagen gäller sekretess för upp-

gift som lämnar eller kan bidra till upplysning om säkerhets- och bevaknings-

åtgärd om det kan antas att syftet med åtgärden motverkas om uppgiften röjs

och åtgärden avser bland annat system för automatiserad behandling av in-

formation.

Ett rakt skaderekvisit innebär normalt att det är uppgifternas karaktär som får

avgöra om sekretess gäller eller inte. Om uppgiften är sådan att den genom-

snittligt sett måste betraktas som harmlös ska den alltså normalt anses vara
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offentlig. Om uppgiften i stället typiskt sett måste betraktas som känslig om-
fattas den normalt av sekretess. Skaderekvisitet kan alltså uppfattas som en
metod att precisera föremålet för sekretessen eller dess räckvidd (prop.
1979/80:2 Del A s. 77-78).

Bestämmelsen i 18 kap. 8 § 3 OSL har i ett tidigare lagstiftningsärende ansetts
innebära att uppgifter om ingivare av incidentrapportering avseende säker-
hetsbrister i it-system till Post- och telestyrelsen, liksom uppgifter om inne-

hållet i rapporterna, omfattas av sekretess (prop. 2003/04:93 s. 82). Utred-
ningen om genomförande av NISdirektivet har dessutom nyligen utrett om
bestämmelsen behöver ändras för att känslig information i incidentrapporter
som lämnas till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska kunna
skyddas. Den utredningen konstaterar i sitt betänkande att 18 kap. 8 § OSL
ger ett tillräckligt skydd för uppgifter som kan komma att rapporteras vid en »

incident (SOU 201736 s. 247-257). Incidentrapporter hos Datainspektionen
innehåller sådan skyddsvärd information rörande säkerhetsåtgärder som av-
ses i 18 kap. 8 § 3 OSL. Det gäller oavsett om ingivaren är en myndighet eller
ett privaträttsligt organ. Den incidentrapportering som sker till Datainspekt-
ionen i enlighet med artikel 33 i förordningen kan i praktiken innebära en
upplysning om att ingivarens it-system är sårbart för attacker. Uppgiften om
vem som har lämnat in en sådan rapport utgör i sig en uppgift som kan omfat-
tas av sekretessens föremål enligt 18 kap. 8 § 3 OSL, eftersom den lämnar upp-
lysning om att ingivarens säkerhetsåtgärder har brister. Det kan därför antas
att den personuppgiftsansvariges säkerhetsåtgärder motverkas om det fram-
kommer att dessa har brister. Bestämmelsens skaderekvisit är därmed upp-
fyllt, varvid sekretess gäller. Även ett utlämnande av uppgifter som avslöjar vid
vilka tillfällen en viss personuppgiftsansvarig har lämnat incidentrapporter
utgör en säkerhetsrisk, med tanke på att uppgifterna kan användas för kart-
läggning av den personuppgiftsansvariges förmåga att upptäcka intrång. Upp-
giften om ingivarens identitet är därmed typiskt sett känslig (se prop.
2017/18:105 s. 129).

Datainspektionen beaktar vidare att en enskild personuppgiftsansvarig som

anmäler en personuppgiftsincident kan komma att anmäla en eller flera nya
personuppgiftsincidenter i framtiden. Det finns därmed risk för att uppgifter
om de enskilda personuppgiftsincidenterna kan vara pusselbitar som tillsam-
mans bildar en helhet som kan avslöja att ingivarens it-system har brister.
Även till synes bagatellartade personuppgiftsincidenter kan således i ett större
sammanhang avslöja att ingivarens it-system är sårbart för attacker.
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Datainspektionen bedömer mot denna bakgrund att anmälan innehåller såd-
ana uppgifter som avses i 18 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen och att
röjandet av dessa kan antas motverka syftet med åtgärden. Inspektionen anser
därför att dessa uppgifter omfattas av sekretess och att dessa uppgifter ska
maskeras vid utlämnandet av anmälan.

Hur man överklagar

Om ni vill överklaga beslutet ska ni skriva till Datainspektionen. Ange i skri-
velsen vilket beslut som överklagas.och den ändring som ni begär. Överkla-
gandet ska ha kommit in till Datainspektionen senast tre veckor från den dag
ni fick ta del av beslutet. Datainspektionen sänder överklagandet vidare till
Kammarrätten i Stockholm för prövning, om inspektionen inte själv ändrar
beslutet på det sätt ni har begärt.

Detta beslut har fattats av chefsjuristen Hans-Olof Lindblom efter föredrag-

ning av avdelningsdirektören Hans Kärnlöf.


