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2022-12-19                         FK 2022/023347 

Infrastrukturdepartementet 

103 33 Stockholm 

Sekretess i fråga om elektriska anläggningars 
identitet vid Försäkringskassans handläggning av 
ärenden om elstöd till elanvändare 

(I2022/02333) 

Försäkringskassan tillstyrker att förslaget genomförs, men har följande synpunkter på 
den föreslagna sekretessbestämmelsens utformning. 

Avsnitt 6 - Sekretess ska gälla hos Försäkringskassan i ärenden om elstöd 
till elanvändare för uppgifter som används för att identifiera elektriska 
anläggningar 

Försäkringskassan delar inte bedömningen att uppgift om så kallat anläggnings-id är 
den enda uppgift som är skyddsvärd inom ramen för myndighetens handläggning av 
elstöd till juridiska personer och enskilda näringsidkare. Det framstår inte som helt 
uppenbart att det är lämpligt att tvångsmässigt samla in information om bland annat 
elförbrukning avseende uppskattningsvis 85 % av Sveriges samtliga juridiska personer 
och enskilda näringsidkare och sedan offentliggöra detta, särskilt mot bakgrund av att 
det är fråga om uppgifter som aldrig tidigare varit samlade på en plats. Det kan inte 
uteslutas att uppgifterna kommer att användas på sätt som inte går att förutse idag, vid 
t.ex. illojal konkurrens eller genom att ingå som pusselbitar i främmande makts eller
andra antagonistiska aktörers kartläggning av både svenskt näringsliv och svensk
offentlig verksamhet. Vid andra typer av statliga krisstöd, som dessutom varit frivilliga att
delta i, har uppgifter hänförliga till affärs- och driftförhållanden skyddats, såsom t.ex.
inom ramen för omställningsstödet.

Förslag till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

Sekretess enligt den föreslagna § 4b bör gälla även för ”uppgift om enskilds affärs- eller 
driftförhållanden”, istället för enbart för uppgift om som används för att identifiera 
elektriska anläggningar. 

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Nils Öberg i närvaro av överdirektör 
Maria Rydbeck, rättschef Marie Axelsson och verksjurist Linus Wann-Hansson, den 
senare som föredragande. 

Nils Öberg 

Linus Wann-Hansson 
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