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Inre arrangemang för gemensamt personuppgiftsansvar gällande
Vindbrukskollen
Innehåll
Detta arrangemang reglerar personuppgiftsansvaret i det myndighetsgemensamma
systemet Vindbrukskollen. Arrangemanget är en överenskommelse mellan
Länsstyrelserna genom landshövding Sven-Erik Österberg och Energimyndigheten
genom generaldirektören Robert Andrén.
Vindbrukskollen är en webbaserad kartapplikation som tillhandahåller information
om projektering och etablering av vindkraft i Sverige. År 2009 uppdrogs
Energimyndigheten i regleringsbrevet att ta fram en handbok om
tillståndsprocessen för vindkraft i samråd med ett antal myndigheter. Resultatet av
detta arbete blev Vindlov.se. Sammankopplat med Vindlov finns Vindbrukskollen,
en karttjänst med syfte att öka transparensen och informationen om planerade och
uppförda vindkraftsparker i landet. Energimyndigheten har uppdragit åt
Länsstyrelserna, genom Förvaltningsobjektet Miljöskydd och Länsstyrelsen i
Västra Götalands län, att driva, förvalta och utveckla karttjänsten Vindbrukskollen
för Energimyndighetens räkning.
I systemet finns information om pågående och planerade vindkraftsatsningar i
Sverige. Till systemet finns kopplat kartskikt för vindkraftverk och
projekteringsområden. Det visas även publika kartskikt som speglas från andra
källor. Informationen i Vindbrukskollens kartskikt hämtas från länsstyrelsernas
databaser.
Kartapplikationen
är
tillgänglig
för
allmänheten
via
https://www.energimyndigheten.se/fornybart/vindkraft/vindlov/vindbrukskollen/.
Samtliga delar av systemet finns på servrar inom Länsstyrelsernas datornät, LstNet
och Länsstyrelserna ansvarar för drift och underhåll av systemet.
Gemensamt personuppgiftsansvar
Systemet bekostas och utvecklas gemensamt mellan Länsstyrelserna och
Energimyndigheten. Energimyndigheten och Länsstyrelserna bestämmer båda
ändamål och medel med personuppgiftsbehandlingen i det gemensamma
datasystemet. Personuppgiftsansvaret är därmed huvudsakligen gemensamt.
Länsstyrelserna
har
dock
ensamt
personuppgiftsansvaret
för
de
personuppgiftsbehandlingar som utförs som en del i länsstyrelsernas
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under
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”Behandlingarnas

Personuppgifter som omfattas av arrangemanget
Registret eller databasen
De personuppgifter som finns i registret är: Namn och e-postadress, i vissa fall finns
även adress och telefonnummer till företaget.
Användarkontohantering
Namn och e-postadress, i vissa fall finns även adress och telefonnummer till
företaget.
Behandlingarnas omfattning
Energimyndigheten ansvarar för huvuddelen av finansieringen av Vindbrukskollen
och utveckling sker genom en styrgrupp bestående av medlemmar från
Länsstyrelserna och Energimyndigheten. Energimyndigheten beslutar också om
inriktning samt de aktiviteter som är beredda i styrgruppen.
Energimyndigheten ansvarar för drift och förvaltning av Vindlov.se där
Vindbrukskollen ligger som speglad webbsida.
Länsstyrelsen ansvarar för IT-drift, förvaltning och utveckling av Vindbrukskollen.
Utveckling av Vindbrukskollen sker efter beslut av Energimyndigheten. Beslutet
bereds i en gemensam styrgrupp. Förutom de aktiviteter som beslutas om inför varje
avtalsperiod ska Vindbrukskollens kansli (hos Länsstyrelsen) ansvara för att
tillhandahålla en supportfunktion för Vindbrukskollen med tillgänglighet på
arbetstid. Viss begränsning i tillgängligheten får ske i samband med semestrar,
utbildningar, konferenser etc.
Register över godkända användare hålls i Platina, Länsstyrelsens ärendehanteringsoch diarieföringssystem. Länsstyrelserna är ensamt personuppgiftsansvarig för de
uppgifter och handlingar som förs in där. Registreringsbevis för firma och
personbevis för enskild firma begärs in från de som söker nytt användarkonto i
tjänsten. Register över nya godkända användare förs årsvis i Platina.
Personuppgifter matas in i handlingar i ärendet av Vindbrukskollens
administratörer. Användare i Platina kan läsa uppgifterna.
Vindbrukskollens administratörer hos länsstyrelsen kan läsa, redigera och ta bort
sparade uppgifter i användarhanteringen. Inloggade användare i karttjänsten kan se
och redigera sina egna kontaktuppgifter. Inga personuppgifter publiceras i den
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publika karttjänsten. Länsstyrelserna är ensamt personuppgiftsansvarig för denna
behandling.
Alla som nyttjar tjänsten (inloggade användare och publika användare) kan
kontakta Vindbrukskollens kansli via e-post och ett användarformulär på
länsstyrelsernas sida som genererar e-post till kansliet. Personuppgifter i form av
personnamn, namn i e-postadresser kan förekomma och behandlas (läses) i
samband med hantering av e-post.
Ändamål med behandlingen
Det övergripande ändamålet med behandlingen är att tillhandahålla en
karttjänstportal för projektörer, myndigheter och beslutsfattare där samtlig
information om projekteringar av vindkraft finns att hitta på ett lättillgängligt sätt.
Både projektörer, länsstyrelser och kommuner kan redigera i systemet. Portalen är
också tillgänglig för allmänheten genom en läsvy. Vindbrukskollens kansli (hos
länsstyrelsen) kvalitetssäkrar och följer upp informationen i Vindbrukskollen.
Rättslig grund
Fullgörande av uppgift
dataskyddsförordningen.

av

allmänt

intresse

enligt

artikel

6.1

e

Medel för behandlingarna
Behandlingarna av personuppgifter sker i systemet Vindbrukskollen och i
länsstyrelsernas ärende- och diarieföringssystem Platina. Vindbrukskollen är byggt
av Länsstyrelsen som också svarar för drift och underhåll. Till systemet finns en
karttjänst som hämtar indata från länsstyrelsens geodatakatalog. Utdata av
information om vindkraftverk och projekteringsområden kan exporteras.
Personuppgifter visas inte i karttjänsten och kan inte exporteras av tjänstens
användare. Uppgifter behandlas i användarhanteringen och i kontakt med
användare, kontakt sker i huvudsak via e-post och i viss mån via telefon.
Behörighetstilldelning och ansvar för teknisk utrustning
Länsstyrelserna ansvarar för behörighetstilldelning och teknisk utrustning. Olika
behörigheter till systemet kan tilldelas verksamhetsutövare, myndigheter och
administratörer.
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Nya verksamhetsutövare kan ansöka om behörighet. Verksamhetsutövare kan bara
läsa och ändra uppgifter om egna projekt och sina kontaktuppgifter.
Behörigheten till systemet är knuten till verksamhetsutövare och myndigheters
organisationsnummer. Den enskilde loggar in i egenskap av organisation. Det är
inte personlig inloggning.
Myndigheternas behörighet är avgränsade till geografiskt verksamhetsområde.
Verksamhetsutövarnas behörighet är begränsad till den egna verksamheten.
Administratörskontona är begränsade till antal och knutna till
länsstyrelseanställning.
Informationssäkerhet
Länsstyrelserna har ansvaret för informationssäkerheten i Vindbrukskollen.

Vindbrukskollens gränssnitt för användarhantering kan endast nås internt från
länsstyrelsernas nät och kräver personlig administratörsinloggning.
Innebörden av det gemensamma ansvaret
Innebörden av det gemensamma ansvaret är att båda parter är ansvariga för att se
till att systemet uppfyller dataskyddsförordningens krav. Länsstyrelserna är
dessutom ansvariga att svara för utövandet av den registrerades rättigheter. Det
innebär att om en registrerad vill utöva sina rättigheter enligt förordningens artiklar
15-23 ska en sådan begäran ställas till Länsstyrelserna.
Eftersom Länsstyrelserna ansvarar för drift och underhåll är det också länsstyrelserna
som ansvarar för att teckna personuppgiftsbiträdesavtal där sådant är nödvändigt.

Information till de registrerade
Vid användning av systemet ska användare hos respektive personuppgiftsansvarig
informeras om att Länsstyrelsen och Energimyndigheten är gemensamt
personuppgiftsansvariga.
Detta arrangemang ska göras tillgängligt för de registrerade. I samband med
insamlande av personuppgifter ska den personuppgiftsansvarige ansvara för
information till den registrerade. Om personuppgifter samlas in från någon annan
än den registrerade ska det framgå av informationen varifrån uppgifterna inhämtats.
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Gemensam kontaktpunkt
Länsstyrelserna har organiserat sitt dataskyddsarbete genom en gemensam nationell
organisation, NOD. Om en registrerad vill utöva sina rättigheter eller har frågor
eller synpunkter på personuppgiftsbehandlingen hos någon av länsstyrelserna ska
vederbörande vända sig till det gemensamma dataskyddsombudet. Ombudet nås via
e-post dataskyddsombudet@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen i Stockholms
växel 010-223 10 00

Datum för beslut hos Länsstyrelsen
Datum för beslut hos Energimyndigheten

