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      Promemoria 

 
 

Skyldighet att lämna uppgifter till 

Transportstyrelsen om sanktionsavgifter som 

avser överträdelser av djurtransportförordningen   

 

 

 

Promemorians huvudsakliga innehåll 

I promemorian föreslås en ny bestämmelse i djurskyddsförordningen 

(2019:66) som säkerställer att Transportstyrelsen informeras när 

länsstyrelsen beslutar, ändrar eller upphäver sanktionsavgifter som avser 

överträdelser av rådets förordning (EG) nr 1/2005 av den 22 december 

2004 om skydd av djur under transport och därmed sammanhängande 

förfaranden och om ändring av direktiven 64/432/EEG och 93/119/EG och 

förordning (EG) nr 1255/97 (den s.k. djurtransportförordningen).  

I promemorian föreslås också en ny bestämmelse i förordningen 

(2009:620) om djurskyddskontrollregister som ger Transportstyrelsen rätt 

att på begäran få uppgifter ur djurskyddskontrollregistret som avser 

sanktionsavgifter för överträdelser av djurtransportförordningen.            

Förordningsändringarna kompletterar de förslag till bestämmelser om 

sanktionsavgifter i djurskyddsförordningen som Statens jordbruksverk 

(Jordbruksverket) lämnat i sin rapport − Uppdraget att föreslå vilka 

bestämmelser på djurskyddsområdet som bör omfattas av ett nytt 

sanktionsavgiftssystem −. De ändringar som föreslås i denna promemoria 

bör träda i kraft samtidigt som de bestämmelser som föreslås i 

Jordbruksverkets rapport.   
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2 Förslag 

2.1 Förslag till förordning om ändring i 

djurskyddsförordningen (2019:66) 

Härigenom föreskrivs att det i 10 kap. djurskyddsförordningen (2019:66) 

ska införas en ny paragraf, X, av följande lydelse. 

 

 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

 

 X § 

När länsstyrelsen beslutar om 

sanktionsavgift för överträdelser av 

rådets förordning (EG) nr 1/2005 

ska den informera Transport-

styrelsen om innehållet i beslutet.  

Länsstyrelsen ska också 

informera Transportstyrelsen om 

ändringar och upphävande av 

sådana beslut.  

 

                       

Denna förordning träder i kraft den x xx 2022.  
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2.2 Förslag till förordning om ändring i 

förordningen (2009:620) om 

djurskyddskontrollregister 

Härigenom föreskrivs att det i förordningen (2009:620) om 

djurskyddskontrollregister ska införas en ny paragraf, 6 a §, och närmast 

före 6 a § en ny rubrik av följande lydelse. 

 

 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

Uppgiftsskyldighet 

 

 6 a § 

Jordbruksverket ska på begäran av 

Transportstyrelsen lämna sådana 

uppgifter ur djurskyddskontroll-

registret till Transportstyrelsen 

som avser beslut om sanktions-

avgifter för överträdelser av rådets 

förordning (EG) nr 1/2005 av den 

22 december 2004 om skydd av 

djur under transport och därmed 

sammanhängande förfaranden och 

om ändring av direktiven 

64/432/EEG och 93/119/EG och 

förordning (EG) nr 1255/97.   

 

                       

Denna förordning träder i kraft den x xx 2022. 
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      3 Sanktionsavgifter på djurskyddsområdet 

Regeringen föreslog i propositionen Brott mot djur – skärpta straff och ett 

mer effektivt sanktionssystem (prop. 2021/22:18) vissa ändringar i 

brottsbalken och djurskyddslagen (2018:1192). Riksdagen beslutade i 

februari 2022 att anta förslaget om lagändringar (bet. 2021/22:MJU12, 

rskr. 2021/22:147). Ändringarna träder i kraft den 1 juli 2022 och innebär 

bl.a. en sanktionsväxling genom att regeringen i 10 kap. 6 a § 

djurskyddslagen (2018:1192) ges ett bemyndigande att föreskriva att vissa 

överträdelser av djurskyddslagstiftningen ska leda till sanktionsavgift i 

stället för till böter. Bemyndigandet omfattar bl.a. vissa mindre allvarliga 

överträdelser av djurtransportförordningen som i dag är straffbelagda med 

böter enligt 10 kap. 4 § djurskyddslagen. Det är kontrollmyndigheterna, 

dvs. länsstyrelserna, som kommer att pröva frågor om sanktionsavgifter på 

djurskyddsområdet när det aktuella lagförslaget träder i kraft. 

Jordbruksverket har i sin rapport − Uppdraget att föreslå vilka 

bestämmelser på djurskyddsområdet som bör omfattas av ett nytt 

sanktionsavgiftssystem − lämnat förslag om vilka bestämmelser som bör 

omfattas av sanktionsväxlingen och bland dessa ingår vissa överträdelser 

av djurtransportförordningen. 

I denna promemoria presenteras förslag på två kompletterande 

förordningsändringar som sammanhänger med sanktionsväxlingen och 

som rör Transportstyrelsens verksamhet. Ändringarna syftar till att 

säkerställa att Transportstyrelsen får den information om sanktionsavgifter 

på djurtransportområdet som myndigheten behöver för att kunna utfärda 

och kontrollera tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik.    

 

 

4 Lagstiftningen om yrkesmässig trafik 

Transportstyrelsen handlägger ärenden om tillstånd att bedriva 

yrkesmässig trafik. I Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 

1071/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler beträffande de 

villkor som ska uppfyllas av personer som bedriver yrkesmässig trafik och 

om upphävande av rådets direktiv 96/26/EG finns grundläggande krav för 

att få och behålla sådana tillstånd.    

Enligt artikel 3 i nämnda förordning ska företag som bedriver 

yrkesmässig trafik vara faktiskt och fast etablerade i en medlemsstat, ha 

gott anseende, tillräckliga ekonomiska resurser och ett erforderligt 

yrkeskunnande. Kravet på gott anseende utvecklas närmare i artikel 6.1 

och kompletteras av 2 kap. 2–4 §§ yrkestrafiklagen (2012:210). Av 

bestämmelserna framgår att vid prövningen av om gott anseende uppfylls 

ska viljan och förmågan att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna, 

laglydnad i övrigt och andra omständigheter av betydelse beaktas. Det 

framgår också att kravet på gott anseende inte är uppfyllt om en sökande 

eller tillståndshavare har gjort sig skyldig till upprepade eller allvarliga 

överträdelser inom bl.a. området som avser djurtransport (se art. 6.1 tredje 

stycket i förordning (EG) nr 1071/2009).    
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Transportstyrelsen har ett långtgående ansvar för att kontrollera att 

kraven för tillstånden fortlöpande är uppfyllda. Om så inte är fallet kan 

Transportstyrelsen besluta att tillfälligt dra in eller återkalla ett tillstånd. 

Företagets trafikansvarige kan också förklaras som olämplig att leda 

företagets transportverksamhet (jfr artikel 13–14 i förordning (EG) nr 

1071/2009).   

Alla myndigheter har enligt 5 kap. 1 § yrkestrafikförordningen 

(2012:237) en skyldighet att underrätta Transportstyrelsen om 

myndigheten uppmärksammar en omständighet som kan vara av betydelse 

för prövningen av innehavet av ett tillstånd om yrkesmässig trafik.  

Transportstyrelsen får i dag kännedom om överträdelser av 

bestämmelserna i djurtransportförordningen genom sådana underrättelser, 

däribland från Polismyndigheten när en dom, ett beslut eller ett 

strafföreläggande antecknas i belastningsregistret, samt genom egen 

kontroll i misstanke- och belastningsregistret.    

 

 

5 Sanktionsväxlingen och behovet av nya 

bestämmelser 

Efter sanktionsväxlingen kommer länsstyrelserna att utreda och besluta 

om sanktionsavgifter. Länsstyrelsens beslut om sanktionsavgift är ingen 

straffrättslig påföljd och kommer inte att antecknas i belastningsregistret 

utan i stället i djurskyddskontrollregistret. Detta register hanteras av 

Jordbruksverket och regleras genom lagen (2009:619) om djurskydds-

kontrollregister och förordningen (2009:620) om djurskyddskontroll-

register.  

För att Transportstyrelsen ska kunna utföra sitt uppdrag att utfärda och 

kontrollera tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik är det nödvändigt att se 

till att Transportstyrelsen får den information som myndigheten behöver 

för att kunna klara av sin uppgift. 

5.1 En ny bestämmelse i djurskyddsförordningen  

Förslag: Länsstyrelsen ska informera Transportstyrelsen när 

länsstyrelsen beslutar, ändrar eller upphäver sanktionsavgifter som 

avser överträdelser av djurtransportförordningen.  
 

Skälen för förslaget: Som framgår av avsnitt 4 omfattar 

underrättelseskyldigheten i 5 kap. yrkestrafikförordningen alla 

myndigheter, dvs. också länsstyrelserna, i deras kommande handläggning 

av sanktionsavgifter. Det är emellertid, för att säkerställa att 

Transportstyrelsen snabbt och effektivt nås av information när 

sanktionsavgifter på djurtransportområdet beslutas, en stor fördel om 

denna upplysningsskyldighet synliggörs och tydliggörs i en egen särskild 

bestämmelse i djurskyddsregelverket. Bestämmelsen bör lämpligen föras 

in i djurskyddsförordningen i det kapitel som reglerar sanktionsavgifterna. 

Av bestämmelsen bör framgå att när länsstyrelsen beslutar om 



  

  

7 

      sanktionsavgifter för överträdelser av bestämmelserna i 

djurtransportförordningen ska Transportstyrelsen informeras om 

innehållet i beslutet. Det bör också anges att uppgiftsskyldigheten även 

omfattar ändringar och upphävanden av sådana beslut. Bestämmelsen 

kommer därmed att ersätta den uppgiftsskyldighet som i dag finns när det 

gäller domar och strafförelägganden för samma överträdelser. 

5.2 En ny bestämmelse i förordningen om 

djurskyddskontrollregister   

Förslag: Jordbruksverket ska på begäran lämna uppgifter till 

Transportstyrelsen ur djurskyddskontrollregistret som avser 

sanktionsavgifter för överträdelser av djurtransportförordningen.     
 

Skälen för förslaget: I 8 § lagen om djurskyddskontrollregister finns en 

uttrycklig författningsreglerad rätt för länsstyrelsen att på begäran få 

uppgifter om viss verksamhet. I paragrafen finns också ett bemyndigande 

för regeringen att meddela föreskrifter om, eller i enskilda fall besluta, att 

även en annan myndighet har rätt att få uppgifter från djurskydds-

kontrollregistret. Bemyndigandet motiverades med att det i efterhand kan 

visa sig att det finns ett sådant behov (prop. 2008/09:143 s. 31).  

För att Transportstyrelsen i sin tillståndshantering samlat och enkelt 

löpande ska kunna skaffa sig information om överträdelser av 

bestämmelserna i djurtransportförordningen bör myndigheten på begäran 

kunna få uppgifter om sanktionsavgifter direkt från djurskydds-

kontrollregistret. Det bör därför i förordningen om djur-

skyddskontrollregister införas en ny bestämmelse som ger 

Transportstyrelsen rätt att på begäran få sådana uppgifter ur 

djurskyddskontrollregistret som avser beslut om sanktionsavgifter för 

överträdelser av djurtransportförordningen. Transportstyrelsen får 

därigenom tillgång till motsvarande uppgifter om överträdelser som i dag 

kan inhämtas från belastningsregistret. En sådan författningsreglerad 

uppgiftsskyldighet har enligt 10 kap. 28 § offentlighets- och 

sekretesslagen (2009:400) sekretessbrytande verkan. Uppgifterna i 

djurskyddskontrollregistret är dock normalt sett offentliga (prop. 

2008/09:143 s. 38–39). 

5.3 Behandling av personuppgifter 

Bedömning: Behov av någon ytterligare reglering med anledning av 

behandlingen av personuppgifter finns inte. 
 

Skälen för bedömningen: Förslagen om en ny bestämmelse i 

djurskyddsförordningen respektive förordningen om djurskyddskontroll-

register innebär att personuppgifter som avser fysiska personer som begått 

överträdelser eller företräder en juridisk person som blivit föremål för 

sanktionsavgift kan komma att behandlas. I Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska 
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personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria 

flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG 

(allmän dataskyddsförordning), nedan kallad EU:s dataskyddsförordning, 

finns grundläggande bestämmelser om rätten att behandla 

personuppgifter. Denna kompletteras av bestämmelser i lagen (2018:218) 

med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning (den 

s.k. dataskyddslagen) och av förordningen (2018:219) med 

kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning. Det finns 

också specifika bestämmelser om behandling av personuppgifter i lagen 

om djurskyddskontrollregister och i förordningen om djurskyddskontroll-

register.  

En personuppgift är enligt artikel 4.1 i EU:s dataskyddsförordning varje 

upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. För 

att behandlingen av personuppgifter ska vara laglig krävs att behandlingen 

vilar på rättslig grund. En sådan rättslig grund är att behandlingen är 

nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den 

personuppgiftsansvarige (artikel 6.1c och 6.3 i EU:s dataskydds-

förordning). En annan rättslig grund är att behandlingen är nödvändig för 

att myndigheten ska kunna utföra en uppgift av allmänt intresse (artikel 

6.1e och 6.3 i EU:s dataskyddsförordning).   

I detta fall vilar förslagen på ovanstående rättsliga grunder. 

Personuppgifterna behöver behandlas för att Transportstyrelsen ska kunna 

utföra sin lagreglerade uppgift att ansvara för kontrollen av att kraven för 

tillstånden att bedriva yrkesmässig trafik är uppfyllda. Det är för 

Transportstyrelsens del inte heller fråga om några helt nya personuppgifter 

eftersom myndigheten redan i dag hanterar motsvarande uppgifter inom 

ramen för det straffrättsliga systemet. När det gäller förslaget om en ny 

bestämmelse i djurskyddsförordningen kan också konstateras att denna 

bestämmelse egentligen är ett förtydligande av den underrättelse-

skyldighet som redan följer av 5 kap. 1 § yrkestrafikförordningen.  

I djurskyddskontrollregistret finns uppgifter om personnummer. Enligt 

3 kap. 10 § dataskyddslagen får personnummer behandlas utan samtycke 

endast när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet med 

behandlingen, vikten av en säker identifiering eller något annat 

beaktansvärt skäl. Som nämnts ovan har Transportstyrelsen ett behov av 

att ta reda på om en viss person har överträtt bestämmelserna i 

djurtransportförordningen. Transportstyrelsen har därmed även ett behov 

av att kunna få information om en individs personnummer. Personnummer 

är således helt nödvändigt och hanteringen är också klart motiverad med 

hänsyn till ändamålet med behandlingen.   

Avslutningsvis görs bedömningen att förslagen inte innebär ett 

betydande intrång i den personliga integriteten i den mening som avses i 

2 kap. 6 § regeringsformen. Det är inte heller fråga om behandling av s.k. 

känsliga uppgifter enligt artikel 9 i EU:s dataskyddsförordning eller 

behandling av personuppgifter som rör fällande domar i brottmål eller 

lagöverträdelser innefattande brott enligt artikel 10 i EU:s 
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      dataskyddsförordning1. Personuppgiftsbehandlingen bedöms vidare vara 

proportionerlig och inte oförenlig med det syfte som uppgifterna samlades 

in för, dvs. ytterst djurskydd och vikten av en säker och trygg 

djurtransport. 2  
 
 

6 Konsekvenser av förslagen 

6.1 Konsekvenser för enskilda 

För de fysiska eller juridiska personer som blir föremål för sanktionsavgift 

innebär förslagen om skyldighet att lämna uppgifter till Transportstyrelsen 

enbart att uppgifter om överträdelser av djurtransportförordningen 

kommer att lämnas av andra myndigheter och på ett annat sätt till 

Transportstyrelsen. Det innebär dock ingen utökad behandling av sådana 

uppgifter. 

6.2 Konsekvenser för berörda myndigheter 

För länsstyrelserna och Jordbruksverket innebär förslagen att nya 

uppgifter ges till myndigheterna, nämligen att underrätta 

Transportstyrelsen om beslut om sanktionsavgifter och att på begäran 

lämna ut uppgifter till Transportstyrelsen. Uppgifterna bedöms dock inte 

innebära större resursåtgång än vad som kan hanteras inom ramen för 

befintliga anslag. För Tranportstyrelsen innebär sanktionsväxlingen och 

de föreslagna bestämmelserna om informationsöverföring från 

länsstyrelserna och Jordbruksverket att uppgifter om vissa överträdelser 

kommer att behöva inhämtas på ett annat sätt än i dag, då 

Transportstyrelsen bl.a. har direktåtkomst till belastningsregistret. Även 

detta förändrade arbetssätt bedöms kunna hanteras inom myndighetens 

befintliga budgetramar. 

 

 

 

1 När det gäller s.k. känsliga uppgifter, se 6 § andra stycket lagen om 

djurskyddskontrollregister och 3 § förordningen om djurskyddskontrollregister. Se även 

prop. 2008/09:143 s. 27.    
2 Jfr den s.k. finalitetsprincipen och artikel 6.4 i EU:s dataskyddsförordning och 5 § sista 

stycket i lagen om djurskyddskontrollregister.  


