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Datainspektionen har i ett klagomålsärende (Dnr 
3383:97) uppmärksammat innehållet i en hemsida 
på Internet. Hemsidan har internetadressen 
htt://l.swipnet.se/-w-17959/nb-falll.5.html.
På hemsidan uppges att den är ett forum för något som 
kallas Stiftelsen Mot Nordbanken. Vidare anges att tre 
namngivna personer utgör styrelse härför.
Datainspektionen har inte funnit belägg för att den 
angivna stiftelsen existerar. Av handlingarna i ären
det framgår att en av de uppgivna styrelseledamöterna - 
Börje Ramsbro, Tranebergsvägen 112, 167 Bromma - har 
tagit aktiv befattning med den ifrågavarande hemsidan.
Börje Ramsbro har på särskild förfrågan av Datainspek
tionen angett bl.a. att de uppgifter som finns på hem
sidan är avsedda som intern information i stiftelsen 
och att datalagen på grund härav och av andra skäl inte 
är tillämplig.
Enligt Datainspektionens bedömning finns på hemsidan 
sådan sökbara uppgifter om enskild person att ett per
sonregister i datalagens mening föreligger och’ att 
tillstånd att inrätta och föra registret skulle krävas. 
Uppgifterna är dock av sådan känslig karaktär att till
stånd inte skulle kunna medges. Härav följer vidare att 
förutsättningar för medgivande till s.k. utlandsut- 
lämnande enligt 11 § datalagen inte heller före
ligger .
Datainspektionen har uppmanat Börje Ramsbro att i av
vaktan på inspektionens utredning ta bort de sidor som 
innehåller namn eller andra igenkänningstecken för en
skild person. Börje Ramsbro har anfört att inspektionen 
inte kan ingripa mot hemsidan på Internet, eftersom den 
enligt hans mening skyddas av yttrandefrihetsgrundlagen 
(1991:1469). Vad Börje Ramsbro har anfört härvidlag kan 
lämnas utan avseende.
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Datainspektionens befogenhet att med stöd av datalagen 
förbjuda fortsatt förande av ett personregister gäller 
endast register för vilka tillstånd inte behövs (18 §, 
se prop. 1993/94:217 s. 24). Förande av tillstånds- 
pliktiga register utan tillstånd är en polisiär fråga.

BESLUT
Datainspektionen avskriver tillsynsärendet och 
överlämnar handlingarna i ärendet till åklagar
myndigheten i Stockholm för prövning av åtal om brott 
mot datalagen.

Beslut i ärendet har fattats av generaldirektören 
Anitha Bondestam i närvaro av överinspektören Ulf 
Widebäck, chefsjuristen Leif Lindgren och 
avdelningsdirektören Håkan Meurling, föredragande.


