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Bilaga 4 Författningsförslag 

Förslag till förordning om statlig e-legitimation 

1 kap. Inledande bestämmelser  
1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statlig e-legitimation.  

2§ Med statlig e-legitimation avses en elektronisk identitetshandling som utfärdas av 

staten. Med identitetskontrollerande myndighet avses den eller de myndigheter som 

ska kontrollera uppgift om identitet.  

3 § En statlig e-legitimation får utfärdas till en person som har fyllt 13 år och har ett 

svenskt personnummer eller sådant samordningsnummer där det inte råder 

osäkerhet om personens identitet. 

En statlig e-legitimation får utfärdas till den som är under 16 år endast om barnets 

vårdnadshavare har lämnat skriftligt medgivande. 

4 § Den statliga e-legitimationen ska utfärdas och tillhandahållas av Myndigheten för 

digital förvaltning. 

5 § En statlig elektronisk e-legitimation ska  

1. utfärdas på tillitsnivå hög enligt artikel 8.3 c i Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk 

identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre 

marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG. 

2. utfärdas med en giltighetstid av fem år om inte annat föreskrivs av 

Myndigheten för digital förvaltning. 

2 kap. Styrkande av identitet 
1 § Den sökande är skyldig att på ett tillförlitligt sätt styrka sin identitet i samband 

med ansökan om den statliga e-legitimationen.  

Sökanden är skyldig att inställa sig personligen. 

2 § Den identitetskontrollerande myndigheten ska kontrollera att sökandens 

identitet är styrkt. 
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3 kap. Ansökan och utlämnande av en statlig 

elektronisk e-legitimation 
1 § En statlig e-legitimation utfärdas efter ansökan hos Myndigheten för digital 

förvaltning. 

2 § En statlig e-legitimation ska lämnas ut till sökanden personligen av 

identitetskontrollerande myndighet. 

4. kap. Spärr av statlig e-legitimation 
1 § En statlig e-legitimation ska spärras om 

– det fanns hinder mot att utfärda den statliga e-legitimationen vid tiden för 

utfärdandet och hindret fortfarande består, 

– någon väsentlig uppgift som legat till grund för utfärdandet av den statliga e-

legitimationen är felaktig eller inte längre gäller, 

– någon annan än den som den statliga e-legitimationen är utställd till kan 

misstänkas otillbörligen förfoga över den statliga e-legitimationen eller om 

innehavaren av den statliga e-legitimationen på annat sätt förlorar 

kontrollen över den statliga e-legitimationen, eller 

– innehavaren av den statliga e-legitimationen avlider. 

2 § Om en statlig e-legitimation tidigare har utfärdats till sökanden ska denna spärras 

senast i samband med att en ny statlig e-legitimation utfärdas. 

5 kap. Behandling av personuppgifter 

Inledande bestämmelser 

Förhållandet till annan reglering 

1 § Detta kapitel kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 

2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska 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), här benämnd 

EU:s dataskyddsförordning. 
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Vid behandling av personuppgifter enligt denna förordningen gäller lagen 

(2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning och 

föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen, om inte annat följer av 

detta kapitel eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till kapitlet. 

Personuppgiftsansvar 

2 § Myndigheten för digital förvaltning är personuppgiftsansvarig för behandling av 

personuppgifter i myndighetens verksamhet med den statliga e-legitimationen.  

Identitetskontrollerande myndighet är personuppgiftsansvarig för behandling av 

personuppgifter när myndigheten ska kontrollera att sökandes identitet är styrkt enligt 2 

kap. 2 §. 

Behandling av personuppgifter hos Myndigheten för digital 
förvaltning 

Register över innehavare av e-legitimationer 

3 § Myndigheten för digital förvaltning får föra register över personer som har en 

statlig e-legitimation.  

Ändamål 

4 § Personuppgifter får behandlas om det är nödvändigt för att Myndigheten för 

digital förvaltning ska kunna utföra sina uppgifter i verksamheten med den statliga 

e-legitimationen. 
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Rätten att göra invändningar 

5 § Artikel 21.1 i EU:s dataskyddsförordning om rätten att göra invändningar gäller 

inte vid sådan behandling som är tillåten enligt denna förordning eller föreskrifter 

som har meddelats i anslutning till förordningen. 

Känsliga personuppgifter 

6 § Personuppgifter som avses i artikel 9.1 i EU:s dataskyddsförordning (känsliga 

personuppgifter) får endast behandlas med stöd av 3 kap. 3 § punkten 1 lagen 

(2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning. 

Sökbegränsningar 

7 § Känsliga personuppgifter och uppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott, 

domar i brottmål, straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa 

frihetsberövanden får inte användas som sökbegrepp. 

6 kap. Beslut 
1 § Beslut enligt denna förordning får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. 

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. 

2 § Beslut enligt denna förordning gäller omedelbart, om inte något annat anges i 

beslutet. 

7 kap. Avgifter 
1 § För prövning av ansökan om statlig e-legitimation enligt denna förordning ska 

den sökande betala en ansökningsavgift på xx kronor. 

För prövning av ansökan gäller i övrigt bestämmelserna i 11 – 14 §§ 

avgiftsförordningen (1992:191). 

8 kap. Föreskrifter  
1 § Myndigheten för digital förvaltning får meddela de ytterligare föreskrifter som 

behövs för verkställigheten av denna förordning. 

Myndigheten för digital förvaltning får också meddela sådana föreskrifter om 

personuppgiftsbiträdens hantering av personuppgifter som avses i artikel 28.3 i EU:s 

dataskyddsförordning. 



 

 
5 

digg.se  

 

2 § Den identitetskontrollerande myndigheten får meddela de ytterligare föreskrifter 

som behövs för verkställigheten av den kontroll av identiteten som avses i 2 kap. 2 §. 
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