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16 december 2019 

Datainspektionen beslutar om sanktionsavgift avseende Nusvar AB  

Datainspektionen beslutade den 13 december att Nusvar AB, nedan Bolaget, som genom 

sin webbplats Mrkoll bedrivit kommersiell näringsverksamhet, ska betala 35 000 EUR för 

att ha överträtt dataskyddsförordningen och kreditupplysningslagen.  

Genom klagomål från allmänheten har Datainspektionen gjorts uppmärksam på att 

Bolaget genom webbplatsen Mrkoll har lämnat ut ekonomisk information om alla 

Sveriges invånare över 16 år. Bolaget har publicerat personuppgifter som köpts in från en 

kreditupplysningsverksamhet samt aggregerad information, däribland uppgifter om 

inkomst och betalningsanmärkningar. Även information om t.ex. åtal för brott har 

publicerats på webbplatsen. Bolaget har, när det inte funnits någon betalningsanmärkning 

på en aggregerad nivå, vilket normalt utgörs av en grupp på ca 22-28 personer, uppgett 

detta på individnivå. Bolaget har inte publicerat att betalningsanmärkning funnits på 

individer, utan har istället erbjudit kunden att köpa en kreditupplysning av det företag 

Bolaget har agerat återförsäljare åt. Webbsidan omfattas av s.k. frivilligt utgivningsbevis. 

Därför gäller yttrandefrihetsgrundlagens föreskrifter om sändningar av program när 

information tillhandahålls allmänheten via webbplatsen. 

Bolaget har uppgett att Bolaget inte anser sig bedriva kreditupplysningsverksamhet, utan 

enbart är återförsäljare av sådana tjänster.  

Datainspektionen har konstaterat att den verksamhet som bedrivs av Bolaget är 

kreditupplysningsverksamhet då den innehåller information som typiskt sett kan 

användas för att göra en kreditbedömning av en person och faller således inom 

kreditupplysningslagens definition av kreditupplysningsverksamhet. Eftersom Bolaget 

har utgivningsbevis har Bolaget rätt att bedriva kreditupplysningsverksamhet utan 



 

 

2 

 

tillstånd, men ska följa de regler för verksamheten som framgår av Kreditupplysnings-

lagen och Dataskyddsförordningen.  

Datainspektionen konstaterar att Bolaget i strid med Dataskyddsförordningens och  

Kreditupplysningslagens begränsningar har behandlat uppgifter om lagöverträdelser. 

Datainspektionen konstaterar också att Bolaget överträtt kravet på uppgiftsminimering, 

d.v.s. att Bolaget behandlat personuppgifter för kreditupplysningsändamål som inte 

uppfyllt kravet på adekvans, relevans och nödvändighet. Bolaget har också brustit i 

skyldigheten att kontrollera legitimt behov av kreditupplysning gällande privatpersoner 

samt att säkra att de uppfyller krav på kreditupplysningskopia.  

I överväganden gällande påföljd noterar Datainspektionen att de personuppgifter som 

behandlats har omfattat ca 8 miljoner personer, och bl.a. uppgifter om betalnings-

anmärkning samt lagöverträdelse. Det kan därför inte anses som en mindre överträdelse. 

Kreditupplysningstjänsten fanns tillgänglig i ca 5 månader och har därefter upphört. 

Dock har den potentiella spridningseffekten under denna tid varit omfattande. Vid 

fastställandet av sanktionsavgiftens storlek har även Bolagets uppskattade omsättning 

beaktats. Eftersom kreditupplysningsverksamheten nu upphört har Datainspektionen inte 

ansett att det finns behov för ytterligare åtgärder. Den administrativa sanktionsavgiften 

bestäms till 35 000 EUR.  

Beslutet förtydligar Datainspektionens syn på vad som utgör kreditupplysnings-

verksamhet och begränsningar i det skydd ett utgivningsbevis utgör.  Advokatbyrån 

rekommenderar försiktighet i all publicering av finansiella uppgifters samt uppgifter om 

lagöverträdelser som rör en privatperson.  

Har du frågor eller funderingar gällande beslutet är du välkommen att kontakta din 

kontaktperson hos Advokatbyrån eller Sofia Bengtsson, tel. 08 407 88 17 alt. 

sofia.bengtsson@wsa.se.  

Wesslau Söderqvist är inte som andra advokatbyråer. Vårt synsätt begränsar oss inte till 

traditionella rätts- eller affärsområden. Där andra fastnar i konventionella mallar hittar vi 
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möjligheter du inte trodde fanns. Vi ser till dina specifika behov och förstår dina villkor som 

näringsidkare.  

Wesslau Söderqvist erbjuder stöd och rådgivning i affärsfrågor med särskild tonvikt mot den 

finansiella sektorn. Att samarbeta med oss innebär tydligt definierade uppdrag och förutsägbara 

kostnader. Utifrån en helhetssyn arbetar vi konsekvens- och lösningsinriktat för att alltid uppnå 

största möjliga affärsnytta. 


