Notat angående behandling av personopplysninger i HCregisteret av 25.02.2022.
Statens vegvesen har mottatt henvendelser fra flere kommuner med spørsmål om det skal
foreligge databehandleravtaler mellom kommunene og Statens vegvesen i forbindelse med
utstedelse av parkeringstillatelse og registrering i HC-registeret. Statens vegvesen har derfor
foretatt en vurdering av dette spørsmålet.

Ansvarsforhold
Kommunene og Statens vegvesen behandler begge personopplysninger om de samme
personene i forbindelse med utstedelse av parkeringstillatelse og påfølgende registrering i
HC-registeret. I tillegg er det en samhandling og utveksling av de samme opplysningen. Det
kan på denne bakgrunn stilles spørsmål om hvem som er den behandlingsansvarlige. Etter
personvernforordningen artikkel 4 nr. 7 skal den som bestemmer over formålet og
virkemidlene anses som den behandlingsansvarlige.
Det fremgår klart i forskrift om parkeringstillatelser for forflytningshemmede hvilket formål
som gjelder for behandlingen kommunene og Statens vegvesen utfører. Det er to forskjellige
formål som gjelder for hver etat, som er knyttet til behandlingen av de samme
personopplysningene. Hver etat kan også selv bestemme hvordan de skal løse sine
oppgaver.
Statens vegvesen vurderer på denne bakgrunn at det foreligger et delt behandlingsansvar for
de personopplysningene som knyttes til parkeringstillatelser for forflytningshemmede. Selv
om noen av opplysningen er sammenfallende, har også hver etat sine spesifikke oppgaver
knyttet til de samme personopplysningene. Grensene for hvem som har ansvar for hva går
klart frem av forskrift om parkeringstillatelser for forflytningshemmede.
Dette innebærer at kommunene og Statens vegvesen har et selvstendig ansvar for å oppfylle
kravene etter personopplysningsloven for behandling av personopplysninger.

Behov for databehandleravtale
I og med at det foreligger et delt behandlingsansvar, foreligger det dermed heller ikke et
behandlingsansvarlig/databehandler forhold mellom kommunene og Statens vegvesen. Selv
om kommunene skal utlevere opplysningene til Statens vegvesen, og Statens vegvesen skal
gjøre disse opplysningene tilgjengelige for kommunene, har begge klart avgrensede og
definerte oppgaver.
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Det vil ikke være behov for å presisere ansvarsforholdet mellom kommunene og Statens
vegvesen i en egen databehandleravtale. Det vil heller ikke være hensiktsmessig å inngå en
databehandleravtale mellom hver kommune og Statens vegvesen. I og med at hver etats
oppgaver og ansvar er klart definert, oppnås det ikke noen personverngevinst ved å inngå en
databehandleravtale.

Nye retningslinjer til forskrift om parkeringstillatelse for
forflytningshemmede
Utkast til nye retningslinjer til forskrift om parkeringstillatelse for forflytningshemmede ble
oversendt fra Vegdirektoratet til Samferdselsdepartementet i 2019. På bakgrunn av
henvendelsene fra kommunene angående behov for databehandleravtale ser Statens
vegvesen imidlertid et behov for å utarbeide en egen omtale av personvernforordningen i de
nye retningslinjene. Det vil her foretas en gjennomgang av hvordan de mest sentrale kravene
for behandling av personopplysninger etter personvernforordningen oppfylles. Omtalen er
planlagt overlevert til Samferdselsdepartementet i løpet av mars 2022. Utkastet til nye
retningslinjer vil deretter måtte godkjennes av Samferdselsdepartementet.

Oppsummering
Statens vegvesen vurderer på denne bakgrunn at det ikke er behov for en
databehandleravtale mellom kommunene og Statens vegvesen. Behandlingen av
personopplysninger som kommunen håndterer i forbindelse med innvilgelsen av
parkeringstillatelser, er nøye og detaljert regulert i forskrift om parkeringstillatelser for
forflytningshemmede. Det samme gjelder for Vegvesenets plikt til å etablere og forvalte
registeret over parkeringstillatelser.
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