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Förordning
om ändring i förordningen (1999:1134) om
belastningsregister;

Utkom från trycket
den 15 december 2000

utfärdad den 7 december 2000.
Regeringen föreskriver att 22 och 23 §§ förordningen (1999:1134) om belastningsregister skall ha följande lydelse.
22 § Ett registerutdrag enligt 9 § andra stycket första meningen lagen
(1998:620) om belastningsregister skall endast innehålla uppgifter om domar, beslut eller strafförelägganden där
1. någon annan påföljd än böter har dömts ut,
2. dagsböter har dömts ut för brott mot 3 kap. 5 §, 4 kap. 4 och 5 §§, 8, 9
och 14 kap. samt 17 kap. 1, 2 och 4 §§ brottsbalken eller
3. böter som har dömts ut för brott mot 6 kap. 7 § och 16 kap. 11 § brottsbalken, narkotikastrafflagen (1968:64), lagen (1991:1969) om förbud mot
vissa dopningsmedel, vapenlagen (1996:67), vapenförordningen (1996:70)
och äldre vapenlagstiftning.
Om påföljden även avser något annat brott än de som anges i första
stycket 2 och 3, skall också uppgifter om det brottet lämnas ut.
Ett registerutdrag enligt 9 § andra stycket andra meningen lagen
(1998:620) om belastningsregister skall endast innehålla uppgifter om domar, beslut eller strafförelägganden där påföljd har dömts ut för brott mot 3
kap. 1, 2 och 6 §§, 4 kap. 1 §, 6 kap., 8 kap. 6 § och 16 kap. 10 a § brottsbalken. Om påföljden även avser något annat brott, skall också uppgifter om det
brottet lämnas ut.
23 § Avgift skall tas ut
1. för att lämna ut uppgifter till enskilda enligt 21 § samt
2. för att lämna ut ett begränsat registerutdrag enligt 22 § första stycket.
För avgiftens storlek m.m. gäller bestämmelserna i 20–24 §§ avgiftsförordningen (1992:191), varvid avgiftsklass A tillämpas.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001.
På regeringens vägnar
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