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Förordning
om ändring i författningssamlingsförordningen
(1976:725);

Utkom från trycket
den 20 april 1999

utfärdad den 8 april 1999.
Regeringen föreskriver i fråga om författningssamlingsförordningen
(1976:725)1
dels att 24 b § skall upphöra att gälla,
dels att 24 a § och bilaga 3 skall ha följande lydelse.
24 a § Bestämmelser om skyldigheten att göra författningar tillgängliga i
elektronisk form finns i rättsinformationsförordningen (1999:175).
Bilaga 32

Utformningen av myndigheternas regelförteckningar enligt
18 c §
I denna bilaga anges vilka uppgifter som skall tas in i myndigheternas regelförteckningar. Vad som sägs om författningar gäller också allmänna råd.
1 Grundförfattningar och ändringsförfattningar
I sina förteckningar skall myndigheterna skilja mellan grundförfattningar
och ändringsförfattningar.
En ändringsförfattning är en författning genom vilken en annan författning ändras, ges utsträckt giltighet i tiden, sätts i kraft eller upphävs. Andra
författningar är grundförfattningar. En ny författning som innehåller övergångsbestämmelser enligt vilka en äldre författning upphävs skall förtecknas
både som en grundförfattning och en ändringsförfattning.
Grundförfattningarna skall tas upp i löpnummerordning. I förteckningen
får de delas upp på skilda serier.
Varje ändringsförfattning skall redovisas i anslutning till den grundförfattning som den hör till.
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Förordningen omtryckt 1995:1462.
Ändringen innebär bl.a. att avsnitt 4 upphävs.
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2 Förteckningar över grundförfattningar
Förteckningar över grundförfatt- Exempel på redaktionell utformning:
ningar skall innehålla följande
uppgifter:
– Fullständig rubrik i senaste ly- Datainspektionens föreskrifter
delse med årtal och löpnummer i (DIFS 1998:3) om undantag från ...
författningssamlingen.
– För författningar vars ingress Bemyndigande:
skall innehålla en sådan uppgift 8 § personuppgiftsförordningen
om bemyndigande som avses i (1998:1191)
18 b §: bemyndigandet.
– För författningar som genomför 388L0576
EG-direktiv eller kompletterar EGförordningar: EG-reglernas Celexnummer.
3 Förteckningar över ändringsförfattningar
Förteckningar över ändringsför- Exempel på redaktionell utformning:
fattningar skall innehålla följande
uppgifter:
– Förkortningen för författnings- DIFS 1998:3
samlingens namn samt årtal och
löpnummer i författningssamlingen.
– Vilka bestämmelser i grundför- Upph. 6–8 §§;
fattningen som upphävs, ändrar nuvarande 2 § betecknas 6 §;
beteckning, ändrar lydelse eller in- ändr. 1, 3 §§; nya 4, 5, 9 §§
förs.
– För författningar vars ingress Bemyndigande:
skall innehålla en sådan uppgift 8 § personuppgiftsförordningen
om bemyndigande som avses i (1998:1191)
18 b §: bemyndigandet.
– För författningar som genomför 388L0576
EG-direktiv eller kompletterar EGförordningar: EG-reglernas Celexnummer.
Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1999.
På regeringens vägnar
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