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Lag
om ändring i lagen (1997:998) om ändring i lagen
(1995:743) om aviseringsregister;

Utkom från trycket
den 3 december 1999

utfärdad den 25 november 1999.
Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4, 7 och 8 §§ lagen (1995:743) om
aviseringsregister i stället för deras lydelse enligt lagen (1997:998) om ändring i nämnda lag skall ha följande lydelse.
4 § Aviseringsregistret får innehålla uppgifter om personer som är eller har
varit folkbokförda i landet och om personer som har tilldelats ett samordningsnummer enligt 18 a § folkbokföringslagen (1991:481).
För en person som är eller har varit folkbokförd får de uppgifter anges
som registrerats enligt lagen (1990:1536) om folkbokföringsregister och
som avser
1. personnummer och samordningsnummer,
2. namn,
3. adress,
4. folkbokföringsfastighet, lägenhetsbeteckning, folkbokföringsort och
folkbokföring under särskild rubrik,
5. födelsehemort och födelseort,
6. medborgarskap,
7. civilstånd,
8. make, föräldrar, barn och vårdnadshavare,
9. datum för inflyttning från utlandet,
10. avregistrering med uppgift om dödsfall, utflyttning till utlandet eller
annan anledning,
11. anmälan enligt 7 kap. 1 och 10 §§ vallagen (1997:157).
För en person som har tilldelats ett samordningsnummer får anges de uppgifter som har registrerats enligt 7 § tredje och fjärde styckena lagen
(1990:1536) om folkbokföringsregister.
7 § I fråga om den som är eller har varit folkbokförd får i aviseringsregistret som sökbegrepp användas uppgift
1. som avses i 4 § andra stycket 1–4, 8 , 10 och 11,
2. om medborgarskap i Sverige, Danmark, Norge, Finland eller Island, eller
3. om medborgarskap i land inom eller utom Europeiska unionen (unionsmedborgarskap eller icke unionsmedborgarskap).
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I fråga om den som tilldelats ett samordningsnummer får i aviseringsregistret som sökbegrepp användas uppgift om samordningsnummer, födelsetid och namn.
Som sökbegrepp får, enligt de närmare föreskrifter som meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer, också användas
uppgift som avses i 5 §.
8 § Uppgift i aviseringsregistret som avses i 4 § andra stycket 1–8 och 11
samt i 4 § tredje stycket skall gallras när en ny, motsvarande uppgift registreras eller när uppgiften inte längre är aktuell. Uppgift som avses i 4 § 4 och
som ersatts av en ny motsvarande uppgift får dock bevaras i två år efter utgången av det år ändringen registrerades. Vidare får uppgift om rättat personnummer bevaras under den tid som behövs för att tillgodose ändamålet
med registret.
Uppgift om datum för inflyttning från utlandet skall gallras fyra år efter
utgången av det år då uppgiften registrerades.
Om en person har avregistrerats från folkbokföringen, skall uppgift som
avses i 4 § andra stycket 4–9 gallras vid avregistreringen och övriga uppgifter tio år efter utgången av det år personen avregistrerades.
Regeringen får föreskriva undantag från bestämmelsen om gallring i
tredje stycket.
På regeringens vägnar
BOSSE RINGHOLM
Peter Kindlund
(Finansdepartementet)
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