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Sammanfattning

HUSAR har ihaft uppdrag föreslå författningsregleringdenatt
erfordras för fram hushållsstatistik med hjälpatt tam.m. som av

registerdata. Förslag lämnas sålunda till två författningar ochnya
till ändringar i två författningar folkbokföringsområdet.

HUSAR lämnar i betänkandet förslag till lagreglering ettav
rikstäckande lägenhetsregister. Registret skall inte innehålla
personinformation och bildar därför inte personregister i data-
lagens 1973:289 mening. Författningsförslaget, delvissom
hämtat sin förebild från författningar för omfattarpersonregister,
bl.a. regler ändamålet för och innehållet i registret. Lägenhets-om
registret, konstrueras utbyggnad registren inomsom som en av
fastighetsdatasystemet, skall enligt förslaget omfatta samtliga
bostadslägenheter för boende också samtligapermanent men
fritidshus och specialbostäder. betyderDetta registren byggsatt

med region-, fastighets- och byggnadsuppgifter från byggnads-upp
registret. Regleringen omfattar också de uppgifter lägenheternaom

får förekomma i registren. Dessa kompletteras i övrigasom mer
lägenhetsspecifika delar med uppgiftslämnande från fastighetsägar-

med uppgiftplikt. De angiva uppgifterna bildar registerinne-na nu
hållet. För registren skall fylla sin funktion måste de emellertidatt
ajourhållas. Fastighetsägarna föreslås därför bli fortsatt uppgifts-
skyldiga beträffande vidtagna förändringar påverkar densom
lägenhetsspeciñka informationen.

Lägenhetsidentiteten består dels adressuppgift, delssom av-
s.k. lägenhetsbeteckning del icentral lägenhetsregistret.är en-
HUSAR förespråkar väljer värdebärande modell föratt man en
lägenhetsbeteckningen.

HUSAR lämnar vidare förslag till lag provverksamheten.en om
Denna går vilket två givna alternativutrönaut att av som

bör användas för den riksomfattande uppgiftsinsamlingen.senare
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innehåller rättsliga reglering beträffandeLagen den uppgiftsplikt
erfordras för kunna genomföra provverksamheten.attm.m. som
StatistiskaI lagen centralbyrån SCB och Centralnämnden förges

fastighetsdata CFD för detta ändamål inrätta föraochrätt att
bildaspersonregister. Dessa register de uppgifter hämtasav som

in från byggnadsregistret och från enskilda med be-stöd av
i lagen. Uppgifterna lämnas vidare särskiltstämmelser till det

till folkbokföringen.reglerade lägenhetsregistret och
regleras uppgiftsskyldighet för enskilda beträffandeI lagen

sådana uppgifter tidigare inte registrerats erfordrassom men som
för viss boende skall kunna knytas till vissatt en persons en

Fastighetsägarblanketten förtryckas medlägenhet. kommer att
främst byggnadsregistret hushållsblankettenuppgifter från medan

förtryckas uppgifter från Registret för totalbe-kommer medatt
skyldigheterfolkningen RTB. Vilka åligger enskild angessom

därför tydligt i lagen.
frånlägenhetsspeciñka uppgifter måste inhämtasOckså mer

föreskrifter ienskilda. Insamlingen sker med stöd närmareav en
Uppgiftsinsam-förordning får utfärdas i anslutning till lagen.som

deraskommunerna ochlingen ombesörjs praktiskt ansvar.av
medförInsamlingen uppgifter enligt den föreslagna lagen att ettav

uppgifter bildas. Förutom deantal register med personanknutna
provverksamheten hostidigare angivna personregistren för SCB

måste framför allt skatteförvaltningen utvidga sinaoch CFD,
provverksamheten.folkbokföringsändamäl Dettaregister för för

med stöd bestämmelser i lagen.kan ske av
integritetsaspekter och hurbetänkandet behandlas olikaI även

informationsfrâgan bör hanteras.
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Författningsförslag

Förslag till lag provverksamhet angåendeom
lägenhetsdata m.m.

Tillämpningsomráde m.m.

1 § Denna lag gäller provverksamhet för vilketutrönaatten av
två alternativ för inrätta lägenhetsregister och införa lägen-att ett
hetsidentitet i folkbokföringen riksdagen bör besluta försom om

förbättra lägenhetsstatistiken.att
CentralnämndenStatistiska centralbyrån och för fastighetsdata

får inrätta och föra personregister för provverksamheten med det
ändamål i första stycket.som anges

Uppgzflsskyldighet

Ägare2 § till enbostadshus, innefattande också fritidshus, och
flerbostadshustillägare skyldig för varje lägenhetär äratt som

uthyrd lämna uppgift kontraktsinnehavarens och, i denom nanm
det känt,mån innehavarensär personnummer.

3 innehar§ Den ocheller bebor bostadslägenhet skyldigärsom en
lämna uppgift hushållsställningochatt om namn, personnummer

giftsambo, till någon i hushålletbarn och ensamståendeannan
boende boende.för de

4 § Uppgiftsskyldig enligt och2 3 §§ skall länma uppgift sinom
adress och fastighetsidentitet eller kontrollera förtryckt uppgift på
blankett ienligt § och förekommande5 fall felaktig uppgift.rätta
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Insamlingsförfarandet

skall på blankett till5 § Uppgifterna enligt 2 och 3 §§ lämnas en
fastställsmyndighet regeringen föreskriver. Blanketterna avsom

regeringen bestämmer. Deregeringen eller den myndighet som
ADB-medium enligtuppgifter i 2 § får lämnasävensom avses

föreskrifter.regeringens

bestämmerden myndighet regeringen6 § Regeringen eller som
eller inhämtasfastställer uppgifterna enligt 5 § skall lämnasnär

de skallvilken tidpunktoch som avse.
regeringen bestämmerden myndighetRegeringen eller som

skallområden provverksamhetenfastställer inom vilka ägasom
rum.

blanketternabiträda vid distributionenskall7 § Kommunerna av
skalluppgifterna. Deoch insamlingenvid upprättandetoch av

komplette-granskas,insamlade uppgifternaockså för deattsvara
regering-överlämnas till den myndigheti skickoch berett somras

bestämmer.en

8 får uppdra särskilt granskningsorgan§ En kommun attett
uppgifter i 7för de som angessvara

vissinom tidde uppgiftsskyldigafår begära9 § Kommunerna att
omfattasförhållandenupplysningarlämnar av upp-om som

enligt denna lag.giftsskyldigheten

inrätta elleri provverksamheten fårdeltar10 § Myndighet som
uppgifterpersonregister med dekomplettera befintliga som

får också överlämnaprovverksamheten.omfattas De upp-av
föroch CentralnämndensStatistiska centralbyrånsgifterna till

i första stycket.personregister 1 §fastighetsdata som avses
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Anmaningar

fårföreskriven tid,inte inombegärd uppgift lärrmasll § Om en
denregeringen bestämmermyndighetden upp-anmanasom

gäller denskyldighet.fullgöra sin Detsammagiftsskyldige att om
har begärtsupplysningarunderlâter lämnauppgiftsskyldige att som

enligt 8
uppgiftsskyldige, detutfärdas bör denanmaningInnan omen

erinraslämpligtolägenhet,någon sättkan ske utan om
upplysningar.uppgifter ochföreskrivnaskyldigheten lämnaatt

Viten m.m.

enligtföljer anmaning 11uppgiftsskyldige inteden12 § Om en
förelägga denbestämmerregeringenden myndighetfâr som

detta vid vite.uppgiftsskyldige göraatt
enligt lagenbestäms vitetenligt 2 §uppgiftsskyldigFör

tilluppgiftsskyldig bestäms vitet1985:206 viten. För annanom
000 kr.högst llägst 100 och

överklagas.vitesföreläggande får inte§ Beslut13 om

skall begäran denförelagt viteutdömandeFråga14 § avavom
i detlänsrättenregeringen bestämmermyndighet prövas avsom

skall fullgöras.uppgiftsskyldighetendärlän

Registeruppgifter

myndighetprovverksamheten får den§ genomförande15 För av
följande registeruppgifter frånhämtaregeringen bestämmer

19901985 ochbostadsräkningenFolk- och-
inskrivningsmyndigheternasFastighetsregistermyndighetens och-

informationssystem
Lägenhetsregistret-

totalbefolkningen.Registret över-
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Ett för kvalitetskontrollregister

16 § iFör kunna kontrollera uppgifterna lämnasatt om som
tillförlitliga fâr centralbyrånprovverksamheten Statistiska medär

stöd automatisk fördatabehandling föra särskilt registerettav
framställning statistik.av

Registeransvar m. m.

17 § Statistiska Centralbyrån Centralnämnden för fastighets-och
data registeransvariga enligt datalagen 1973:289 förl §är
respektive provverksamheten.personregister som avser

18 identitet får inte avslöjas redovisningar§ Enskild vidpersons
statistik.av

Information

skall§ Centralbyrån och deltagande kommuner19 Statistiska
informera berörs provverksamheten.dem som av

vilkameddelar föreskrifter vilket ochRegeringen sättom
skallupplysningar lämnas.som

Bevarande och gallring

lägenhetsregistret20 § Uppgifter enligt skall överföras till2 §
Uppgifter ilägenhetsregister.enligt lagen 1995:000 personre-om

Centralnämndens föruppgiftergistret i 16 § och isom avses
skall gallrasenligt andra stycketfastighetsdata personregister 1 §

uppgifter gällerdenna lag upphör gälla. För övriganär attsenast
gallring ibevarande och arkivlagenbestämmelserna om

1990:782.

Ikraftträdande

upphör gällakraft den januari 1996 ochDenna lag träder i l att
31 december 1997.den
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lägenhetsregistertill lag2. Förslag om

Tillämpningsomrâde

rikstäckandeförandeochinrättandegällerlag ettl § Denna av
lägenhetsregister.

Ändamål

resursför-planering,föranvändasfårLägenhetsregistret2 §
byggande.ochbostäderutvärderinguppföljning ochdelning, av

förochfolkbokföringenanvändas iocksåfåri registretUppgifter
statistik.framställning av

Innehåll

förbostadslägenhetersamtligaomfattaskallLägenhetsregistret3 §
specialbostäder.fritidshussamtligaboende, samtpermanent
uppgifter.följandeinnehållaskallLägenhetsregistret

belägenhetRegional
län-
kommun-
församling-

Fastighetsuppgifter2.
fastighetsidentitet-
taxeringsform-

formjuridisk-
typkod-
ägarkategori-

Byggnadsuppgifter
fastighetenbyggnadsidentitet inom-

koordinater-
hustyp-
värmesystem-
nybyggnadsår-
ombyggnadsår-
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värdeâr-
lägenhetsidentitet4. Uppgifter om

lägenhetsbeteckning-
adress-
postnummer-
postort-

Övriga lägenhetsuppgifter
antal rum-
förekomst kökav-
lägenhetsarea-
upplâtelseform-
förekomst hissav-

fritidsbostadutnyttjande som—
uppgiftspecialbostad med typom-

Uppgiftsskyldighet

Ägare skyldigaoch till flerbostadshus4 § till enbostadshus är att
enligt 3§uppgifter varje bostadslägenhetlämna samtom

Ägare till flerbostadshusägarkategori för fastigheten.uppgift om
uppgiftskyldiga lämnadessutom värmesystem.är att om

varje ändringgäller fortlöpande förUppgiftsskyldigheten som
lägenhetsuppgift.påverkar en

Insamlingsförfarandet

fastighets-fråni får hämtas§ Uppgifter 3 § 1 35 avsessom -
informa-inskrivningsmyndigheternasochregistermyndighetens

mån uppgifterna ingår i dettationssystem i den system.
ägarkategorii 3 §5. ochUppgifter samtomsom avses

föreskrifter meddelasskall lämnas enligtvärmesystem avsom
regeringen.
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lägenhetsidentitetFastställande av

adress.lägenhetsbeteckning ochbestårLägenhetsidentitet6 § av
varjeförlägenhetsbeteckningfastställaskallKommunerna

adress förfastställaocksåskallbostadslägenhet. Kommunerna en
meddelasskalllägenhetsbeteckningFastställdlägenhet.varje

fastighetsägare.respektive

Anmaningar

fårtid,föreskriveninomuppgift inte lämnasbegärd7 § Om en
uppgiftsskyldigbestämmerregeringenmyndighetden anmanasom

uppgift.begärdlämnaatt
detuppgiftsskyldige,denbörutfärdas,anmaningInnan omen

erinraslämpligtpåolägenhet, sättnågonskekan omutan
upplysningar.uppgifter ochföreskrivnaskyldigheten lämnaatt

Viten m.m.

enligt 7anmaningföljeruppgiftsskyldige inte8 § Om den en
förelägga denbestämmerregeringenmyndighetfår den upp-som

vid vite.dettagiftsskyldige göraatt

överklagas.får intevitesföreläggandeBeslut9 § om

begäranskall påviteförelagtutdömande§ Frågor10 avavom
ilänsrättenregeringen bestämmer prövasmyndighetden avsom

skall fullgöras.uppgiftsskyldighetendet län där

Ansvar m.m.

inom kommu-lägenhetsregistretföransvarig11 § En kommun är
lägenhets-föransvarigfastighetsdataför ärCentralnämndennen.

riksnivä.påregistret



20 Författningsförslag 1995:74sou

Gallring

12 § Bestämmelser bevarande finnsoch gallring i arkivlagenom
1990:782.

Ikraftträdande

i kraftDenna lag träder den januari 1996.1



Författningsförslag 21SOU 1995:74

till ändring i folkbokföringslagenFörslag lag om

1991:481

Härigenom föreskrivs 28, och 32 §§ folkbok-31att
föringslagen ha följande lydelse.1991:481 skall

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

6 §
skall folkbokföras på fastighet och i denEn denperson

territoriella församling där han enligt 7 13 §§ är att anse som-
bosatt.

Med fastighet jämställs i
denna lag bostadslägenhet,

innehåller flerafastighetenom
bostäder.

nyfött barn folkbokförs församling där modernEtt i den är
folkbokförd eller, inte folkbokförd, i den för-modern ärom
samling där folkbokförs församlingdet har fötts. Hittebarn i den
där de har påträffats.

Undantag från första stycket i 14 16 §§.anges -

28 §
Anmälan enligt innehålla följande uppgifter:25 eller 26 § skall

ochnamn personnummer,
för2. datum ändring bostads- eller postadress,av

bostads-3. och postadresss dess beräknade giltighetstid,samtny
4. registerbeteckning för den fastighet den bostadsad-som nya

avser,ressen
upplåtit den fastighet eller bostadslägenhet den5. vem som som

bostadsadressennya avser.
bostads- Uppgift ellerUppgift eller bostads-om om
förstapostadress enligt stycket postadress enligt första stycket

lägenhet i flerfa- lägenhet i flerfa-som avser avseren som en
bör innehålla den miljshus skall innehålla lägen-miljshus

beteckning för lägenheten hetsidentitet. Anmälan enligtsom
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fastighetsägaren innehållaanvände. An- 26 § skall dessttom
mälan enligt 26 § skall dess- uppgift infljttningsdag tillom

innehålla uppgift landet, avsikten vistelsenmedutom om
inflyttningsdag till beräknadelandet, här och dessav- var-
sikten vistelsen här och aktighet uppgiftermed desamt
dess beräknade varaktighet får föras folkbok-in isom

de uppgifter f föringsregistret enligt lagensamt som r
föras folkbokföringsregi- folkbokfö-in i 1990:1536 on

enligt lagen 1990:1536 ringsregister.stret
folkbokföringsregister.om

31 §
Om kan skyldig anmälandet är göraattantas atten person

enligt får Skattemyndigheten föreläggadenna lag, atthonom an-
skriftligen eller muntligentingen sådan anmälan ellergöra en

folk-lämna uppgifter behövs för bedömningen hansde som av
uppgifter skallbokföring. föreläggandet skall vilkaI somanges

länmas.
får före-Skattemyndigheten

lämnalägga attpersonen
lâgenhetsidentitet,uppgift om

skyldighet göraäven attom
förstaanmälan enligt stycket

inte föreligger.
förnamn inomOm vårdnadshavare inte anmält barnetsbarnsett
år Skattemyn-föreskriven enligt § namnlagen 1982:670,tid 30

viss tiddigheten förelägga barnets vårdnadshavare inomatt
fullgöra skyldighet.denna

32§
SkattemyndighetenSkattemyndigheten får före- får före-

fastighetsägare ellerlägga fastighetsägare eller lägga enen
innehavare bostadslägen- innehavare bostadslägen-avav

bostadhet, upplåter bostad het, upplåtersom en som en
tillnågon till någonatt attannan,annan, uppge uppge

ochupplåter bostadhan upplåter bostad och hanvemvem
medgi-denne meddenne med hans medgi- hansom om
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vande upplåter bostaden vande upplåter bostaden
vilka vilkasamt samtannan personer annan personer

enligt hans kännedom bor enligt hans kännedom borsom som
i fastigheten respektive lägen- i fastigheten respektive lägen-
heten. frågaI heten. frågaIom en person om en person

flerfamiljshusbor i får bor i flerfamiljshus fårsom som
föreläggandet också föreläggandet ocksåavse upp- avse upp-
gift den beteckning lägen- gift lägenhetsidentitet.om om
hetsnummer fastighetsä-som

använder för bostads-garen
lägenheten.

lagDenna träder i kraft samtidigt lagen provverksamhetsom om
angående lägenhetsdata och gäller under den tid och för de
områden i den lagen.som avses
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4. Förslag till ändring ilag lagen 1990:1536om om

folkbokföringsregister

Härigenom föreskrivs 6 § lagen 1990:1536 folkbok-att om
föringsregister skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse lydelseFöreslagen

Registerinnehåll

6 §
folkbokföringsregisterEtt lokalt får innehålla uppgifter om per-

eller varit folkbokfördahar inom det verksam-ärsoner som
fårhetsomrâde för vilket registret förs. sådanFör en person anges

personnummer,
namn,
adress,
folkbokföringsfastighet, folkbokföringsfastighet,4. 4.

folkbokföringsortoch folkbok- lägenhetsidentitet, folkbok-
föring särskildunder rubrik, föringsort och folkbokföring

under särskild rubrik,
födelsehemort födelseort,och

6. medborgarskap,
civilstând,

föräldrar vårdnadshavaremake, barn, och eller annan person
folkbokföringenden registrerade har samband med inom ochsom

sambandet grundat på adoption,ärom
sjömansregistrering,9.

inflyttning från utlandet,10.
avregistrering vid11.

dödsfall dödförklaring,ellera
utflyttningb till utlandet,
obefintlighet,c

d beslut fingerade personuppgifter,om
gravsättning.12.
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iuppgifter 1991juni30denocksåfår omFör angespersonen
sådanantecknade ibestämmelser ärsärskilda enmedenlighet

1967:495§folkbokföringskungörelseni 16personakt avsessom
församlingicke-territoriellimedlemskapuppgifter ensamt om

1991:497.

provverksamhetlagensamtidigtkraftträder ilag omDenna som
deförochtiddenundergällerochlägenhetsdataangående

lagen.deniområden avsessom
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Inledning1

bakgrundAllmän1.1

ochFolk-betänkandesittföreslog i90-kommissionenFoB
folk-1993:41SOUframtidenioch att1990bostadsräkning år

ochinriktningtraditionellFoBbostadsräkningaroch om-av
Remiss-år.tiondeoftaregenomföras änborde vartfattning inte
visar1994:41jfr Dsförslag attkommissionensbehandlingen av

Detförslaget.kritikframförtsområdentvå motpåfrämstdet
erhållaskanendastyrke,ochhushållstatistikengäller somomom

SCBdärföruppdrogRegeringenbostadsräkningarna.ochfolk-i
utredaRSVRiksskatteverketochmed CFDsamarbeteiatt

hjälpmedhushâllsstatistikenförbättramöjligheterna avatt
Utredningiredovisatshar rapport,Uppdragetregisterdata. en

lägenhetsidenti-hjälpmedhushâllsstatistikförbättradangående av
remissbe-har1994-06-30. Ifolkbokföringen, rapporten,i somtet

och lägen-inrättaslägenhetsregister attföreslåshandlats, att ett
kanHushållsstatistikenfolkbokföringen.iinförshetsidentitet

lägenhetsregistret,frånuppgifterhjälpmedframdärefter tas av
Lägenhets-källor.relevantaandraoch frånfolkbokföringenfrån

ochfastighetsdatasystemetdel iingåföreslåsregistret som en
basregistretutbyggnad överutformatbliförutsätts avsom en

föreslåslägenhetsregisterregleringbyggnader. En temporär ettav
fastighets-förförfattningsregleringpåavvaktandock i en ny

datasystemet.
lösningregisterbaseradvälkomnarremissinstanserFlertalet en
under-statistikbehovenDärvid harföreslår.SCBslagdet somav

fram-statistikensamhällsekonomiskaoch den nyttanstrukits av
medförslagettillnegativadockremissinstanserNågra ärhållits.

SCB:sifrågasättandeintegritetsskäl ochtillhänvisning ett av
fastighets-DIDatainspektionen attbehovskartläggning. anser
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datasystemet tillföras register iinte bör avvaktannya en
modern författningsreglering systemet.av

stöder förslaget med hänvisning till fastighetsdatarefor-CFD att
genomfördkommer i hela landet under hösten 1995.attmen vara

Då också uppläggningen rikstäckande basregisterkommer ettav
byggnader genomförd. Tillsammans med registretöver att vara

förs frivilligt i fastighetsdatasystemet,adresser, idagöver som ger
koppling lägenhet till fastighet-detta förutsättningar för av

uppläggning ochbyggnad-adress. Därmed finns stabil grund fören
ajourföring lägenhetsregister.ettav

Ändamål lägenhetsregister1.2 för ett

framställningenlägenhetsregister skulle i hög grad underlättaEtt
sammanhålletfördel medstatistik hushåll. Enöver stor ettav

basinformation vid tillfällelägenhetsregister all samlas inär ettatt
uppgiftsläm-och till register och allmänhetens framtidaattett

narbörda därigenom minskas.
statistik beträffande hushållenSCB bedömer efterfråganatt

Uppfattningenoch i ökande.och boendet mycketär stor t.o.m.
sambandSCB utförde i medstärks den kartläggning somav

betänkande, för vilkaverkets remissvar FoB-kommissionens
på förändrasEfterfrågesituationen hållerredogörs längre fram. att

medförolika sarnhällsområden,i takt med avregleringen inom som
underlag för sinsamhället efterfrågaranvändargrupper iatt nya

Samtidigt forsk-planering, utvärdering och resursfördelning. är
underlagethushållsuppgifter tilltagande. Omningens intresse iav

totalundersökning,för hushållsstatistiken inte kan samlas in genom
användningsområden olikakommer rad istället krävaatten

beträffandeurvalsundersökningar. utredning SCB utförtEn
låglägenhetsregister har också bekräftat hushâllsstatistikatt
denivå grundläggande information förregional mångautgör av

arbetar planering,användare i det svenska samhället medsom
centralutvärdering och resursfördelning. Behoven finns även

enhetennivå. Bakgrunden hushållet den betydandeär äratt mest



29Inledning1995:74SOU

olikaförbrukarochbeställer typersamhället resurser,i avsom
mångaidärförHushållen ärsocialvård ochboende, omsorg.t.ex.

unikFoBindividerna. ärfölja änintressantaavseenden enattmer
avseendemedsammansättninghushållensbeskrivningkälla för av

har dennaTraditionelltensamstående. typsambor ochgifta, avpå
betydervilketår,femte atttillgängligvaritstatistik bara vart

Vidtillgänglig.statistik finnsinaktuell innanblikanstatistiken ny
producerasbordehushållsstatistikoftakartläggning hurtidigare av

periodisering.acceptabelframkommittredje århar envart som
medkonventionella FoB:argenomföramöjligtintedockDet attär

intervaller.så korta
folkbok-iadressuppgiftutökadochlägenhetsregisterEtt en

betydligt störreanvändareolikaerbjudaskulle kunnaföringen en
skulletill dataTillgänglighetenstatistikuttag.vidflexibilitet

användarnasolikatill deoch kunnaförbättrasavsevärt anpassas
behov.

direktivArbetsgruppens1.3

författningsregleringdenföreslådirektiv ärArbetsgruppens att
hjälpmedhushållsstatistikframkrävs för avatt tasomm.m.

beaktandemedarbetsgruppeninnebärregisterdata. Uppdraget att
skallintegritetsaspekternaav

skall regleras,lägenhetsregisterföreslå hur nyttett-
ochbostäderallafastställs föradresserbeakta kraven på att-

säkerställaförvidtasmåsteföreslå vilka åtgärder attsom
kvalitet,fortlevnad ochuppbyggnad,adressregistrets

regleras,skallhushållstatistikregisterföreslå hur överett nytt-
skallsamkörningarochuppgiftsinhämtandeföreslå hur m.m.-

regleras samt
skall regleras.RTBändringen ihurföreslå-
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Folkbokföring2

Allmäntl

denpåbenämningensammanfattandedenFolkbokföring är
bosättningsförhållanden,befolkningensskerregistrering som av

personuppgif-gällandeandra rättsligencivilståndsförhâllanden och
civilstândshändelser.inträffadeter samt av

folkbokföringeninomuppgifter registrerasolika slagsDe som
ochrättigheterskilda Förfår betydelse på sätt. personsen
hanavgörandegångerdet mångasamhälletskyldigheter i är om

skallhanoch på vilkeni landetfolkbokförd här ortär anses
denbetydelse förfolkbokföring får därförBeslutbosatt. storom

1991:481.folkbokföringslagenifrågor reglerasenskilde. Dessa
myndig-omfattningiFolkbokföringsuppgifter används stor av

folkbokföringsverksam-Målet förfolkbokföringen.utanförheter
ochfullständigtillhandahållakanheten attvaranumera anges

sarnhälls-för olikatillgänglighetgodbasinformation medkorrekt
för vissaandra 0rdmedFolkbokföringen bedrivsfunktioner.
uppgifts-denockså legitimerarändamål,kärnområden. Dessa som

kanbefolkningen,åliggeramnälningsskyldighetoch numerasom
28:1994:44jfr SOUföljandesägas s.vara

beskattning,-
befolkningsstatistik,-
försvar,-

förmåner,sociala-
utbildning,-

ochrättsväsende-
röstlängdenupprättande av-

offentlighetsprin-med stödtillgängligauppgifterflestaAtt de är av
Särskiltenskilda.utnyttjasockså kandemedförcipen att av
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betydelsefullt har det myndigheter och olikaattansetts vara
tillgång till korrekta adressuppgifter folk-företag kan över

lång det adressuppgifternabokförda Sedan tid tillbaka ärpersoner.
tillinom folkbokföringen därvid kommerregistrerassom som

Frågan tillgången till aktuella och korrektaanvändning. om
adressuppgifter också betydelse för Aviseringsut-centralvar av
redningen i med fram aviseringssystemdess arbete att ta ett nytt

avsnitt 2.4.1.se
folkbokföringen skall kunna förse dessa grundläggandeFör att

erfordeliga uppgifter har enskilda ochsamhällsfunktioner med
ålagts amnälnings- underrättelseskyldighetermyndigheter och

såväl bosättningsförhållanden flyttningsanmälanavseende som
familjerättsliga förhållanden underrättelse vigsel ochm.m. om

födelse, dödsbevisäktenskapsskillnad, underrättelser m.m..om
admini-har i allmänhet också byggts såFörvaltningen attupp

olika myndigheter tillhandahållsstrationen underlättas attgenom
verksamheten nödvändiga folkbokföringsuppgifter. Det harför

rutiner för förseunder de 25 åren därtill utvecklats attsenaste
adressuppgifter ochprivata användare med aktuella ochnanm-

inträffade födslar och dödsfall. kanuppgifter Det noterast.ex.om
infördes 1991 års folk-de terminologiska ändringaratt som genom

56 förord-krävde följdändringar lagarboktöringslag i 57 och
ningar.

Historisk bakgrund2.1.1

1500-talet och densvenska folkbokföringen har sitt iDen ursprung
flerhundraåriggällande utfommingen resultatetär ennu av

folkbokföringens materiellaSåväl organisation deprocess. som
tillfällen föremålbosättningsreglerna har vid återkommande varit

utredning. antal betänkanden organisationenför Ett rörstörre som
och bosättningsreglerna också avgivits under l900-talet. Enhar

ändamålutgångspunkt folkbokföringensallmän ha varit attsynes
vid varje finns ide hänvisningar till densamma tidutgörs somav

ft. Medoch förordningar jfr SOU 1994:44, 23 dettalagar s.
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isamhällsutvecklingenmedtaktiändamåletförändrassynsätt
övrigt.

formeräldretvâgrund isinharfolkbokföringensvenskaDen
mantalsskrivning.ochkyrkobolçföringbefolkningsregistrering,av

exempelvisanteckningar övertidigtredanfördePrästerskapet
hadekyrkobokföringenochförsamlingenavlidna iochdöpta

borgerligadetOcksåändamål.kyrkligaursprungligen rent
vilketbefolkningen,uppgifterbehovhadesamhället omav

hadeofredstiderUndermantalsskrivning.tillgodosågs genom en
förunderlagbetydelse ut-viktigmantalsskrivningen somen

ursprungligenutfördesMantalsskrivningensoldater.skrivning av
myndighetersolikaunderkomprästerskapet ansvar.senaremenav

innefattadeförrättningsärskildtidlångunderDet somenenvar
mantalsuppgifteravlärrmade motsärskiltavstämning aven

hademantalsskrivningenochKyrkobokföringenkyrkoböckerna.
mantalsskriv-beroendebosättningsregler attolikabörjanfrån

förstaikyrkobokföringenochborgerliga intressentjänadeningen
bosättningsregleriSkillnadernaförsamlingsvârden.tjänadehand

Åren mantalsskriv-förrättades199019671947.avskaffades år -
mantalslängdtillgrundvalpåprincip enbarti stommeningen av en

pågrundade sigsiniADBstödmed turtagits framsom somav
ochRättigheterpersonbanden.fördalänsvisi deinnehållet
tillknytasutsträckningökandeiocksåkomskyldigheter att

1.991. Denavskaffadesmantalskrivningentillskyrkobokföringen
skattemyndigheterna.lokaladelandeti helasköttes då avsenare

principbeslut1987oktoberfattade iRegeringen ett nyom en
bet.198687:158,prop.folkbokföringenförorganisation

förutsätt-skapadesDärigenom198788:2.rskr.l98788:SkU2,
frånfolkbokföringenföröverflyttningför ansvaretningar aven

skattemyndigheterna.lokaladetillpastorsämbetena
sinaregisterbara överprincipiförkyrkanSvenska numera

karaktärsamhälleligallmänuppgifterDe sommedlemmar. av
borgerligaprincip tagitsi överutförde hartidigarekyrkan av

försäkringkassorna.ochkommunerna, statenorgan
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2.2 Folkbokföring fastighet

gällandeDen folkbokföringslagen 1991:481 liksom denavser
tidigare endast folkbokföringlagen fastighet och inte
lägenhet. lagens 28 § dock i flyttningamnälanI börattanges
uppgift bostads- eller ipostadress lägenhetom som avser en
flerfamiljshus innehålla den beteckning för lägenheten som
fastighetsägaren använder. I 32 § vidare skattemyndighetattanges
får förelägga fastighetsägare eller bostadslägenhetinnehavareen av

fastig-vilka enligt hans kännedom bor iatt uppge personer som
heten lägenheten. fråga bor i flerfamiljshuseller I person somom
får föreläggandet också uppgift beteckning lägen-denavse om
hetsnummer fastighetsägaren använder för bostadslägenheten.som

propositionen 199091:153 folkbokföringslagI prop. om ny
i specialmo-berördes frågan lägenhetsbeteckning endastm.m. om

för flyttandetiveringen skyldighettill 28 Där anfördes attatt en
eftersom det intelägenhetsnummer inte kan åläggas ärange

obligatoriskt för fastighetsägarna sådanaatt nummer.ange

Register regelverk2,3 och gällande

SkattemyndighetenFolkbokföring sker fortlöpande i register som
folkbokföringsregister. finnsDetför enligt lagen 1990:1536 om

skattekontorensför de lokalalokala folkbokföringsregister
referensregisterförs centraltverksamhetsområden. Dessutom ett

för hela riket.
hand för denanvänds i förstafolkbokföringsregistrenDe lokala

folkbokföringslagen.enligtlöpande folkbokföringsverksamheten
personbevis.användningsområde framställningEtt ärannat av

folkbok-tillhandahåller i viss omfattning ocksåRegistren
sinmyndigheter för fullgöraföringsuppgifter behöver attsom

verksamhet.
får bl.a. följande uppgifterde lokala folkbokföringsregistrenI

inga:
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Personnummer,-
och efternamn,mellannamnNamn Förnamn,-

gatuadressennormaltFolkbokföringsadress utgörsAdress av-
eventuelltmotsvarandefolkbokföringsfastigheten ellertill samt
ellerpostal adresshardenFörco-namn. somen annansom
bostadensadressutdelad till änfå sinönskar post en annan

postadress,särskilddessutom enanges
folkbokföringochfolkbokföringsortFolkbokföringsfastighet,-

fullständi-Folkbokföringsfastighet denärsärskild rubrikunder
fastighet ärregisterbeteckningen på den personensomga

fastighetfolkbokfördaintepå. defolkbokförd För är ensom
pårubrikernanågonfastighetsbeteckningföristället avanges

Folkbok-hemvist.känteller utanskrivnaförsamlingen
folkbokförd.församling därden ärföringsort är personen

förinteanvänds ifolkbokföringsregistren attlokalaDe stort sett
myndig-andrafolkbokföringsuppgifter tilltillhandahålla avisera

tillunderrättelseremellertidlämnarSkattemyndigheternaheter.
enligtregistreni de lokalaregistreringarmyndighetervissa om

folkbokföringsregister1991 :750förordningenbestämmelser i om
tillhandahållsfolkbokföringsregistrenlokalaUppgifter deurm.m.

utfärdas påpersonbevisomfattningmycketockså i attstor genom
registeruppgifterna.grundval av

elleralla ärreferensregistretcentralaDet upptar personer som
tilldelatsharellervarit folkbokfördahar personnum-annarssom

ochuppgiftinnehållerReferensregistret personnummerommer.
i registretVidare finnsförgrunden tilldelning personnummer.av

registreratsavregistreringochuppgifterde senastsomnanmom
vilketfråninformationfolkbokföringsregisteri lokalt samtett om

uppdaterasReferensregistrethämtats.uppgifternalokalt register
folkbokföringsregistren.lokalauppgifter från demedvarje dygn

folkbokföringsregistrenlokalai deregistrerasUppgifter som
s.k.dei länet,befolkningenregisterregionalatill överförs vidare

uppgifter. Dessaaktuellainnehållerendastpersonbanden, som
iinnehålletBestämmelserskattemyndigheten.register förs omav

folkbokföringskungörelsen 1967:495i §personbanden finns 74
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och i beslut RSV meddelade med stöd detta stadgande.av av
Personbanden innehåller bl.a. uppgifter om

Personnummer,-
Namn,-
Adress,-
Län,-
Kommun,-
Församling och-
Fastighetsbeteckning.-

Ändringar i personbanden uppgiftsinnehâll alltså i stortvars men-
inte i alla delar med innehållet i de lokalaöverensstämmer
folkbokföringsregistren samlas veckovis i centralt tillfälligtett-

detregister, s.k. riksaviseringsbandet. Uppgifter personer varsom
uppgifter iinte ändrats den aktuella veckan finns således inte
riksaviseringsbandet. folkbokföringsuppgifter frånAvisering av
riksaviseringsbandet till myndigheter regleras i förordningen8 §

statliga SPAR-l981:4 det och adressregistretom person-
frånförordningen. SCB m.fl. myndigheter får uppgifter riks-

aviseringsbandet.
får lämnas till detUppgifter från riksaviseringsbandet även ut

Bestämmelser SPAR finns i 26 28 §§ datalagenSPAR. om -
tillkom med1973:289 och i SPAR-förordningen 1981 :4. SPAR

befolkningsregister med begränsatavsikt skapa centraltatt ett
och privatainnehåll för reducera behovet hos offentligaatt

registeransvariga föra s.k. befolkningsregister. Dessutomatt egna
kontrolleraskapades praktiska möjligheter för registeransvariga att
i frågaoch hålla registren aktuella främstatt ompersonnummer

våren inrättandeadressuppgifter. Riksdagen beslutade 1977 avom
rskr. 197677:87.SPAR 197677:27, bet. KU l97677:21,prop.

och i drift 1978.SPAR utvecklades därefter hos DAFA undertogs
från riksavise-Utlämnande uppgifter personbanden ochav

magnetband. Frånringsbandet sker i första hand med hjälp av
tillhandahålls uppgifter framställningpersonbanden även genom av

adressetiketter. delen uppgiftslämnandet från riks-Den största av
ochaviseringsbandet uppgift namn, personnummeravser om

varierandeuppgifter iandra lämnasadress även ut enmen
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driftvarit iharriksaviseringsbandetochPersonbandenomfattning.
författnings-inteiRegistren1960-talet. är settslutet stortsedan av

reglerade.

aviseringordning förNy2.4 av

folkbokföringsuppgifter

Aviseringsutredningen2.4. 1

detregeringenbemyndigadeapril 199223beslut denGenom
folkbokföringärendenföredrauppgifttillhadestatsråd att omsom

denfråganutredaförutredaresärskildtillkalla att omatt en
Utredningen,folkbokföringsuppgifter.framtida aviseringen somav

1994avlämnade iAviseringsutredningen, marsnamnetantog
SOUsamhälletiFolkbokföringsuppgifternabetänkandet

1994:44.
riksaviseringsban-ochpersonbandensåvälUtredningen fann att

centraltskulleställetavskaffas. IskulleSPAR ettdet som
tillhandahållan-ochaviseringförinrättasaviseringsregister annat

deinnehållaföreslogsRegistretfolkbokföringsuppgifter.de av
tillhandahål-skallomfattningifolkbokföringsuppgifter störresom

lokala,centralasåvälmyndigheter,myndigheter. Allalas som
folkbokföringshändel-aviseringförregistretfå utnyttjaskulle av

ochkontroll adresseroch föraktualisering register avegnaavser,
Enfolkbokföringen.inomregistrerasuppgifterandra som
be-föreslogsfolkbokföringsuppgiftertillmyndighets tillgång

arbets-fullgöra sinaförbehövertill myndighetenvad attgränsas
tilltillgångfåhandförstaskulle iMyndigheternauppgifter.

ADB-ellermagnetbanddiskett,på annatuppgiftererfordeliga
direktfåmyndighet kunnaföreslogsfallvissalmedium. en
skulleRegistretaviseringsregistret.iuppgiftertillterminalåtkomst

urvalsdragningaravisering,utföraanvändas förfå m.m.även att
urvaltillmöjligheteranvändarnasprivataanvändare. Deprivata

inågotbegränsasskulle dockpå ADBtill uppgiftereller åtkomst
efterUrvalSPAR.gällt förvadtillförhållande personeravsom
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inkomst och fastighetsinnehav skulle få samba-göras genom
arbetning med skatteregistret. Registeransvaret föreslogs bli lagt

RSV. Vidare förslogs inrättandet särskild beslutandeav en
nämnd inom för frågorRSV urvalsdragningar privataom
användare. Utnyttjandet aviseringsregistret föreslogs bliav
avgiftsbelagt.

Aviseringsutredningen ansåg befintligadet föratt systemet
förmedling folkbokföringsuppgifter via personbanden ochav
riksaviseringsbandet i huvudsak fungerat väl. Utredningen
framhöll emellertid den teknik blivit föråldrad ochanväntsatt som
kommit innebära onödigt manuellt arbete, bl.a.att ett stort genom

omfattande expediering försändelser magnetband.meden av
Genom personbanden uppdaterats endast gång vecka haratt peren
det uppstått eftersläpning aktualiseringarna användarna.hosen av
Särskilt gäller uppgifter hardet adresser dennanär om nya
eftersläpning fått ekonomiska konsekvenser.

Betänkandet har remissbehandlats.

beredningsarbetet2.4.2 fortsattaDet

utredaRegeringen den 26 maj 1994 år Statskontoretuppdrog att
förslag.de ekonomiska konsekvenserna Aviseringsutredningensav

1994 redovisatStatskontoret har i promemoria den 12 oktoberen
resultatet denna utredning.av

inrättandetregeringenI 199495:201 föreslog ettavprop.
och dettaaviseringsregister enligt den föreslagna modellen att

riksaviseringsbandet.register skulle personbanden ochersätta
innehålla uppgifterAviseringsregistret föreslogs en personsom

familj de ytterligare uppgifteridentitet, bosättning och samt som
efterfrågade folkbokföringsupp-behövs för behovet allmäntatt av

särskiltgifter skall kunna tillgodoses. Vissa uppgifter ärsom av
huvudsakkänslig skulle inte registreras. Registret skulle inatur

aktuella uppgifter och föreslogs reglerat iinnehålla endast en
särskild lag aviseringsregister.om

Riksdagen har sedermera beslutat i enlighet med regeringens
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1994951372.proposition bet. 199495:SkU26, rskr Lagen
i1995:743 aviseringsregister trädde kraft den 1 juli 1995.om

förslagställning till alla deRegeringen i propositionen intetog
inskränkta tillAviseringsutredningen lade fram, förslagen ärutan

nuvarandemodernisering och lagreglering denatt avavse en
aviseringsverksamheten.

statistiken2.4.3 Uppgiftsförsörjningen för

ADB-medium veckovisSCB får uppgifter från personbanden
folkbokföringsförordningen.sedan 1967 med stöd §77av

för totalbefolkningenRegistret RT B

folkbokföringen datoriserades år 1967samband med delarI att av
totala befolkningen i Sverige.inrättade SCB register denöverett

totalbefolkningen, oftaRegistret fick Registret övernamnet
de flesta uppgifterförkortat register innehållerRTB. Detta som

folk-finns i folkbokföringens register och skall alltså denavse
bokförda befolkningen i Sverige.

Varje 50 000 uppgifter aviseringarvecka kommer omca
register till SCB. Aviseringarnaförändringar folkbokföringensi

uppgifter födelse,och innehållerlevereras magnetband t.ex. om
in- ochadressändring, civilståndsändring,dödsfall, flyttning,

hållas meddärmed löpande jourutvandring. kanRTB a ca en
registren i folkbokföringen.veckas eftersläpning i förhållande till

Innehållet i utsträckning detsammai aviseringarna är stor nu som
vid 1967.årstarten

grundläggande betydelse för dataRTB är ett system omav
tillhandahåller basinformation förbefolkning ochSveriges stora

framför alltanvändsdelar verksamhet. RTBSCB:s ettsomav
exempelbefolkningsstatistiken. Sombasregister för den löpande

fördelad efter kön,befolkningensådan statistik kanpå nämnas
och andralän, kommuner, församlingarålder, civilstånd im.m.
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såsombefolkningsförändringarStatistikområden. överintressanta
giftermål, skilsmässordöda,födda,antal m.m.flyttningar,

undersökningarSCB:sMångaår.gångerfleraframställs avper
Arbets-kändade ärNågrafrån RTB.urvalsinaockså mergör av

hushâllensin-undersökningarnaAKU,kraftsundersökningarna av
levnadsförhållandenaundersökningarnaHIP,köpsplaner om

HINK.inkomsfördelningsundersökningarnaULF samt
kompletterandedärdatabankocksåanvändsRTB ensom

På såregister.ochundersökningarandratillhämtasuppgifter kan
ochhållasundersökningenifrågorantalet upp-kan neresätt

minska.giftslämnarbördan

folkbokföringsuppgifterTillhandahdllande av

handförstaiSCBskalluppbyggtaviseringsregistret ärNär
uppgifterSamtligaregister.från dettafolkbokföringsuppgifter som

från dettatillhandahållasintedockkansig behövaSCB ansett
skalldessaoch hurfolkbokföringsuppgiftergällerVadregister.

regeringenbefolkningsstatistiken, attförSCBtillhandahållas anser
aviserings-ingå iföreslåsdeuppgifterandra änbehovet somav

register. Attdettasätt änpåtillgodosesfâr annat genomregistret
före-SCBinnehållmed detregistercentralt sombygga ettupp

från integritets-lämpligtmening interegeringensenligtslagit är
tillhandahålla övrigaskallSCBvilketPå sättskyddssynpunkt.

iövervägasfå annatettharfolkbokföringsuppgifter ansetts
sammanhang.
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3 Statistiken och dess behov av

hushållsuppgifter

l Hushâllsstatistiken

statligaDen består officiellstatistiken statistik och övrigav
statistik. Den statistikenofficiella regleras i lagen 1992:889 om

officielladen statistiken. Den gäller från den 1 januari 1993 och
skall tillämpas statliga myndigheter under regeringen fram-när

kompletterasställer officiell statistik. Lagen förordningenav
1992:1668 officiella statistiken. bilagaden l till för-om en
ordningen förtecknas under tjugotal rubriker den officiellaett
statistiken och den myndighet för den. Den övrigasom ansvarar
statistiken inte reglerad. Hushâllsstatistiken bärär inteännu status

officiell kommerstatistik. Detta dock sannolikt förändrasattav
inom framtid.näraen

Regionalt fördelad statistik bostadshushåll har traditionelltöver
endast kunnat redovisas i samband med de folk- och bostadsräk-
ningar FoB:ar genomförts femte år. Statistiken har ivartsom
huvudsak innehållit redovisning hushållets sammansättning efterav
antal boende, i olika åldrar,antal barn ålder på hushållets
referensperson Hushållstyp om hushållet bestårm.m. ensam-av
boende, med barn,ensamstående sammanboende med eller utan
barn osv. har varitockså centralt redovisningsbegrepp. Dennaett
redovisning finns för varjelöpande FoB sedan 1960.

Enligt SCB Lägenhetsregisterutredningens blir12rapport s.
hushållsstatistiken användbar kopplar hushålletihopmer om man

lägenhetmed den hushållet bebor. På det kan hushållenssättet
utnyttjande bostadslägenheter beräknas i mått trångboddhetav av
eller utrymmesstandard. Vanligt också redovisning skerär att av
hushållet efter lägenhetens upplåtelsefonn,storlek, hustyp,
byggnadsperiod m.m.

Analysen befolkningsutvecklingen har sedan gjortslängeav
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födda, döda,de olika delkomponenternaanalysgenom av
därmedutflyttning. Befolkningsframskrivningar harinflyttning och

god precision.med ganskakunnat göras
föränd-analyseraemellertid visat sig mycket svårtDet har att

bostadshushållen. bostadshushåll har i FoB:arnaringar Medav
Hittills tillgängligi lägenhet.bordeavsetts som sammapersoner
nettoförändringargälltinformation hushållen har uteslutandeom

flerainnehåller effekterfolkräkningar. Ettmellan tvâ netto av
föräldrahemmet,barns kvarboende iolika förändringar t.ex.som

omflyttning. Analyserfamiljesplittring ochfamiljebildning,
därför felaktiga slutsatser.sådant oftabaserade nettoett ger

finnsstatistik idagHushâllsframskrivningar baserade den som
haft dålig precision.tillgänglig har också

hushållflödenavsevärd förbättringDet skulle avomvara en
upplåtelseformerhushållsstorlekar, lägenhetstyper,mellan olika

Hushållensbeskrivas statistiskt.bostadsområden kundeoch
förunderlagbradå kunna analyseras ochförändringar skulle ett

statistis-i defram. Precisionenhushållsfrarnskrivningar kunna tas
skulleDettabli bättre.kan förutsättaska beskrivningarna avsevärt

lägenhets-uppgifter frånmed stödkunna förverkligas ettav
register.

ochtraditionellaAlternativ till folk-3.2

bostadsräkningar

register-FoB:artraditionella i formtill FoB:arAlternativ av -
registerbefintligapå uppgifterhelt grundasstatistik ursom -

i den s.k.SCBregeringens uppdrag såvälgranskades på av
januaripublicerad i 1983medFobalt-utredningen rapport som av

85-bostadsräkning FoBfolk- ochför 1985 årskommissionen
kommissionen.
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’Foba1t-utredningen’ ’’3.2. 1

folk- ochmetoder förNyaföreslog i sinUtredningen rapport
FoBzar skulle användaframtidabostadsräkningar föratt nyaman

hushållpendling,sysselsättning ochutbyggda registereller över
Sysselsättnings-utbildning.yrken ochoch bostadsbyggnader samt

kontroll-arbetsgivarnaspendlingsregistret skulle grundasoch
Hushålls-företagsregistret.anställda och det centralauppgifter för
uppgiftergrundvalskulle byggasoch bostadsregister av

i begränsad FoB 85.inhämtade frâgeblanketter en
utredningskulle företaspå siktlösning längreFör omenen
folkbolçföringlägenhetsregister ochbyggnads- ochinrättande ettav

uppgifter lämnadeskulle pålägenheter. Yrkesregistret grundaspå
Utbild-sjukförsäkringsssystemet.inkornstanmälningarna tillpå

in-sambearbetning deningsregistret skulle skapas avgenom
utbildningsstatistiken.den löpandedividregister används försom

varierandestatistik medframställasFrån de olika registren skulle
âr föreslogs register-femtefrekvens för de olika områdena. Vart

isammanhållen databasuppgifterna tillställas somsamman en
skulle de traditionella FoB:arna.princip motsvara

datateknikfrämst förFobalt-férslaget hård kritik,mötte att
förmedborgarna ochför kontrolleraskulle användas attatt

underlättaadministrativa register skullesambearbetningar av
omedelbartgenomfördes intekontroller. Förslagetsådana utan

utformning liknande 80. Senareregeringen lät FoBFoB 85 en
och pendlingsregisterdock såväl sysselsättnings-har ettett som

införas.utbildningsregister kommit att

85-kommissi0nen3.2.2 FoB

bostadsräk-betänkande Folk- ochi sitt85-kommissionen fannFoB
registerbaserade FoB:arheltframtiden SOU 1988:43ningar i att

delsdels yrkesregister,tillgång tillskulle förutsätta ettett
folkbokföringlfigenhetsuppgifierbyggnadsregister med samt att

på lägenheter.sker
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förespråka inrättandetKommissionen ville inte statistiska skälav
skäl kunde talaadministrativt register. Utöver de andraett somav

fördelarna statistiskregister ansågs dockför administrativtett ur
in.synpunkt böra vägas

för menadeskulle användas FoB,yrkesregister kunnaEtt som
inomkomma finnas tillgängligt datasys-kommissionen, kunde att

sjukförsäk-för interna behov inomutvecklatsFAS 90temet som
ringssystemet.

upprätthålla lägenhets-för inrätta ochFörutsättningarna ettatt
ochmening, goda i praktiskaenligt kommissionensregister var,

synpunkter detprincipiellahänseenden. Från störretekniska var av
förkunde inrättasmån lägenhetsregisterbetydelse i vilken attett

andra ändamål FoB.tillgodose än
lägenhetsuppgifter skullemedbyggnadsregisterTillgång till ett

och undanröjaändamåluppgifter för flerainsamlingunderlätta av
av.uppgifter, vilketsåväldubbelarbete för lärnnare mottagaresom

verksamheterna. Dettainom de olikatill besparingarborde leda
Bostads-Planverket ochverksamheter hosstatligaskulle gälla

förenergiverklänsbostadsnämnderna och Statensstyrelsen, samt
kommunernaframhöllKommissionenfastighetstaxeringen. att
i bl.a. bygg-och byggnaderfastigheterinformationanvände om

förvaltning, admi-tekniskfastighetsförvaltning,lovsverksamhet,
Inom denplaneringsverksamhet.bostadsbidrag ochnistration av

byggnadsuppgiftermotsvarandepåframhöllsenskilda sektorn sätt
kreditinrättningarochförsäkringsbolagbl.a.användas hos samt

bostadsmarknaden.intresseorganisationer
kunnakommissionen,enligtpå lägenhet skulle,Folkbokföring

års folkbok-folkbokföringen. 1983fördirekt intressevara av
SOU 1988: 10betänkande Rätt adressföringskommitté hade i sitt

folkbokföring lägenhetkunde påanfört detallmänt antas attatt
underlättatillförlitlighet ochfolkbokföringensskulle förbättra

bl.a.för kartläggandefolkbokföringskontrollen till gagn av
folkbokföringskom-bidragsförhållandena. Enligtochbeskattnings-
vinsten inomekonomiska liggadock denmittén torde största

uppgifter inhämtatsområdesamhällsplaneringens att somgenom
register.från aktuellaerhållaskundeFoBgenom
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förutsätt-bedömning85-kommissionensgrund för FoBTill av
årCFDlåg bl.a.lägenhetsregisterinrättaför attningarna ettatt

byggnads-regeringentillförslaghade lagt fram ett1985 attett
iframställningenåterkommerTill dettaskulleregister upprättas.

3.2.3.avsnittet

90-kommissionenFoB3.2.3

löpandedetföljahuvuduppgifthade till90-kommissionenFoB att
praktiskaochformelladebevakaförmed 90arbetet FoB att

Härutöverintegriteten.personligaför denbetydelseaspekterna av
förutsättningarnauppgift utredaockså tillkommissionenhade att

tillövergångframtida FoB:arregisterbaseradeför helt samt en
90.efter FoBtioårsintervall

bostadsräk-Folk ochbetänkandei sittbehandlarKommissionen
i del1993:41 närmareSOUframtiden1990 och iårning

reaktionerolikaochfrån FoB:ar motinformationfrågor om
utredningarmed stödvidareredovisarKommissionensådana. av

Detraditionella FoB:ar.tillalternativtänkbaraolikafrån SCB
traditio-frånuppgifterframskrivamöjligheterfrämst att enavser

medkompletteratregistertillgängligauppgifter frånmednell FoB
befolkningen.urvalfrånuppgiftersärskild insamling ett avaven

hittillsFoB:arsammanfattningsvisföreslårKommissionen att av
oftaregenomförsinte änomfattninginriktning och varttraditionell

kommissionenförslag läggerför sittår. grund etttionde Till
föreligger be-framtidöverskådligunderdetkonstaterande att

statistikoch sådanuppgiftersådanaaktansvärda behov somav
uppgifterdeheltMöjligheter ersättaFoB:ar.erhålls attgenom
befintligafrånuppgiftermedfrågeblankettersamlats in påsom nu

sikt kanPåinte.meningkommissionensenligtregister finns
lägenhetfolkbokföringochlägenhetsregistertillkomsten ettav

FoB-uppgiftererhållafrån registermöjligheter omattge
bärandefunnit någrahar inteKommissionenboende.hushåll och

ochlägenhetsregisterändamål införaför andraförmotiv att
lägenheter.folkbokföring på
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mellanförutsätta tioåriga periodernaOm det under de nu
statistikbehov aktualiseringtraditionella föreliggerFoB:ar avav

bedömererhålls FoB:arslagoch uppgifter det som genomav
redovisade utredningar från SCB,grundvalkommissionen, av

framställabegränsade insatsermöjligheter meddet finns attatt
FoB-statistiken. Det90 liknarframskriven statistik från FoB som

hushåll boende,ochstatistikgäller huvudsakligen somom
för plane-statistikväsentliga behovtillgodosekortsiktigt kan av

ringsändarnål
. iför ochavgörandesärskiltbetonarKommissionen att om

skallhushåll och boendeaktualiserad statistikvilken mån överen
statistikefterfrågan på denochde behovframställas måste avvara

gäller dåuttryck. Dettill särskiltoch kommerkan förutsessom
benägenhetderaslandstingochsärskilt kommuner motattsamt

erforderligabearbetninginsamling ochbetalning beställa av
förhållanden bördessaklarläggandeföruppgifter. Underlag av

kommissionensremissyttranden övererhållas frånbl.a. kunna
marknadsbedömningar inom SCB. Omfrånbetänkande och

erforderliga förfarande ibör vidareframställasstatistiken skall
uppgiftsinsamling,register,sambearbetningarfråga avom

regleras itill allmänheteninformationuppgiftsskyldighet, m.m. en
särskild registerlag.

sammanfattningsvisförslag innebar attKommissionens
omfattning intetraditionell inriktning ochFoB genom-en av-

förs år 2000,före
hushåll och boende frånstatistikenaktualisering överen av-

måni konstate-företasfram till år 2000tidenFoB 90 under av
efterfrågan ochrad att

statistiken i förekom-aktualiseradeframställningen denav-
särskild registerlag.imande fall regleras en

Remiss-ikommissionens förslag sammanfattadesRemissvaren
förslag 1994:41. De90-k0mmissionenspå FoB Dssvaren

hushållsstatistik önskemålpåvisade behovett stort samt enomav
försörjning lushâllsstatistiklångsiktig satsning genomav

folk-iutökad adressuppgiftlägenhetsregister ochinrättande av
bokföringen.



Statistiken och dess behovSOU hushâllsuppgifter1995:74 47av

Mot den bakgrunden beslöt regeringen den 17 1994 attmars
tillsätta utredning angående möjligheterna till förbättraden
hushâllsstatistik inrättande lägenhetsregister ochettgenom av
utökad adressuppgift ifolkbokföringen. Uppdraget SCB igavs
samarbete med CFD och RSV. Målet för utredningen enligtvar
direktiven Fi 130794 studera möjligheterna produceraatt att
hushålls- och bostadstatistik med hjälp framtida lägenhets-ettav
register och förbättrad adressuppgift i folkbokföringen.

3.2.4 SCB:s tidigare utredningar

Möjligheterna skriva fram uppgifter i FoBatt 90-registret med
stöd uppgifter i förekommande löpande register har förprövatsav

statistik hushåll och boende. Efter framställning från FoBen om
90-kommissionen utförde SCB regeringens uppdrag nämnareen
utredning redovisades i Utveckling metoder försom rapport,en av
framställning FoB-liknande statistik Prov med registerfram-av -
ställning hushåll olika kompletteringar, den 25samtav typer av
november 1992. Ytterligare utredning i frågan har redovisats i tre
kompletterande den januari15 1993 avseenderapporter, en
inplacering hushålli de inte går inplaceraattav personer som
med hjälp register, den februari22 1993 avseendeav en
hushdllsframskrivningen och den 27 april 1993 olikaavseendeen

enkäter för kompletteringtyper registetfrantskrivningav av av
hushåll. För statistik yrken har diskuteratsöver möjligheternaen

samla erforderliga uppgifteratt eller skapasättannat att ett
tillalternativ yrkesuppgiftema i FoB i form socioekonomiskaav

yrkeskategorier.
I rcgisterframställning hushåll har SCBrapporten om av

inledningsvis formanfört hushâllsstatistik kan erhållasatt en av
från bl.a. folkbokföringendet grundade RTB och det på
uppgifter från skatteförvaltningen m.fl. grundade inkomst- och
förrnögenhetsregistret IoF. Statistik bygger på dessa registersom
överskattat emellertid kraftigt enpersonshushållen och underskattar
hushåll med fyraeller Enpersonshushâllen skattastre personer.
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miljoner.redovisar 1,5miljoner medan FoBtill 3,0enligt RTB
dendärförregistren kan inteangivna ersättaStatistik från de

FoB.erhållshushâllsstatistik genomsom
FoBalternativet tilldet bästabedömningEnligt SCB:s är som-
införandeförutsättermetodhushâllsstatistikunderlag för somen-

skullepå lägenhet. Denfolkbokföringochlägenhetsregisterettav
hushâllsstatistikframställamöjligheternasikt de bästapå attge

metodsådanjämförbarhet. Enkvalitet, relevans ochgodmed
2000.till åranvändning förränförklaransågs då inte kunna vara

byggnads-aktuellaCFDdet inomsamtidigtSCB erinrar om
lägenhetsregisterförgrundenskulle kunnaregistret utgöra ettsom

folkbokföring på lägenhet.och
enligt SCBhushâllsstatistik skulleframställaEtt sättannat att

möjligtvilketadressuppgift, äranvända varjeatt personsvara
ochkvalitetenansågsflerbostadshusenbostadshus.för Förendast

otillräcklig.adressuppgifterdetaljeringsgraden vara
RSV och Posten.kontakter medtilli sinrefereradeSCB rapport

adressstandarden,ändradelsPostenEnligt dessa attavsesynes
förskulledetaljerad. Dettaadressuppgiften postensdels göra mer

Även såsomandrapostutdelningen.precisionen ihöjadel kunna
taxiföretagfärdtjänst,räddningtjänst,ochenergiverk, ambulans-

adressuppgift.detaljeraddraskulle kunnam.fl. nytta meraav en
utvecklatidlångskulle det komma attEnligt Posten att ta

emellertid i sinSCB fannpåadressuppgifterna rapportsätt.avsett
till-skullevarje lägenhet utgöraförunik postadress ettatt en

medSystemethushâllsstatistik.framställaunderlag förräckligt att
allaheltäckande, såmåste dockadresser attdetaljerade var

inte baraadress,detaljeradfårfolkbokföringeni enpersoner
storstäder.iboende ex.personer

uppgifterframskrivningutredningansåg i sinSCB omavom
metodenregistertillgängligamed hjälpfrån FoB 90hushåll attav
med hurockså det finns problemframkomlig,skulle attmenvara

godtagbart skulle hanteras.framinte kan skrivasden somgrupp
skrevsuppgifter från 85FoBdärutredningen gjordesI ett prov
ProvetFoB 90-registret.stämdes1990 ochtill årfram motav

medhushâllsstatistikerhållamöjligtdet inteutvisade är attatt
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registerframskrivning.med hjälpenbartkvalitetgodtagbar av
86ellermiljoner7 procentframskrivning kanMed capersonerca.

Utanför dennahushåll.placeras ibefolkningen somgrupp,av
14ellermiljonfaller 1benämns registerramen, capersonerca

placering igodtagbarkanintebefolkningenprocent gessomav
ellerenkätkompletterandeNågon formhushåll. ansats genomav

benämnsdennainplaceringförpâ krävssättannat somgrupp,av
årmiljoner3,7ingår alla ca.I registerramenenkätramen. som

delenochlägenhetmed endast störrefastigheterbodde1990 en
ellermed tvåfastigheterpåboddemiljoner dem3,6ca somav

miljon1endast caingårenkätramenflera lägenheter. I personer
lägenheter.två eller fleramedfastigheterboddesom

tillenkätskulle kunnakompletterandeEn ansats vara en
ff. Denna1111993:41jfr SOUinom enkätramen s.personer

ellertotalundersökninggenomföras antingenkan som enensom
då omfatta 1skulletotalundersökningurvalsundersökning. En ca

registerfrarnskriv-medskulle tillsammansmiljon Denpersoner.
användbar-ochi kvalitethushållsstatistikningen kunna somge en

register-från FoB. Omerhållsdenihet settstort motsvarar som
får dockurvalsundersökningmedframskrivningen kompletteras en

registerfram-kompletteringambitionsnivån Ensänkas avsevärt. av
kaninteinnebärurvalsundersökningskrivning med att manen

användbarhetochkvalitethushållsstatistikframställa somen av en
förEnerhålls FoB.den attansatsmotsvarar annangenomsom

SCBinomharregisterframskrivning prövatskomplettera somen
uppgifternakompletterasimulering. skulleVid dennaär omman

SCBFrånhushåll.syntetiskahushållen skapaattgenom
olikapåkan kombinerasvidare metodernaframhålls angivnadeatt

hasmåhusboende, kankommuner, med utpräglatVissasätt. t.ex.
komplette-mycket enkeltdetså enkätramen äri attattpersoner

andratotalundersökning. Imedregisterframskrivningen enra
urvals-kompletteras medregisterframskrivningenkommuner kan

angivnatill dealternativsimulering. Somellerundersökning
dendvs.hushåll för enkätramen,bildaförmetoderna avatt grupp

harregister,med hjälpplaceraskaninte manavpersoner som
fastig-s.k.använda Postensmöjligheternainom undersöktSCB att

möjligt.inte varitsekretesskäldockharhetsböcker. Detta av
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huvudsakligenSCB:s undersökning har begränsats till att avse
medfram hushållen. Från SCB harmöjligheterna skrivaatt

undersökningsobjekten FoBhänvisning till detta framhållits iatt en
i statistiken kopplade olikaindivider, hushåll och bostäder är

förutsättningdärför föredra. Ensamlad lösningEnsätt. attvore
hushållens boendebostadslägenheterna ochför statistik ärom om

olikaaktuellt lägenhetsregister ochenligt SCB det finns attatt ett
hushåll bebor dem.kopplas ihop med delägenheter kan som

lägenhetsregisterutredning3.2.5 SCB:s

utredam.fl.tidigare SCBuppdrog,Regeringen nänmts, attsom
inrättandehushållsstatistikförbättradmöjligheterna till avgenom

adressuppgift i folkbokföringen.och utökadlägenhetsregisterett
hjälphushâllsstatistik medangående förbättradUtredningen av

lägenhetsidentitetifolkbokföringenLägenhetsregisterutredningen
1994. Iden 30 juniredovisades iSCB dnr 136894 rapporten

och lägen-lägenhetsregister inrättasföreslås attatt ettrapporten
redovisarUtredningeni folkbokföringen.hetsindentitet införs

principer förinnehåll i lägenhetsregistrettänkbartockså samtett
kan byggaslägenhetsidentiteterhur upp.

integritetsfrågor.ochockså säkerhets-diskuterasI utredningen
aspekter intedessadet utifrânSammanfattningsvis attanses

ändringar igenomförande. Vissahinderföreligger något mot ett
folkbokföringen.emellertid ske förförfattning behöverbefintlig

heltinförade bli nödvändigtlägenhetsregistret kanFör att en ny
Även ajourhållningsfasen måsteuppläggnings- ochförfattning.

uppgiftslärnnarskyldig-med avseende påförfattningsregleras, bl.a.
ocksåuppgift föra adressregister kommerheten. Kommunernas att

mycketbedömsUppläggningsarbetetregleras.behövaatt vara
förberedelser för registerupp-omfattande och kan kräva attstora

godtagbar kvalitet.byggnaden skall ge
huvudlinjer med delvis olikatvåUtredningen har presenterat

olika tidpunkter.hushållsstatistik viduppläggning gersom
3,2fastighetsblanketter och280 000Huvudlinje 1 innebär att caca
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skickas för ifyllande. Blanketternamiljoner hushållsblanketter ut
eller regionala gransknings-granskas kompletteras lokalaoch

till hushåll manuellt varefterkontor. sammanförsPersonerna
lägenhetsregisterbasis dettaregistrering sker. På upprättas ettav
folkbokföringen.adressuppgift ihos CFD utökadsamt en

skickasfastighetsblanketterHuvudlinje innebär 280 0002 utatt ca
tidsperiod.för ifyllande. successivt under längrekan skeDetta en

varefterkompletteras kommunenBlanketterna granskas och av
lägenhetsregister hos CFD.registrering sker. Därvid byggs ett upp

RSVför område, läggerNär lägenhetsregister upplagtär ettett
folkbok-tillmaskinellt lägenhetsbeteckning personernasen

frånkontraktsinnehavarensföringsadress m.h.a. personnummer
bostadshushåll. Defastighetsblanketten. Därvid bildas också

måstei hushåll på dessainte kan inplaceras sättpersoner som
utredas de lokala skattekontoren.av

ajourhållning ochutveckling, uppläggning,Kostnaden för
underhuvudlinje uppskattas preliminärtstatistikproduktion för 1

miljoner och förtill totalt 360 kronorfemårsperiod uppgå caen
investeringskost-huvudlinje till 260 miljoner kronor. Denna2 ca

komman-till besparingar vidnad skall möjlighetervägas storamot
statistikproduktionfolk- bostadsräkningar och ide och samtannan

för flera andrakan användasde basregister byggsatt uppsom
samhällsändamål.

Lägenhetsregisterutredningen,enligtuppskattning visar,En grov
miljoner kronortill 120huvudlinje skulle kunna bli1att upp

förverkligas.genomförandet kanbilligare förändringar ivissaom
beräknad tillkostnadsbesparinghuvudlinje motsvarandeFör 2 är
beräkningarsäkerställa dessamiljoner25 kronor. För attca

uppläggningarbetet inleds medföreslår utredningen att en prov-
199495. Därmed måstebudgetåretverksamhet under starten av

tidsplanförhållande till deniuppläggningsarbetet senareläggas
fördel för huvudlinje 1 eftersomvilket i sig tillärpresenteras,som

byggnadsregistret båda kommerochfastighetsdatassystemet att
heltäckandeFörutsättningarna förinförda hösten 1995. ettvara

finns därmed också.adressregister
kartlägga volymer ochskall framför alltProvverksarnheten
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finns upplägg-olika kompletteringsmoment itidsåtgång för de som
undersöka iskulle möjlighet finnasningsarbetet. Dessutom att

leverera lägenhetsför-omfattning fastighetsägare kanvilken
lägenhetsidentiteter och kontraktsinnehavareteckningar med

möjligtför fastighetsblankett. Om dettaADB-media i stället på är
avsevärda kostnadsbesparingarförenklas insamlingsarbetet med

också omfatta lcvalitets-Provverksamheten skallföljd. ensom
debaserasden hushållsstatistik kommerbedömning attsomav

iutökade adressuppgiftlägenhetsregister ochtvå huvudlinjernas
folkbokföringen.

finns i valosäkerhethar grund denUtredningen stora somav
huvudlinjeställning tilluppläggningsarbetet inte tagitförmetodav

provverksamheten kommerföreslagna inledandeeller Den2.1 att
skallvalbeslutsunderlag förbetydligt bättre att ettett senarege

huvudlin-genomförande enligt någonmellankunna göras ett av
Jema.

skulle därefterbostadshushållen och dess boendeStatistik om
frånuppgifter från lägenhetsregistret,fram med hjälpkunna tas av

Lägenhetsregistretkällor.och från andra relevantafolkbokföringen
fastighetsdatasystemintegrerad del i CFDssföreslås ingå som en

byggnadsregistret.utbyggnadutfonnasoch förutsätts en avsom
krävsmed god kvalitetrikstäckande statistikfåFör attatt

obligatorisktbyggnadsregistret blirdärmedlägenhetsregistret och
alla kommuner.i

adressuppgift folkbok-ioch utökadlägenhetsregisterMed ett
hushållsstorlekar,flöden mellan olikagrund kanföringen som

bostadsområden beskrivasochupplåtelseforrnerlägenhetstyper,
också analyseraskan dännedHushållens förändringarstatistiskt.

hushållsfrarnskrivningarförunderlag kan frambraoch tasett
därför bättrehushållsframskrivningarna blirPrecisionen i avsevärt

ochuppgifter från lägenhetsregistermed statistik baserad ett
folkbokföringen.adressuppgift iutökad

innehåller förslag till författningsregleringUtredningen av
i övrigt vilka regleringarfolkbokföringen, beskriver endastmen

harbli aktuella. Remissinstansernaställningstaganden kanoch som
detaljerad utformningställning till någondärför inte kunna ta mer

förslagen.av
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lägenhets-regleringföreslås temporär ettI rapporten aven
fastighetsdatasystemet.registerlag förregister i avvaktan en ny
fastighetsdatareformenhänvisning tillförslaget medCFD stöder att

1995.höstenhela landetgenomförd ikommer att vara

Remissinstanserna

pålösningregisterbaseradvälkomnarremissinstanserFlertalet en
statistikbehovenDärvid harföreslår.utredningendet sätt som

statistikensamhällsekonomiskaunderstrukits och den nyttan av
hänvis-negativa meddockremissinstanserNågra ärframhâllits.

behovskart-utredningensifrågasätterintegritetsskäl ochtillning
intefastighetsdatasystemetDatainspektionenläggning. attanser

författningsregleringavvaktanitillföras registerbör avennya
systemet.

användninginnehåll,lägenhetsregistretsgäller krav pädetNär
lösningen,långsiktigheten iframför alltdettillgänglighetoch är

framtidaeventuellatillanpassningeni tiden ochjämförbarhet bakåt
Därvid har bl.a.remissinstanserna.framhållitsrapportkrav som av

motsvarandeinnehållaregistret börframförts synpunkter attom
omfatta allamåstedeti tidigare FoB:ar,uppgifter attsom

frånrapportkravochfolkbokförasdär kanlägenheter attpersoner
sida beaktas.EU:s
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Fastighetsdatasystemet4

4. Allmäntl

beskrivasenkeltFDS kanFastighetsdatasystemet gemen-som en
fastighetsin-grundläggandeinnefattarsamhällelig resurs somsam

mellan olika intressenter.samverkanoch byggerformation
och omfattarajourföring vid källanprincipenvilar påSystemet om

uppdelad i informationsgrupper.informationdelregister medflera
eventuellbeteckning ellerfastighetensUpplysningar sökas viakan

fastighetsregistret,egentliga kärnan i FDSadress. Den utgörs av
taxeringsinformation.ochbyggnadsregistretinskrivningsregistret,

användarnaväl förankrad hossammansättningen är systemetav
flerakommer fråninformationenmånga uppfattar inteoch att

enbart ifinnsfastighetsdatasystemetregister. Benämningen en
förmed instruktion1988:278författning, nämligen förordningen

fastighetsdatasystemet.Enligt förvaltaskall CFDCFD. 1 § 1 p
författningen. Ifinns inte idefinition vad FDSNågon ärav

ordetvisserligen inte1058fastighetsdatakungörelsen 1974: nämns
informations-definitionfastighetsdatasystemet det finns avenmen

systemet.
grundläggande kärnandenfaller utanförAndra registersystem

fastighetspris-ochBKN-systemetFDS pantbrevsregistret,i t.ex.
samfällighetsföreningsregisterDet gäller också detsystemet. som

Statens lant-utvecklatsochförs med ADB gemensamt avsom
registerkartandigitalaheller denoch CFD. Intemäteriverk som

i FDS. Detingår för närvarande ärfastighetsregistrethör till
framske längrekommerändringarotänkbartemellertid inte attatt

författningsregleringen FDSdeni anslutning till översyn avav
planeras.som

Centralnänmdensför FDS.övergripandehar detCFD ansvaret
vidareutvecklaochförvaltadriva,grundläggande uppgift är att
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samhället.ifastighetsdataanvändningenutvecklaFDS att avsamt
sefastighetsdatareformengenomförauppgiftenDärtill kommer att

ochregeringfastlagdamålde ärenligtavsnittnästa avsom
minskaochrationaliseratillmedverkaskallCFD attriksdag.

fastighetsin-användningenochhanteringenförkostnaderna av
roll ärCFDzsverksamhetsområden. attolikainomformation
enkeltochsnabbttillhandahålla gerochutveckla system som

fastig-mark,förhållandenrättsligauppgiftertillförlitliga omom
uppbörds-ocksåuppgift ärCFD:s attbyggnader varaheter, m.m.

ärende-medsambandiavgifterochstämpelskatterförmyndighet
registreras.handlingar systemetochhandläggning somuttag urav

Fastighetsdatareforrnen4.2

och1968riksdagenbeslutbyggerFastighetsdatareformen av
inskrivningochfastighetsregistrering avreforrnera1970 att

ADBoch tingsrätter.fastighetsregisterrnyndighetervidfastigheter
med föraoch arbetetområden attdessainomanvändasskulle även

komvilkettill datorer,fastighetsböckerfråninformationöver
sini landet,datareformerna togde störstainnebäraatt aven

hanteringenrationaliserareformen attmedSyftetbörjan. var
tilltillgänglighetenförbättraochmyndigheterberördavidfrämst

möjligtdetockså göra attvilleManfastighetsinforrnationen.
ifastigheter behövtsuppgifterytterligare somregistrera om

sammanhang.andraochsamhällsplanering
uppgifteromläggninginneburitharFastighetsdatareformen aven

fastighets- och tomträtts-iochstadsregisterböckerochjord-i
samarbete mellanettbyggerReforrnarbetettill ADB.böcker

berördaLantmäteriverkStatensoch samtDomstolsverketCFD,
följtharinskrivningsmyndigheter. Dettaoch enfastighetsregister-

förårtvâtagitstatsmakterna. Arbetet harfastlagts caplan avsom
förstochFörsöksläni ferasamtidigt län.pågåttochområdevarje

fullbordarlänGotlandslän, medanUppsalablevin i systemet
miljoner4,5dåseptember 1995ifastighetsdatarefonnen ca.

införtsharinfördai FDS. Systemenkommerfastigheter att vara
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successivt vid fastighetsregister-landets och inskrivningsmyndig-
heter och sker fastighetsregistreringFDS ochgenom numera
inskrivning samtliga fastigheter.landets Genom fastighets-av
datasystemet infonnationssambandde finns i de olikatas som
myndigheternas tillvaraverksamheter och bl.a. dubbelarbete kan
undvikas.

CFD för utskrift och distribution gravations- ochsvarar av
fastighetsbevis, registerutdrag och andra dokument är ettsom
resultat ärendebehandlingen vid registermyndigheterna. FDSav
skall betjäna statliga myndigheter och verk, kommuner, banker
och kreditinstitut m.fl. arbetar med frågor fastigheter,som om
mark bebyggelse, bostäder, och miljö. Detta skernaturresurser
bl.a. innehållet i fastighetsdataregistret tillhandahållsattgenom on-
line. Från drygt 20 000 terminaler det därigenom möjligtär att
kontrollera uppgifter exempelvis ägarförhållanden, avstyck-om
ningar Kommunerna, liksom alla kreditinstitut, anslutna tilletc. är
fastighetsdatasystemet detta sätt.

4.3 Innehållet i fastighetsdatasystemet

FDS har med tiden undergâtt successiva förändringar såväl i vad
tekniska lösningar beträffande databasernas innehåll.avser som

innehåller iSystemet grunden två delregister fastighets- ochett-
inskrivningsregister. I och med de beslut riksdagett ochsom

fattat underregering våren 1993 har uppbyggnaden tredjeettav
basregisterregister byggnaderett över påbörjats. FDS inne-- -
uppgifterhåller vidare fastställs vid fastighetstaxeringen.som

JustitiedepartementetInom förbereds kommittédirektiv till en
utredning de författningarskall översyngöra styrsom en av som
FDS. En lagstiftning förväntas träda i kraft först några âr.ny om
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Fastighetsregistret4.3. 1

fastighetsbild-idet avslutande ledetFastighetsregistreringen är
fastighetsbildningslagen.huvudsak regleras iiningsprocessen, som

uppgifterförs FRM, finnsI Fastighetsregistret, omavsom
rättigheterareal, ochläge, planereventuell adress,församling,

gemensamhetsanlägg-ochsamfalligheterför fastigheter,m.m.
fastighetsregister-ifastighetsregistret reglerasInnehållet iningar.

dedagligenajourhållsUppgifterna1974:1059.kungörelsen av
Fastig-fastighetsregistermyndigheterna.kommunalaochstatliga

nämligendelregister,omfattarhetsregistret sex
Huvudregistret,-
Koordinatregistret,-
Planregistret,-
Kvartersregistret,-

ochAdressregistret-
Gemensamhetsanldggningsregistrer.-

samfälligheter. ExempelochfastigheteruppgifterHär lagras om
beteckning, lantmäteri-areal,och tidigaregällandepå uppgifter är

finns särskilträttigheternaFör etträttigheter.ochâtgärder
redovisas för både levandeUppgifterrättighetsredovisningssystem.

och samfälligheter.fastigheterd6daavregistreradeoch
iinitieras regelinformation attregistretsFörändring av en avav

fastighetsbildningsâtgärdavslutadfastighetsbildningsmyndigheten
fastighetsbildnings-grundinformationkraft. Denvunnit laga som

förrätningen hämtas bl.a.handläggaförbehövermyndigheten att
från FDS.

0Ch SamfällighetersfastighelefsinnehållerAdressregistret
adresserlokaliserandedockinnehåller endastRegistretadresser.

informationsgruppförekommergatuadresser. Dessa som en egen
Upp-fastighetsinformation.sökningföranvändasoch kan av
skerochfrivilligtadressregister iFDSföranderättande och ärav

âsättandeocksi förfrån kommunerna,pâ begäran avsom ansvarar
därförfinnsobligatoriska ochinteAdressuppgifteradresser. är

lantmäteriverk kanbeslutGenom Statensi alla kommuner.inte av



SOU Fastighetsdatasystemet1995:74 59

kommunen dessutom själv behörighet registrera i adress-att
registret.

Adressregistret idaghar varierande grad täckning. Framförav
allt kan landsbygdsadresser saknas. För lägenhetsregistrets del, där
framför allt flerbostadshusen måste ha belägenhetsadresser, är
detta mindre problem.ett

4.3.2 Inskrivningsregistret

Inskrivningsregistret regleras inskrivningskungörelsenav
1974:1061 och består avdelningar. Dessa inrymmerav sex
uppgifter om

lagfart,-
tomrättsupplâtelse,-
tomträttsinnehav,-
inteckningar m.m.-
anteckningar samt-
äldre förhållanden.-

Handläggning inskrivningsärenden sker vid inskrivningsmyn-av
dighet. Förändring innehållet i inskrivningsregistret kan initie-av

fastighet bildas ochatt registreras i fastighetsregistretras av en ny
fastighetsregistermyndighet. flestaDe förändringarna kommerav

emellertid till stånd till följd ansökningar lagfart ellerav om
beviljande inteckningar. Sådana förändringar initieras normaltav

förvärvare, mäklare banker och andra kreditinstitut.samtav

4.3.3 Byggnadsregistret

FDS kompletteras med basregister för byggnader, byggnads-ettnu
registret. Arbetet skall klart under 1995. CFD läggervara upp
grundregistret i samarbete med kommunerna, också ajour-som
håller registret ersättning från CFD. Detta betyder samtligamot att
kommuner medverkar i FDS registerförare byggnadsregist-som av
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informationknytamöjligheterharMånga kommuner attsettret.
bygglovshantering,till sinbyggnadsregistretochfrån FDS

inomplaneringhälsoskydd ochmiljö- ochräddningstjänst, t.ex.
skyddsplanbostadsbyggande,energiområdet, etc.

byggnadsbe-byggnadsidentitefunikbyggnad fårVarje enen ,
fastighet där byggna-denbeteckningenbestårteckning avsom

Delöpnummer.särskilt enhetsnummerochden belägenär ett
byggnadsbe-uppgifterinnefattaruppgifternaobligatoriska om

taxeringsuppgifter,läge,tillhörighet,administrativteckning,
referenseralternativtbygglovsuppgifter, samtägare, namn,

aktualitetsuppgifter.
förrän FDSfull driftiinte böraansågsByggnadsregistret tas

medarbetereglering. Ettförfattningsmässig atterhållit en ny
Justitiedeparte-dock inominleddesför FDSregisterlagutarbeta en

Datalagsutredningensavvaktanvila ikom attmentet men
199394avseende budgetåretregleringsbrevEnligtslutbetänkande.

skullefråga småhusdet isåregistretbyggaskulle CFD att omupp
Underfastighetstaxering.allmännainför 1996 årsanvändaskunna

avslutat.uppläggningsarbetet1995 kommerhösten att vara
och kommun.mellansamverkanförutsattharUppbyggnaden stat

ochajourhâllninguppläggning,frågorreglerarAvtal omsom
myndighetenmellantecknasekonomisk kompensation attavses

haruppbyggnadenunderlättaFörkommun.respektiveoch att
digitalauppbyggnadLantmäterietsmedskettsamordning av

kartan.ekonomiskaför dendatabaser

Taxeringsregistret4.3.4

ochtaxeringsenhetersamtligainformationomfattarRegistret om
sådanataxeringsinformationlandet i formvärderingsenheter i av -

Hit hör, förutomfastighetstaxeringen.vidfastställsuppgifter som
ägaruppgifter.egenskapsdatataxeringskoder,taxeringsvärde, samt

gång år.skatteförvaltningenfrånuppdaterasDessa peren
fastighets-uppgifter frånkopplas debyggnadsidentiteternaTill

byggnad.till respektivehörtaxeringen som
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Övriga databaser4.4

informa-därFDStillkopplingarfinnsdatabaserövrigaCFD:sI
bearbetas.ochellertion hämtas

Samfällighetsföreningsregistret4.4. 1

1501973: 1lagenstödmedförsSamfällighetsföreningsregistret av
fastighetsregistre-statligadesamfälligheterförvaltning avavom

möjligtblivitdethar1994januariFrån den 1ringsmyndigheterna.
ADB.hjälpmedregistretmanuella avtidigaredetföraatt

12701993:förordningifinns omdettaBestämmelser enom
samfällig-förandeviddatabehandlingautomatisk avanvändning av

hetsföreningsregister m.m.

Pantbrevsregistret4.4.2

pantbrevsregister1994:448i lagenreglerasPantbrevsregistret om
1994:598 pant-förordningenmed omkompletterasi sin tursom

elektronisktpantbrevlagrasochregistrerasHärbrevsregister.
pantbrev.skriftligahanteringtillalternativdatapantbrev avsom

ochmyndighetsfunktion ärsinförinomregistretförCFD ramen
fortlöpandeföranvänds attävenRegistretregisteransvarig.

inskrivnings-i bl.a.förändringarpantbrevshavareinformera om
kreditinstitutenFörätgärdsavisering.s.k.fastighetsregistretoch

0001drygtdagivärdetillsäkerheter etthärCFD avhanterar
ytterligareemellertidSuccessivt konverteraskronor.miljarder

pantbrevsregistret.tillpantbrev över
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4.4.3 Bostadkreditsystem

CFD har inom för uppdragsverksamhet utvecklat dator-sinramen
förstöd Statens bostadskreditnämnd vilket bl.a. innebärBKN att

kreditgarantier enligt förordningen statlig1991:1924 om
kreditgaranti för bostäder m.fl. författningar kan begäras samtidigt
med lâneutbetalningen kreditinstitutenmed avrop genomav
registrering garantigivning och uppbörd garanti-samt att av
avgifter skriftligakan ske utväxling dokument.. Systemetutan av
bygger bl.a. uppgifter ägarförhållanden kontrolle-att om m.m.

inskrivningsregistret och bygger således på näraettmotras
inrättades församband mellan FDS och CFD:s terminalnät. Det

januaridet bostadsñnansieringssystemet infördes den 1nya som
1992 och därefter vidareutvecklats grund ändradhar av
lagstiftning.

Övriga4.5 baser

Rättighetsredovisningssystemet

ajmrföringenförenklas ochGenom redovisningssystemett nytt
Här finnsmöjligheterna hantera redovisa rättighster.ochatt

sökauppgifter möjlighet bl.a.rättighet och atttypom av
rättighet och nyttjanderättshavare.

Andra baser

FöreáagsinteckningarAndra databaser kan nås via FDS ärsom
registreras vid Malmö tingsrätt och Bolags förenings-som och

registret vid och registreringsverkets bohgsavdelning.Patent-
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tendenserochUtveckling4.6

ochutvecklingintensivf.n.präglassamhällsutvecklingen av en
FDSFörIT-området.informationsteknikområdetpâsatsning

kompletterande in-såvälinnebärautveckling attdenna attkommer
informationbefintligefterfrågas attkommerformation att som -

urvals-enklareåtkomstmöjligheter,förbättradeföljdtillbl.a. av
utnyttjas ikommersammanställningar att sam-nyaochfrågor -

manhang.
hanteraochFDSfråndirektinformationkunnaKraven taatt

kommeriinformation systeminternmedtillsammans egnaden
Dettaförsäkringsbranschen.frånöka,sannolikhetmed all t.ex.att

tilltillgångbetydelsenpåteckenytterligare avkan ettsomses
uppenbartdetSamtidigt ärfastighetsinfonnation.grundläggande
denförinformation etthantera egnamöjligheten attatt

affärsmässigabl.a.kunnabedömsspecifikt sättorganisationen ge
fördelar.

informa-iintressenterolikamellansamverkanBetydelsen av
Ettkostnadsskäl.minstinteaktuell,blirtionshanteringen avmer

Genomingivning.datorstödds.k.tankarnadettaexempel är
handläggning t.ex.kreditinstitutensskulleförfarande avsådantett

motsvarandehandläggningenmedihopkopplaskreditärenden av
harinskrivningsutredningenochLantmäteri-inskrivningsärende.

1993:99SOUprincipbetänkandesittifrågordessaberörtsenare
Betydelsenbolag.ochmyndighetifastighetsverksamhetochKart-

andraiockså betonatsharframåtutvecklingdennadrivaattav
pådet ävenvisarDetta199495:l16. attprop.sammanhang

utveckling.fortsattförpotentialfinnsinskrivningsomrâdet storen
förorganisation1994juniden lbeslutadeRiksdagen en nyom

199394:2l4,prop.fastighetsdataverksamhetenochlantmäteri-
innebärRiksdagsbeslutet199394:375.rskr.199394:BoU19,bet.

sammanslagningbildasskallmyndighetcentral engenomatt en ny
nivåregionalPålantmäteriverk.StatensochCFD merparten avav

fastighets-överlantmätar-,bildasmyndighet attskall genomnyen
försfastighetsbildningsmyndigheterna samman.ochregister-

detinomverksamhetervissabolagiseringskallVidare aven
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organisationenDengenomföras.lantmäterietstatliga avsesnya
1996.januariden lverksamhetbörja sin

adressregistretSärskilt4.6.1 om

hanteringStatenstilläggas.följandeadressregistretbörBeträffande
bostadsadresser,folkbokföringensinnefattaradressinformationav

kanTillSPAR.och systemetpostadresserbasregisterPostens över
ibyggnaderochfastigheterpåbelägenhetsadresserockså läggas

arbetarkommunförbundetSvenskaochCFDRSV,FDS. Posten,
Enadresser.hanteringenförbättrapå avattgemensamtnu
Enstandard för adresser.framinsats är att ta en nygemensam

adresshan-kringsamverkanhurförstudie kringinsats är enannan
basregisterPostensochfolkbokföringssystemetFDS,teringen i

dennautgångspunkt iEnförbättras.skall kunnaadresseröver
belägenhetsadresserfärdigställts, ärnyligenstudie, attsom

adressuppgifterförbasskall kunna utgöraFDSbyggnadsnivå i en
tillockså de förslagbetydelse ärAvde övrigai storsystemen.

folkbokföringsregistretfrånadressaviseringändringar i som
Folkbokföringsupp-betänkandeAviseringsutredningensföreslogs i

1994:44.SOUsamhälletgifterna i
utökadinförandetfannLägenhetsregisterutredningen att av en

fullständigtförutsättaskullefolkbokföringen ettadressuppgift i
sådantEttlägenhetsregistret.tillkopplingmedadressregister

unik ochmeningutredningensenligtskulleadressregister enge
för degrundfastighet-byggnad-adressmellankopplingsäker som

frivilligidagförsAdressregisterlägenhetsidentiteterna.enskilda
CFDstödmedkommuner140drygt svararbasis i FDS avsomav

Bygg-ajourhâllningen.förersättningoch fåruppläggningenför
ochbyggnadknutna tilladressermeduppbyggnad,nadsregistrets
förökat intressemedfört starktharfastighet,tillinte bara ett

påbörjatkommuner harfemtontalYtterligareadressregistret. ett
kansitt Mananmält intresse.tjugotal harochuppläggningen ett

förakommuner kommer200 attförutsättagrundergoda att ca
upplagt.byggnadsregistre: ärhos CFDadressregister när



SOU 1995:74

5 Utgångspunkter

5.1 Allmänt register och personregisterom

5. 1 1 Datalagstiftning
.

Av generell betydelse på integritetsskyddsområdet föreskrifternaär
i brottsbalken och sekretesslagen 1980: 100. Särskilt betydelseful-

i förevarande sammanhang de bestämmelser till skydd förär
den personliga integriteten vid ADB-behandling finns isom
datalagen 1973:289.

datalagenI finns bestämmelser syftar till skydda denattsom
enskilde sådant otillbörligt intrång i den personliga integritetenmot

kan bli följden dataregistrering personuppgifter hos detsom av av
allmänna eller hos enskilda. Med personregister i datalagen avses
register, förteckning eller andra anteckningar förs hjälpmedsom

ADB och innehåller personuppgift kan hänföras tillav som som
den med uppgiften. identifierasEn i första handsom avses person

personuppgiften eller den särskilda identitetsuppgiftenattgenom
innehåller eller Enligt förarbetena tillnamn personnummer.
datalagen krävs emellertid inte register innehålleratt ett en
identitetsuppgift entydig eller unik eller allmäntärsom mera

förbekant registret skall personregister i lagensatt ettanses som
Ävenmening. det möjligt endast för den invigde förståär attom

vilken omfattas registret lagens bestämmel-person avsessom av
Ett register alla identitetsuppgifterdär har med löpandeersattsser.

kodbeteckningar e.d. hänförs till kategorinnummer, person-
register, antingen manuellt eller maskinellt kan översättaom man
siffer- eller kodbeteckningarna.

För föra särskilt integritetskänsligainrätta och personregisteratt
krävs tillståndnormalt DI. Tillstånd krävs sålunda regeli förav

inrätta föraoch personregister innehåller känsligaatt som person-
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denupplysningvärderandeelleromdömenuppgifter, omannan
anknytningsådansaknaruppgifterregistrerade, sompersonerom
anställning,medlemskap,följerregisteransvarigedentill avsom

förhållandejämförligt samtdärmednågotellerkundförhâllande
s.k.personregisternågotfråninhämtaspersonuppgifter annatsom

personregisterintedockgällertillståndKravetsamkörning.
s.k.regeringen,ellerriksdagenbeslutinrättas avgenomsom

statsmaktsregister.

Registeransvar5. 1

fördendatalagen§enligt 1registeransvarig varsMed avses
registret.förfogarhan överförs,personregistretverksamhet om

självständigtheltandraservicebyräer ochinnebärDetta somatt
Denfrånuteslutsregisterbearbetningarmedsysslar ett ansvar.av

lederregistret intehanteringeniakttaskallregisteransvarige att av
beaktasframför alltskallDärvidintegritetsintrång.otillbörligttill

uppgifterandrainteändamål,för bestämtförs attregistret ettatt
ändamål,registretsmedöverensstämmelseistårregistreras än som

registrerade,denmedgivandeinteuppgifter avutan avatt
ellerförordningmed lag,enlighetiförsäljs änmyndigheter annat

lämnassamlas in,inteuppgifterregeringen,beslutsärskilt attav
registretsmedöverensstämmelseianvänds äneller annatut

ellerförfattninglag ellerenligtgällervadändamål eller annansom
uppgifternamedgivande attregisterades samtdenenlighet medi

ellerförstörelseotillåtenelleroavsiktligskyddasregistreti mot
spridning.ellerändringotillåtenmot

Registerlagar5. l

lagregleringbetonatsbetydelsentid har att avUnder enavsenare
deförskyddetstärkasyftestånd itillkommerADB-register att

registreringnödvändigmedsambandiintegritetregistrerades av
:60, bet.199091jfrmyndighetsregisteruppgifter ikänsliga prop.
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199091:KU1l.
En ordning särskildamed registerlagar eller registerförordningar

för vissa register förutsattes redan vid datalagens tillkomst. Den
demokratiska beslutsprocessen i lagstiftningsärenden har ansetts ge

särskild garanti för integritetsskyddet för register med särskilten
känsliga uppgifter. Därför har datalagen i decenniumän ettmer
kompletterats på olika områden med särskilda registerlagar och
förordningar för vissa register. finnsDet 30-tal registerför-ettnu
fattningar.

5.2 Utgångspunkterna lägenhetsregisterför ett

HUSAR skall enligt direktiven föreslå hur lägenhets-ett nytt
register skall regleras. Syftet med lägenhetsregister samtidigtärett
indirekt givet innehållet i direktiven. Statistiken övergenom
bostadslägenhet, bostadshushâll och boende skall kunna förbättras

lägenhetsidentitet skall införas i folkbokföringen. SCB:sattgenom
lägenhetsregisterutredning lämnade två alternativ till uppläggning

verksamheten. Dessa benämns i utredningens huvud-rapportav
linje 1 och huvudlinje 2. Innan slutlig ställning till vilkettas
alternativ bäst uppfyller kraven integritetsskyddett gottsom
och effektivitet, skall båda metoderna i särskildprövas en prov-
verksamhet. Den måste realistisk, vilket förutsättergörassenare
författningsstöd.

HUSAR uppfattar direktiven så det inte åsyftas sigatt vare
någon revision de angivna alternativen, eller någonav nyss
ytterligare alternativ huvudlinje. De givna alternativen skall

gällasålunda utgångspunkt.som
Flertalet remissinstanser har välkomnat registerbaseraden

lösning det slag Lägenhetsregisterutredningen föreslagit.av som
SCB, för officielladen statistiken, framhåller att ettansvararsom
lägenhetsregister också kan användas urvalsram för undersök-som
ningar med anknytning till boendeområdet. Inrättandet ettav
lägenhetsregister med löpande uppdateringar måste minska den
totala uppgiftslänmarbördan för hushåll, fastighetsägare och
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kommuner. nåFör detta mål erfordras lösningar möjliggöratt som
samordnat uppgiftslämnande till uppdateringar beståndsregisterav
och löpande byggnadsstatistik.

5.2.1 registerHur kan läggasett upp

detNär gäller krav lägenhetsregistrets innehåll, användning och
tillgänglighet remissinstansernahar framför allt framhållit
långsiktigheten i lösningen, jämförbarhet bakåt i tiden och
anpassningen till framtida rapporteringskrav. Det har framhållits

registret bör innehålla motsvarande uppgifter tidigareatt som
FoB:ar, det måste omfatta alla lägenheter där kanatt personer
folkbokföras och rapporteringskrav från EU:s sida beaktas.att

Ett lägenhetsregister det slag erfordras för nå de iattav som
direktiven uppställda målen kan konstrueras administrativtettsom
register på motsvarande byggnadsregistret i FDS.sätt som
Lägenhetsregisterutredningen föreslog lägenhetsregisteratt ett
skulle ingå integrerad del i och utformasFDSsom en som en
utvidgning byggnadsregistret. innehöllUtredningen förslag tillav
författningsreglering folkbokföringen, exemplifierade iav men
övrigt endast vilka regleringar och ställningstaganden som
bedömdes kunna bli aktuella.

5.2.2 Avgränsning bostadslägenhetav

folk- regelmässigtI och bostadsräkningar har redovisatFoB man
hushållensuppgifter bostadshushållens sammansättning boendeom ,

och bostadslägenheter. sådan redovisningEn finns löpande för
varje FoB sedan 1960. Innehållet har i vissa delar förändrats över
tiden, för redovisning lägenheternas uppvärmningssätt därt.ex. av
redovisningen utökades i FoB 1980. Hushållens tillkoppling
boendet med redovisning trångboddhet har redovisats sedanav
1960. I FoB:arna har traditionellt bostadslägenhetmed avsettsen

bostad för hushåll. framgårenskilt Av detta bostadslägen-atten en
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het skall avsedd för bruk och självständigtpermanent ettvara
boende.

Som bostadslägenhet har i tidigare FoB:ar inte räknats
fritidshus, sommarhus, kolonistugor och liknande, intesom-

används stadigvarande bostad med folkbokfört boende,som
före detta bostäder används enbartpermanenta som numera-

fritidsbostäder,som
övergivna bostäder, inte längre kommer användasattsom-

bostäder, samtsom
kollektiva bostäder i fortsättningensom med be-ersätts-

specialbostäder.greppet

En lägenhet i fritidshus används permanentbostad medett som som
folkbokfört boende kan med andra ord betraktas bostads-som en
lägenhet. Specialbostäder har tidigare redovisats inom förramen
kollektiva bostäder.

Ett lägenhetsregister måste således, för kunna användas föratt
FoB-liknande statistikredovisning, omfatta samtliga bostadslå-en

genheter för boende och samtliga fritidshus. Dessutompermanent
måste samtliga specialbostäder ingå med uppgift det ärattom en
specialbostad specialbostad. Ett lägenhetsregistersamt typ av
behöver därmed inte omfatta verksamhetslokaler.

lägenheter iFör fritidshus det krav dessa på någotär sättett att
kan särskiljas. Detta kan ske antingen med kod i lägenhets-en

ellerregistret med någon hjälpregister. Det också viktigtärtyp av
uppdateringall byggnadlägenhet framtideni kan ske medatt av

uppgift de avsedda för eller fritidsbruk. Föräratt permanent-om
fastställsnärvarande vid fastighetstaxeringen fastighetenatt taxeras

fritidshus. Om uppgift fritidshus i framtiden inte finns attsom om
tillgå fastighetstaxeringen, måste kommunerna på sättannatgenom
förse lägenhetsregistret med uppgift.motsvarande

Också specialbostäder måste markeras med kodsättning
lägenhetsnivå uppdelat på särskilda koder för studentbostä-t.ex.
der, bostäder för äldreboende och övrig specialbostad. Vilka
bostadstyper skall ingå i begreppet specialbostad behövakansom

ytterligare.övervägas
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Innehåll5.2.3

lägenhetsregistret.ingå iförajourförasmåste kunna attUppgifter
inte ärÅ utelänmas,uppgiftersådanabörsidanandra som

hänsynenminstinteharHärfrågeställningar.viktigaförväsentliga
Åtskilliga talarfaktorerbetydelse.uppgiftlämnarnatill stor

innehåll ochutformningenexaktadenföremellertid avatt
lämnatanvändarnaefter detförstfastställas attkanklassificeringar

remissbe-medsambandske ivilket kanbehov,sinapåsynpunkter
bedömningingåocksådetmåsteutformningenVid enhandlingen.

lägenhets-iinnehålletajourhållning etttillmöjligheten avav
ochkostnaderkvalitet,godtagbartillhänsyn upp-medregister

uppgift.ingåendevarjeförgiftslämnarbördan

lägenhetsstatistikförUppgifter

registeradministrativafolkbokföringensmellanPå sätt somsamma
finnspersonbanden,frånhämtasRTB,statistiskaoch SCB:s som

ingå ikanvad ettmellanskillnadinnehållsmässig somdet en
ierfordrasvadrespektive ettlägenhetsregisteradministrativt som

fram.längrebeskrivsskillnadDennalägenhetsstatistikregister.
lägenhets-skulleförslag ettLägenhetsregisterutredningensEnligt

InformationFDS.befintligadetdel iingåregister ensom
tillknytasdå inom systemetmästelägenhet envarjebeträffande
vilkenfastighettill denvidareochbyggnadsregistretibyggnad

byggnadfördefinitionenviktigtDetbelägen. är attbyggnaden är
redovisatsFoBidettillansluterbyggnadsregister somi CFD:s

hus.som

CFD:sförnärvarande inomförfinnsstatistikändamålFör ramen
hämta:uppgifterföljande attfastighetsdatasystem

län,Regional -
ochkommunbelägenhet -

församling.-
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Fastighets- fastighetsidentitet,-
uppgifter taxeringsform,-

formjuridisk och-
typkod.-

Byggnads- byggnadsidentitet inom fastigheten,-
uppgifter koordinater,-

hustyp,-
för småhus,värmesystem-

nybyggnadsår,-
ombyggnadsâr och-
värdeâr.-

måsteFöljande uppgifter inhämtas via enkät till fastigh företsägare
ingå i lägenhetsregister för statistikändantál:att ett

Fastighets- ägarkategori.-
uppgifter

Byggnads- för flerbostadshus ochvärmesystem-
uppgifter antal våningsplan vilket inte behövs om-

lägenhetsidentiteten innefattar information om
våningsplan.

Uppgifter lägenhetsbeteckning ochom -
lägenhetsidentitet byggnadens belägenhetsadress.-

Övriga lägenhets- antal rum,-
uppgifter förekomst kök,av-

lägenhetsarea,-
upplåtelseform,-
specialbostad med uppgift typ,om-
våningsplan vilket inte behövs lägen-om-

hetsidentiteten innefattar information vii-om
ningsplan,

hiss enbart flerbostadhus-
utnyttjande fritidsbostad.som-
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förfastighetsägaretillvia enkätinkan hämtasuppgifterFöljande
ändamål:administrativaförlägenhetsregisteringå i ettatt

avlopp,ochföranslutningssystem vatten-
toalett,-
baddusch,-

tilltillgång varmvatten,-
isolering,-
elgas samt-

byggna-delarolikabyggnadsmaterial för av-
den.

HUSAR:sutanförliggeruppgifteradministrativadessaBehovet av
belysa.kunskapochmöjligheter att

jämförelseinnehållet iiförändringaraktualiserasfallnågraI
Lägenhetsregisterutred-i2i bilagainnehålldetmed angessom

i FoB:amaupplåtelsefonn har ävenBeträffandeningens rapport.
lägenhetoch ärlägenhetertillorsakenredovisats enomtomma

blir detlägenhetsregisterboende. Ifolkbokfört ettupplåten utan
med folk-upplåtenlägenhet ärredovisamöjligtenbart att enom

intelägenhettill ärOrsaken attinte.ellerboendebokfört en
boende kanfolkbokförtupplåtenden är utanupplåten eller att

dock hållablir svåraUppgifterna attinledningsvis.insamlas
från fastighets-varjerapporteringregelbundenaktuella utan en

agare.
lägenheterbeståndet tommahållakunna avmöjlighetEn att

folkbokfört boende aktuella ärupplåtnalägenhetereller utan
folkbokföringen ochmellanavstämningarmånatligagenom

mellan kommunen ochsamordnatskekanDettalägenhetsregistret.
följandedåUpplâtelseform kanskattemyndigheten.lokala ges

innehåll
ochupplåtna-

upplåtna.-

FoB:artidigarekollektiva bostäder ispecialbostadSamtidigt kan
förkodersärskildages

studentbostäder,-
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äldreboende ochbostäder för-
övrig specialbostad.-

Bostadföljande.specialbostad ärEn möjlig definition är som
Specialbostadenhushåll elleravsedd för flera enskilda personer.

kringgrupperadeoftaellerbestår vanligen eget enrum,egnaav
samlingsrum.ellerkorridorgemensam

förhustypredovisningengällervadDetaljeringsgraden av
tillochmedjämförelse FoBiskulle ökassmåhus kunna anpassas

uppställningenligt följandenybyggnadsstatistiken
enbostadshus,friliggande-
tvåbostadshus,friliggande-

parhus,-
radhus,-
kedjehus.-

följande innehålldå fåkanHustyp
enligt ovan,med underindelningsmåhus-

flerbostadshus,-
specialbostadshus,-

bostadshus.lokalhus-

hushållen ochstatistiklösning framtidaregisterbaseradEn omav
ilägenhetsidentitetochlägenhetsregisterboendedess ettgenom

definitionlägenhetsbaseradförutsätterfolkbokföringen, aven
avgränsningenocksål och dettahushållsbegreppet. med är av

bostads-avgränsningenberoende definitionen ochhushåll avav
på debaseraslägenhetsregistret. Hushållsstatistikenlägenhet i

Även iboendesärredovisningfinns i RTB.uppgifter avsom
utformningenberoendeboendekollektivt ärspecialbostäder av

Därmedbostadslägenhet.definitionenochlägenhetsregistret avav
FN-rekommendationernatillregisterlösningframtidaansluter en

lägenhet.hushåll utifråndefinitionenvad gäller av
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byggstatistikförUppgifter

huslbygg-uppgifter förvissafinnsbyggstatistikennuvarandeIden
lägenhetsnivâ,påfinns t.ex.FoB-sarnrnanhanginadsnivâ som

varjeförlägenheterAntallägenhetsfördelning.ochupplåtelseform
klasser.förekomma öppnakandetinnebärlägenhetstyp att

innehålletivariabelinnehâll stortybyggnadsstatistikens motsvararN
våningsplanantaluppgift samtocksåharsmåhusi FoB. För om

kunnatordeuppgifterinsamlats. Dessakällare nuförekomst av
utgå.

bl.a.syftemedproduktionsstatistik attByggstatistiken är en
krävsDetinvesteringarochkonjunktursvängningar m.m.belysa

byggprocessenbeskrivning t.ex.förvariablervissadärför av
bygglovbygganmälan,förmånadochår-
påbörjande,förmånadår och-

inflyttningsfärdigt,färdigställandeförmånadochår-
byggherrekategori,-

stöd,statligtförekomst av-
rivning.orsak till-

tilluppdateringmedsambandiinsamlasuppgifter kanDessa
husbyggnadsnivå.uppgifterdeteftersom ärbyggnadsregistret

vidingåbeskriva byggprocessenuppgifter förFörslagsvis kan att
ingåintebostadbeständetiförändringar somrapportering menav

lägenhetsregister.uppgifter ifasta ett

Ajourhållning5.2.4

uppgifterbl.a.krävslägenhetsregisterajourförakunnaFör ettatt
uppgifternybyggnadviatillkommer samt omlägenheter somom

ombyggnadlmo-försvinnerellertillkommerlägenheter genomsom
rivning. För närva-samband mediförsvinnerellerdernisering

byggstatistikentillfrån kommunernainuppgifternasamlasrande
Enbostäderna.färdigställandeochpåbörjandemedsambandi av
föranvändaskunnakommeruppgifterdessa attdelstor av
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ajourföring-förutsätterochlägenhetsregister attuppdatering ettav
SCB:stillrapporteringenmedsamordnaslägenhetsregistreten av

rationellttroligendel detärkommunernasbyggstatistik. För mest
tillanslutningirapporteringdennahuvuddelengöraatt av

skallsammanhangdettabygglovbygganmälan. Ihanteringen av
ochbygglovsstadietpåredaninsamlasbyggnadenuppgifter om

rapporteringarnastadier kan ettdessapâbörjandestadiet. Vid avse
enskilda husendeintebehöverbostäder ochmedomrâdehelt avse

inflyttnings-ochfärdigställs ärbyggnadernaNärlägenheterna.och
lägen-enskildadeuppgifterkanutfärdasslutbevisklara om

registreras innangod tidilägenhetsregistretiochinsamlasheterna
Delarlägenheterna.ifolkbokförasbehövakan avpersoner

möjligtemellertid inte attkommerbyggstatistiken att vara
bl.a.rapporteringsrutinerlägenhetsregistretsmedsamordna
fråninhämtasuppgifterandraerfordraspå detberoende somatt

uppgiftslärrmarkategorier.andra

lägenhetsidentitetUtfornming5.2.5 av

adressuppgift,delsbestålämpligenlägenhetsidentitet kanEn enav
ibehandlas nästaAdressuppgiftenlägenhetsbeteckning.dels en

utformningenförriktlinjernågrainteDirektivenavsnitt. avger
intelösningNågon ärregistret.ilägenheternaförbeteckningar

mångautformaskanlägenhetsbeteckningargivenheller utan
olika sätt.

lägenhetsnummerkommuntätortendaanvänderUddevalla som
systematiskt sätt.på ett mer

synpunkterPostens

följande.bl.a.framförtHUSARtillharför PostenEn representant
ellerkommunermedverkavilja närpolicyharPosten attsom

Dettalägenhetsnummer.införaavsiktförharfastighetsägare att
användaskanuppbyggnadfårnummersättningen avför somatt en
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Posten i utdelningsarbetet och dessa deanvändesatt nummer av
boende. huvudprincip har varit detPostens skallatt ettvara
tvåsiffrigt där första siffran våningsplan och andranummer anger
siffran lägenhetens löpande våningsplanet. Lägen-nummer
hetsnumret bottenvåningen blir ensiffrigt. iLägenheter
souterrängplan kan markeras med nolla första siffra dåen som
lägenheten ligger under bottenvåningen med nollasystemet en

första siffra kan, framhåller mindre braPosten,som vara om man
bygger dataregister med lägenhetsadresser. Lägenhetsnurnret blir
tresiffrigt det finns nio lägenheter vånings-änom mer samma
plan också det finns tio våningsplan mark,änmen om mer ovan
bottenvåningen inräknad. Posten vidare numreringattmenar en av
lägenheten fysiskt efter gångordning i måstetrappa atten var
föredra för alla och tidningsutdelare. Numreringenpostoperatörer
bör begränsas till maximalt fyra siffor eftersom numrering meden
fem siffror förväxlaskan med postnumret.

Fastighetsägarnas lägenhetsbeteckningar

Lägenhetsnummer används i Sverige fastighetsägare. Såstörreav
till flerbostadshus tilldelatalla har lägenheternaägaregott som

beteckningar, ofta i numerisk form lägenhetsnummer. Num-
reringen förändras ibland på grund ägarbyten och samman-av
slagningar. officiellhar därför sällan fåttDen mer genom-

och beteckningensslagskraft. Antalet tecken konstruktion varierar
starkt. Ibland lägenheterna i byggnad enkel numrering,har en en

iblandexempelvis 12. Större fastighetsägare har numreringl en-
för fastighetsbestândet. vissa fallgenomgående hela I kanärsom

lokaliserande information ingå i beteckningen koder för stadsdel,
byggnad, våning m.m..

danska modellenDen

Danmark år upplagt lägenhetsregisterI finns sedan flera medett
beteckningar för bostadslägenheter. Folkbokföringalla sker där
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lägenhetsbeteckning.med angivande av
belägenhetLägenheternas med vägkod, husnummer,anges ev.

bokstav, våning sidadörrnummer. Uppgiften sidadörr-samt om
systematiserad. Finns det högst lägenheterär trenummer per

våningsplan i varje används beteckningen tillTV vänster,trappa
TH till ochhöger MF mitt fram. Finns det fler lägen-än tre
heter våningsplan har varje lägenhet löpnummer.ett egetper
Skyltning lägenhetsnumren skedde vidinte uppläggningen.av

Löpnummermodellen

I byggnacisregistret, förs CFD, har varje byggnad ettsom av
löpnummer inom fastigheten. innebördNumren har ingen särskild

har endast till uppgift särskilja de olika byggnadernautan att en
fastighet. Ett förslag till modell för numrering bostadslägenhe-av

därför i likhet med byggnaderna dessa medärter att numrera en
enkel löpnummerserie inom varje byggnad. Samtliga lägenheter
tilldelas numerisk beteckning byggnadunik inom varjeären som
ev. byggnadsdel. bör tilldelas i ordning lägenheternaNumren
ligger ordningfysiskt i så lägenhetsnum-numren attsamma som

kan för postsortering. möjliggöra nybilda-användas Förret att att
de tilldelas serielägenheter skall kunna i kannummer samma man
exempelvis använda med sista position normalt ären somnummer
noll där lägenheter kan tilldelas byggnad1 Inya numren en-

lägenheter skulle således lägenheterna betecknas 10, 20,med 22
mindre30, 40 220. Om lägenhet 30 delas i tret.o.m.osv. nr

lägenheter kan dessa och 33. byggnad31, 32 Ennumren
byggnadsdel sannolikt innehålla fler färrekan hundra änän men

därmed bestå högstlägenheter. Ett lägenhetsnummer kantusen av
fem siffror.

våningsplanLöpnummer med

tvåEn ytterligare lösning låta den inledande eller deär att
inledande sifforna beteckna våningsplan vilket lägenhetendet
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informationsbärande.härigenomLägenhetsnumret blirbelägen.är

adressregisterochAdressuppgifter5.2.6

beakta kraven adresserdirektiven delsskall enligtHUSAR att
måsteföreslå vilka åtgärderbostäder,för alla delsfastställs som

fortlevnaduppbyggnad,säkerställa adressregistretsförvidtas att
iskall införaslägenhetsbeteckningar kunnakvalitet. Föroch att

medsamtliga byggnadernämligenfolkbokföringen krävs att
fastställda adresser.bostadslägenheter har

fastighet-byggnad-adresskopplingbeslutadEndast engeren
enskilda lägenheterna. Ettdeidentifieringförsäker grund av

förs, iadressregistret nämntsadresserregister ettöver som
FDS. Enligt CFDfrivilligt i väntasavsnitt, för närvarandetidigare

adressregister i FDS underförakommunerna80 procent avca
samarbetsavtal slutitslinje med detihösten 1995. Detta som

och CFD.kommunförbundetSvenskamellan
kommuner-föreslogsLägenhetsregisterutredningens attI rapport

föra adressregis-åläggasskulleförfattningsreglering attgenomna
detta i sittsig dockvänderkommunförbundetSvenska motter.

medbör byggasadressregistrelochremissvar att uppanser
och ersättning frånmedfrån kommunernamedverkanfrivillig

statsmakterna.

flödet adressin-ochadresserBasregisterBASADRESS över av-
formation

informationskällor förcentrala olikaBasregister typer avsom
övrig samhällsförvaltningochmyndighetsutövningförinformation

strategiskaalltmer i detåren vunnit terrängunder dehar senaste
ökning användningenkraftiginformationstänkandet. En fortsatt av

sarnhällssek-inom allasamtidigt förutsesADB-information kanav
Översyn adress-flödetförstudiengrundvalPâtorer. av avav

SvenskaRSV, CFD ochAB,överenskominformation Posten
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december 1994 därförkommunförbundet vid den 13möte attett
underlagvidare andrai för få fram ett gemensamtetapp atten

realisering adresser. Kravställarebasregister för varom av en
kommunförbundet huvudan-Posten AB, RSV, CFD och Svenska

SCB kunna räknas i sinvändare. Till huvudanvändare skulle även
lägenhetsadress baserat påegenskap kravställare pâ unikav

fastighet och framtida registerbaseradbyggnad för eventuellen
skapahushâllsstatistik. Målet bättreför översynen att ettvar

med höjd kvalitet ifungerade för adressinformationsystem
Arbetet, redovisa-adressbeståndet inom den statliga sektorn. som

1995, har utförts i tvådes i daterad den 29 majrapporten
och1etappetapper, etapp

föravsåg användas basEtapp I kundeFDSprövaatt somom
hypotesen detadressförsörjning. stöddeStudien attstatens var

adressförsörjning. Arbets-möjligt ha FDS bas föratt statenssom
fann bl.a. följandegruppen

förupplagt helaByggnadsregistret kommer att varasom-
uppfyller huvudanvändarnaslandet i FDS i 1995september

absolut kravbaskrav för adressbestånd. Det är attettettsom
hela landet. Antalet bygg-adressregistret blir heltäckande för

bli miljoner.nadsanknutna 3,4adresser riket beräknas;i ca.

belägenhetsadres-FDS finns hanteringI redan försystem av-
kraven möjlig.En anpassning detill ärsystemet nyaser. av

och kompetens skötaCFD har redan idag erfarenhet attav-
olikakommunikation ochmellan fastighetsdattassystemet

finns till kommunerna,Etablerade kopplingarexterna system.
registret, tillajourhâllnimgförutsätts för samtavsom ansvara

för idag adressregistretflera huvudintressenter. 180 kommuneir
rutiner för uppläggningfrivillig basis. ochErfarenheter av
fastighetbyggnad finnstilloch koppling adressinformationav

inom CFD.

infmrmationskvalitet. Syste-Informationen i håller högFDS-
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tillgänglighet säkerhetsnivânstabilt med mycket hög ochärmet
hög.är

adressstandadiseringsarbete väl inResultatet STG:s passarav-
för projektet.i tidsramen

vidare på lokaliserade adresser tillArbetsgruppen fann kravetatt
fastigheter i landet inte kan uppfyllas idag.samtliga bebyggda

fortfarande i utsträckningLandsbygdens adresser utgörs stor av
med postládenummer, vilket inte lokalise-utdelningsadresser ger

information. Kompletteringen registret med landetrande överav
lokaliserande adressuppgifter belägenhetsadresserheltäckande är

basadressregistret.betydelsefull uppgift i det vidare arbetet meden
lägenhetsregisterutredninganknyter vidare till SCB:s ochMan

förutsättning för lägenhetsidentiteter skall kunnaden attnoterar att
bostäder, beboddafolkbokföringen samtliga möjligaföra in i är att

närvarande saknasobebodda, fastställda adresser. Föroch har
både vadfastställandet adresser gällerbestämmelser om av

fastställaadresstandard och har deutformningen rätt attsomvem
rekommende-belägenhetadress. Arbetsgruppenolika delarna i en

samband med införandet byggnadsanknut-därför iatt avrar man,
för landsbygdsomrâden, utformar dessa påbelägenhetsadresserna

belägenhetsadresserunika ochsådant de fungerarsätt attett som
täckande lägenhets-kan kommadärmed i praktiken utgöraatt ett

landsbygdsområdena.förregisterunderlag
behovlösa de bas-pekar på viktenArbetsgruppen ettattav
ochmedföradresser BASADRESSregister över attanser

författningsregleras föradressuppgifter börbasanvändningen attav
informationenframtida tillgång tillsäkerställa såväl attsom

kvalitetskraven uppfylls.
avslutar därför sin 1995-05-29 medArbetsgruppen översyn en

pårekommendation. Man pekar samverkan mellan kommuner-att
åren har utvecklats mycket positivt. Detoch CFD de senastena

modell för samverkan CFD ochviktigaste skälet denär som
fram arbete 1991.Svenska kommunförbundet itog ett gemensamt

innehåller normalavtal för samverkan där verksamhet,Modellen
regleras. första omrâde däransvarsförhållanden och ekonomi Det
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tvådetillämpatsframgångsrikt har senastesamverkansmodellen
FDS.ibyggnadsregistretuppläggningenâren, är av

BASADRESS-registretuppläggningenochutvecklingenFör av
ochintressentermellanavtalfrivilligamedmodellenföreslås

regleringenekonomiskaDenbibehållas.grundaktörer attsom
förut-speciellaBASADRESSefterutvecklasfastställes och

författnings-medkombineraskanModellenbehov.ochsättningar
behövaskansådantdärstyckenellerverksamheterstöd i de anses

tillämpningytterligareuppgiften. Engenomföra avför att
friståendemed inrättasambandi ettsamverkansmodellen att

utvecklingled i motkanBASADRESS-register enett envara
ochkommunernamellansamverkan statenförgenerell modell

beslutathäravbasishar attArbetsgruppenIT-omrädet.inom

AB göroch PostenkommunförbundetSvenskaCFD,RSV,-
skyndsamtregeringentillframställning attomgemensamen

täckamedel förochBASADRESS-register attatttillskapa ett
anvisaskronor,miljoner20 till 25för detsamma,kostnaderna

ändamålet.för

Miljöde-ochFinansdepartementettillöverlämnasrapporten-
medarbeteför vidare attunderlagetdel ipartementet ensom

sammanhangetiDetlägenhetsregister.heltäckandeupprätta ett
grund-adressregister ärrikstäckandeviktiga enär ettatt
utökadskapamöjligheternaförförutsättningläggande att en

dvs.lägenhetsbeteckningunik ettmedadressuppgift en
lägenhetsregister.

adressän-förutarbetade programmetutredningeninomdet-
ochstöd för kommunernastillgängligtallmäntdring görs som
Ettadressområdet.inomsamarbetekommandeAB:sPosten

presentationkortutveckling ärdennaled i att avförsta en
till kommu-spridsochCFDutarbetasprogramstödet snarast av

kommunförbundetsSvenskapostregionernaoch genomnerna
försorg.AB:srespektive Posten
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standardtillförslagPostala adressen,Post -

PostalaarbetsgruppenSTG,standardiseringsgruppenAllmänna
förslag1495STGRemiss1995presenterade iadresser, rrmars

remiss.standardsvensktill
ienhetlighetbehovdeinitieratförslagetmedArbetet avavvar

mellan Posten,finnsregisterhanteringochnamnsättning som
varaocksåAvsiktenCFD.ochRSVSCB,kommunerna, angavs

förunderlagskulle ettförslaget utgöraöversättningatt aven
förväntasadressermedstandardiseringsarbeteeuropeiskt som

medliksomförslagetmed år,Syftet1996.åri börjanstarta av
enhetliga;kapastandardiseringsarbete,europeiska attmotsvarande

ochhanteringunderlättaföradressinformationför attregler
därförsigskiljerStandardförslagetadressregister.uppdatering av

påutskriftbehandlarhuvudsakiAdressering,11180från ISI som
och kuvert.blanketter

uppgifterInhämtande5.2.7 av

behövsuppgifterpå detillfredsställande kvalitet somför att en
Lägenhets-förutsälterfolkbokföringenochlägenhetsregistretför

uppgiftsinsamlingobligatorisksiniregisterutredningen rapport en
frånochkommunernaflerbostadshus,tillfastighetsägarefrån

uppgiftslännande måstesådantEttfysiskaenskilda, personer.
i lag.regleras

uppläggning.tillalternativföreslås tvâutredningenI
flerbostadshustillfastighetsägareskallhuvudlinje 1Enligt

tillkontraktsinnahavarensochlägenheteruppgifterlämna om
Upp-hushâllssammansätningen.hushållenochlägenhet omnamn

regionalaellerlokalakompletterasochgranskasgifterna av
föranvändsuppgifter attFastighetsägarensgranskningskontor.

uppgifterHushållensCFD.hoslägenhetsregisterbygga ettupp
För delägenhet.folkbokföraför personeranvänds att personer

hushâllstill-måstedettahushåll på sättiinplacerasinte kansom
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hörighet lokala skattekontoren.utredas deav
Enligt huvudlinje 2 skall fastighetsägare till flerbostadshus

uppgifter kontraktsinnehavarenslämna lägenheter och person-om
ochBlanketterna granskas kompletteras kommunerna,nummer. av

varefter lägenhetsregister byggs Därefter överförhos CFD.ett upp
folkbok-skatteförvaltningen lägenhetsbeteckningar till personernas

föringsadress hjälpmed kontraktsinnehavarensav personnummer
från fastighetsblanketten. inte kan inplaceras iDe personer som
hushåll på detta måste utredas de lokala skattekontoren.sätt av

Remissinstanserna

hänvisningDatainspektionen avstånd från huvudlinje 2 undertar
till principen informerat samtycke. Inspektionen attanser omom
det blir aktuellt med lägenhetsregister bör registreringen i förstaett

grunda uppgifter från enskilda skall registrerashand sig de som
håll.och inte på uppgifter inhämtas på andra Kommun-som

förbundet, Föreningen för kommunal statistik och planering och
de kommuner sig förordar huvudlinje bl.a.2yttratsom av
integritetsskäl, folkbokföringsuppgifteftersom registreringen är en

bör åligga den myndighet för folkbokföringensom som ansvarar
tillfälliga kommunaltoch inte kommunala granskningsorgan. Från

har också alternativ praktiska ochhåll anförts detta haratt
kvalitativa fördelar. huvudlinjeOckså CFD föredrar 2.

5.2.8 Provverksamhet

huvudalternativUtredningen visar såväl huvudalternativ 1att som
förgenomförbara, ytterligare utredningsarbete krävs2 är attmen

de kostnadsberäkningar redovisas. slutligsäkerställa Innanatt som
ställning till vilket alternativ bäst uppfyller kraven etttas som

därförintegritetsskydd och effektivitet skall båda metodernagott
särskild provverksamhet. sålunda bl.a. variti Det harprövas en

kontraktsinnehavarnasoklart i vilken utsträckning personnummer
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Kostnaderna för huvudlinje 2kan inhämtas från fastighetsägarna.
utsträckning detta rr.öjligt. Kvalite-helt beroende i vilken ärär av

ocksåi respektive alternativs hushållstatistik behöver under-ten
kan alternativ. Attsökas innan beslut val göratas om av prov-

verksamheten realistisk förutsätter lagstöd. I detta sammanhang
de registrerade skallbör också frågan hur informationen tillom
förslag skalllösas i alternativ 2 beaktas och framgå de tasav som

regleras. Apurföringenfram hur uppgiftsinhämtandet skall avom
klarläggai provverksamhet förlägenhetsregistret behöver atttestas

precisa kostnadsbe-organisation, kvalitet, aktualitet och mer
dömningar.

redovisningsnivâ5.2.9 Regional

lägenhetsregisterkunna producera statistik från måsteFör att ett
vald regional redovis-varje lägenhet kunna kopplas ihop medlätt

boende efterfrågasningsnivä. Statistik hushållen och dessöver
kommuneroftast pâ låg regional nivå. Traditionellt arbetar t.:x.

nyclelkodomrâdenmed för sina delområden, s.k.statistik
kvarteisnivâ. Delom-områden kan ned påNYKO. Dessa vara

lägenhets-fastigheter. Eftersområdet på enskildabaseratär ett
;illkopplingen NYKO ochregister bygger fastighet-byggnad är

lägenhets-iandra regionala redovisningsnivâer möjlig äver
registret.

Statistikregister5.3

statistik hushåll boendeLägenhetsutredningen föreslår ochatt om
från folkbokföringen,byggs basis uppgifter lägenhets-avupp

statistikregister. övrigaregistret och övriga relevanta Vilka
inte utredniigen.statistikregister berörs Ett nyttsom avavses

lägenhetsstatistikrcgistret,statistikregister lägenheter, skapasöver
för statistikproduktionen delen helaeller detstörreattgenom av

måste RTBsomadministrativa registret kopieras. Vidare finns hos
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ajourhâllaslöpandebörLägenhetsstatistikregistretändras.SCB
börstatistikregisterSyftet medLägenhetsregistret. ettfrån

hushållsstatistik över-kravensamtidigtpreciseras, nogasom
förfinnslagstiftningdenkanvägledningEn somvägs. vara

F0B:ar.tidigare
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överväganden och6

lösningförfattningsteknisk

Allmänt1

Vissalösa.uppgifterantalfått attdirektivenhar iHUSAR ett
lägenhets-Envarit givna. ärhärvid ettattutgångspunkter har

folkbokföring-iinföraslägenhetsidentitetochskall inrättasregister
för utrönabedrivasskallprovverksamhet attEtt är attannat enen.

allmänhetenfrånuppgiftsinsamlingalternativ förtvå somvilket av
uppgifterdekvalitettillfredsställandeförföredra attär att en

Defolkbokföringen.ochlägenhetsregistretbehövs försom
kandirektiven sägasiutgångspunkterytterligare varasom ges

har nämnts.tvådekonsekvenser nusomav
utgångspunktgällandeallmänt attdetHUSAR envaraanser

iaktörerberördaföruppgiftslänmarbördandärfinna systemett
kontaktvägamaocksådetta liggerl attmån begränsas.möjligaste

endastinfår hämtasuppgiftochenkla. En enskall sammavara
HUSARmyndigheter.fleraanvändasskalldengång, även avom

enligtharDetokomplicerateftersträvat system.därförhar ett
bygga systemetåstadkommitsuppfattning attHUSAR:s uppgenom

vidareförsuppgifterregistreradevarifrånkällan,vidmed ansvar
principenfastlagdasammanhangolikaiDen ominom systemet.

också tillämpats.därmedkällan harregistrering vid
fråganväcksrikstäckandegällerdetalltid systemSom omnär

kommeravsnittföljandeIutfonnas.skallintegritetsskyddethur
detdock konstateraskanAllmänt attbelysas.aspekterdessa att

åtskillnadfysiskinnehållaföreslås kommer avatt ensystem som
skyddsnivå.högdettaredanuppgifterolika ger entyper somav

beaktashar kunnatintegritetsskyddet ettHUSAR attanser
tillfredsställande sätt.
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lägenhetsregisterReglering6.2 nyttettav

tillförslag temporärframläggaHUSARskalldirektivenEnligt en
författnings-påavvaktanlägenhetsregister ireglering en nyettav

sistnärrmdadetregleringEnfastighetsdatasystemet.reglering avav
inväntaår. Attkraft förränträda iintedock ettslaget kan parom

enligtskulle,områdefastighetsdatasystemetspålagstiftningnyen
negativaochpåtagligafådessutomdirektiven,ivad sägssom
och förstatistikenanvändarnaföralltframförkonsekvenser av

folkbokföringen.
lägenhets-stöd förkapitlenföregående etti de attInnehållet ger

inomregistrenutbyggnadbör konstruerasregister avsom en
modelli dennaregistretkanMan sägafastighetsdatasystemet. att

medpåbyggsbyggnadsregistrettilldirektknyter soman
kommerlägenhetentillNyckelnuppgifter.lägenhetsspeciñka

ifastställsdennaHur ettlägenhetsidentiteten. angesutgörasatt av
behövakommeruppgifterDe attavsnitt. samman-somsenare

författningsförslaget. Dessaframgårlägenhetvarjeställas för av
basinformationdenbedömtarbetsgruppenuppgifter har somvara

därmedfinnsfunktion. Detsin ettskall fyllaregistretförkrävs att
utforrn-slutligauppgift. Denenskildvarjebehovverifierat av

efterförstfastställasemellertidkanavseendei dettaningen
remissomgången.

framförtssammanhangi skildadetpåpekasbör härDet att
kommandedenlägenheter. Iuppgifterolikabehov typer omavav

framremissinstansernapå att tasåledesdetremissen ankommer
dem.motiveraochbehovdessa

från fastig-uppgiftslärnnandemedbyggsLägenhetsregistret upp
författnings-stödmeduppgiftslämnandeEtthetsägaren. av en

denuppfattningHUSAR:senligtuppgiftsskyldighet ärreglerad
mellanavvägningen göraIfram. attrimligaenda vägen att

skältalar uppenbaraobligatorisktellerfrivilligtuppgiftslänmandet
förfullständigtnämligen attmåsteRegistretobligatoriet.för vara

ändamål.sittföranvändaskunna
grund-författningsregleras. DebehöverRegisterhâllningen

sålundainnehålländamål ochbestämmelsernaläggande gesom
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kompletterandemedanförslag i lag,enligt arbetsgruppens
lägenhets-Frånförordningsform.utfärdas ilämpligenföreskrifter

folkbokföring-tilllägenhetsidentitetuppgifterregistret lämnas om
inomfinnslägenheternadeltill denkommer,Varje kommunen.

ajourhâllningenochför registretansvarigblikommunen, avatt
allmäntkällanvidregistreringdärmedblirdetsamma. Det somen

tillmöjlighetocksåkommunikationenunderlättar gersett men
Regis-oklarheterför redaberördamellankontakter att ut m.m.

nivå. Registretshöghållas påocksådå kunnabörterkvaliteten en
viktigtsamtidigtskede. Detinledande äribyggsstruktur ettupp

aktualiseraajourhålla registret.förförutsättningarskapa attatt
tilllägenheternytillkomnaregistreringförmåste skapasRutiner av

ellerbyggnaderiändringarellerbyggnadernyuppfördaföljd av
skälolikalägenheterbeträffandegällerutnyttjande. Samma som av
deli dennaUppgiftspliktenmåstedessaförsvinner; mönstras ut.

finns närmastfastighetsägarna,påantingenläggaskan som
fall fåri de flestakommunernaellerinfom1ationen, som

föreslåförharinformation. Vi atttill atttillgång stannatsamma
med kommunernafastighetsägarnapåläggsuppgiftsskyldigheten

grundläggandedeiFörändringarregistren.ansvariga försom
adress-Förfastighetsdatasystemet.fråninhämtasuppgifterna kan

fåkommunernakommeruppgifterna ansvaret.att
intebärlägenhetsregisterbestämmelserFörslagen till ettom
detmedföradock inteskallreglering. Detta attprägel temporärav

i denregleringenföreslagnainförliva denbesvärligareblir att
fördel medEnfastighetsdatasystemet.kommande regleringen av
interegleringtidsobegränsadförslagvårt tvärtomär engeratt en

slutligt. Detgälla ärfaktiskt kommerosäkerhet vad attom som
leva kvarfåkan kommaheller lagenuteslutet attinte som enatt

slutligadenHurfastighetsdatasystemet.regelverk kringdel ettav
hörlägenhetsregistretalldeles klartblir detregleringen är attän

regelsystemet.dethemma i
lägenhetsregistretbetraktakantidigareSåsom nämnts somman

lägen-delas in ibyggnadbyggnadsregistret. Enspecificering aven
kanregistretIvarje lägenhet.förbeteckningunikheter med en

någontilllägenhetenbeteckningen förunikadenkopplainteman
måstedefinitionergrundläggandedatalagensEnligtenskild person.
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detför överenskildtill atthänföraskunnauppgift personenen
blirLägerhetsregistretpersonregister.uppståskallhuvud etttaget

intebeskrivits,uppbyggnad ettmed den person-därför, nusom
mening.1973:289i datalagensregister

läggasbörregisterHur6.2.1 ett upp

förslag ettHUSAR:senligtbyggsLägenhetsregistret somupp
byggnads-på sättbeståndsregisteradministrativt somsamma

personägaranknytning.direkt4.3.3avsnittregistret se utan
bygg-ifinnsinformationgrunden deniutnyttjarRegistret scm

ochfastighetsuppgifterbelägenhet,regionalsåsomnadsregistret
främstlägenhetsuppgifter,pâförsDärefterbyggnadsuppgifter.

belägenhetsadress-medtillsammanslägenhetsbeteckningen som
uppgiftkommerHärtilllägenhetsidentiteten. omuppgift utgör

upplåtelseform,lägenhetens typkök,förekomst avantal avrum,
våningsplan.aktuellthissförekomstspecialbostad, samtav

utvisaruppgiftslåmnarna,tillminst hänsynenintekrav,Allmänna
förbehövsklartinböruppgiftersådanaendast tas somatt

ochuppgiltsinnehâlletutfommingenexaktaändamålet. Den av
efterförstfastställasemellertid attkanuppgiftsklassificeringarna

dvs.synpunkter,sinalämnatlägenhetsregisteranvändarna ettav
remissbehandlingen.efter

fullgöraförregister 0C]sådant attläggaförAnsvaret ettatt upp
registernnehållet. Dettaförocksåmedförändamåldess ett ansvar

utföraförutsättsCFDkommunerna.del hosbetydandetillhamnar
kompletteringarmedanarbetet,maskinellainledandedet senare

fårCFDGenom ettattförsorg.kommunernasskemåste genom
övergripandehamnarinformationsanvändningför ettm.m.ansvar

iFDSförharredanCFD,hosregistretför ansvarsomansvar
delar.övriga
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6.2.2 Avgränsning bostadslägenhetav

Som redan angivits i kapitlet hushållsstatistik måste ettom
lägenhetsregister omfatta samtliga bostadslägenheter för permanent

förboende och samtliga fritidshus klara FoB-liknandeatt en
statistikredovisning. Dessutom måste samtliga specialbostäder ingå
med uppgift specialbostad. Lägenhetsregistret föreslåstypom av
däremot inte omfatta verksamhetslokaler. lägenheter iFör
fritidshus det emellertid krav dessa något kanär sättett att
urskiljas. ske kod i registret. ocksåDetta kan med Det ären
viktigt all uppdatering i framtiden kan ske med uppgiftatt attom

för fritidsbruk.lägenheter avsedda eller Förär permanent-
närvarande finns uppgift i fastighetstaxeringen fastighetenattom

sannolikttaxerad fritidshus. Den enklaste ochär mestsom
ekonomiska lösningen för fritidshuskunna urskiljaatt vore om

uppgiftdenna i framtiden finns tillgå från fastighetstaxe-även att
ringen.

detta inte med till definitionenOm möjligt och hänsynär att av
bostädersådana inte skall utgå från hur den enskilde utnyttjar

ochellerbostaden, till det med hänsyn till belägenhetutan om
standard fråga uppfattningfritidshus, kan enligt HUSAR:sär om
denna klassning inte ske kommunernassätt änannat genom
försorg. får uppgifterna försDet alltså ligga på deras näransvar

fastighetsägarna avseendein från uppgifter i detta irättatt ange
registret.

lägenhetsnivå,Specialbostäder med kodsättningmåste märkas
föruppdelat särskilda för studentbostad, bostadkoder t.ex.

äldreboende och övrig specialbostad.

6.2.3 lägenhetsbeteckningar utformasHur bör

lägen-HUSAR förespråkar värdebärande modell väljs föratt en
föreslåhetsbeteckningen. Vi vill emellertid inte några nämnare

detaljer ingår enligt direktiven inte heller ihärvidlag och detta
uppdraget. Sannolikt kommer i denna fylligt beslutsunder-del ett



Överväganden författningsteknisk lösning92 och 1995:74SOU

kunna bör valetlag hämtas i remissvaren. Det attatt noteras av en
innehållet lägenhetsregistret,informationslös modell påverkar i

då med uppgift våningsplan.måste kompletteras omsom en
skyldighet vid varje lägenhetOckså frågan införa attatt enom

varit tillanbringa skylt med lägenhetsnummer har uppeen
därvid förespråkat sådandiskussion. harRSV:s representant en

heller del lämnavill emellertid inte i dennabestämmelse. HUSAR
något definitivt förslag.

måste den åsättas lägenheternaVilken beteckning väljeränman
har kunskapfastighetsägarnapå korrekt Det endastsätt. ärett som

inom fastigheten. Därförfördelninglägenheternas antal ochom
Till får dedem. sin hjälpmåste det huvudsakliga arbetet göras av

tilloch listor med adresserförteckning fastighetsidentiteternaaven
utskick. Till detta material fogasför dettadessa. CFD ansvarar

beteckningar skall gåtilldelningeninstruktioner hur själva avom
meddelas regeringen eller dentill. Föreskrifter därförmåste av

HUSAR ifrånutgårmyndighet regeringen bestämmer. attsom
får uppgiften.CFD den

åligger det dennauppgifterna lämnas till kommunenNär att
vid behovoch kontaktakontrollera lämnade uppgifternade
därvidborde fördelklargöranden.fastighetsägaren för Det vara en

beteck-denvid avrapporteringen ävenfastighetsägaren angerom
föranvänder lägenheterna.o.d.ning han själv i kontraktsom

så önskar, kunnaUppgiftslämnandet bör, fastighetsägarenom
lämnas ADB-medium.

fastställs lägenhets-kommunenupprättning har skett inomNär
förhållandei till denskettde fall ändring harbeteckningarna och i
hanskall underrättashar lärrmat,uppgift fastighetsägaren omsom

den beteckningen.nya

6.3 Fastställda adresser

förutsättningarna för vårt införandetgivet redan iDet arbeteär att
med lägenhetsidentitet folkbokföringenlägenhetsregister iav

harförutsätter samtliga byggnader med bostadslägenheteratt
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fastställda adresser. gällande folkbokföringslagenDen 1991:481
liksom den tidigare lagen folkbokföringendast fastighetavser

och inte lägenhet. Endast beslutad koppling fastigheten -
byggnad adress kan säker grund för identifiering dege en av-
enskilda lägenheterna.

linjeI med det samarbetsavtal slutits Svenskamellansom
kommunförbundet och CFD enligt CFD 80väntas runt procent av
kommunerna föra adressregister i fastighetsdatasystemet hösten
1995. I huvudsak omfattar adresserna tätortsområden. I HUSAR:s
direktiv kraven på adressregistret skall beaktas och viatt attanges
skall föreslå preciseringar de åtgärder förmåste vidtas attav som
säkerställa registrets uppbyggnad, fortlevnad och kvalitet.

HUSAR den frivilliga givitöverenskommelse nåttsattanser som
mycket resultat. måste dock samtidigt konstaterasDetett gott att

alla komponenter i intemåste kompletta förett system attvara
helheten. omfattaDet innebär adressregister måsteäventyra att ett

alla kommuner och då såväl landsbygdsområden.tätorts- som
Därför har HUSAR nödvändigtkommit till slutsatsen det äratt att

adressregister i fastighetsdatasystemet till obligatorium förgöra ett
kommunerna i fråga bördainrättande och ajourhällning. Denom

kommunerberörda härigenom åsamkas inte särskilttordesom vara
medför sannolikt endast viss kortsiktig omprioriteringtung, utan

verksamheten. Detta också effekt vill utpekaHUSARärav en som
nödvändig, finns allanämligen adressregistret inomattsom

kommuner i tid för lägenhetsregistret.starten av
blirKommunerna därmed ajourhålla registret medtvungna att

aktuella adressuppgifter. tvång för detta slagEtt kommunerna av
kan inte regleras i 1058fastighetsdatakungörelsen 1974: utan

lagform.måste ske i till detAdressuppgifterna överförs senare
adressregister idag förs frivilligt inom fastighetsregistermyn-som
digheternas adressuppgifter fastighets-och FDS. registreras iAtt
datasystemet fastighetsdatakungörelsen.inte direkt iregleras

börSamtidigt blir lägenhetsregistret del FDS. Författningenen av
därför medför adressregistret tills vidarekompletteras. Detta att

till fastighetsregistret,kvar underregisterstannar attett mensom
adressuppgifterna i lägenhets-ajourhålls med stöd bestämmelserav

fastighets-registerlagen. På sikt bör dock adressregistret brytas ur
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ibeskrivsadresserförbasregisterbehovDeregistret. ett somav
framtidadenbeslut ut-vidbör5.2.5 vägaavsnittet tungt om

färdigställamedArbetetadressregistret. attformningen av
införprovverksamhetenmedparallelltskemåsteadressregistret

adressregistreteftersomregistret. Dettalägenhetsuppbyggnaden av
ilägenhetsidentitetochlägenhetsregistretförutsättning förär en

folkbokföringen. - .. . z
skallalltjämtkommunernagrundendenvilar påförslag attVårt

förarbete avsätterdetförfrånstödfinansiellterhålla staten man
registreringsarbetet.själva

uppgifterInhämtande6.4 av

delämnaskall kunnafastighetsägarnaförförutsättning upp-En att
för-distribueratharkommunenefterfrågas ärgifter attsom

den in-adresserochfastighetsidentitet samtmedteckningar
god tid innanisketthamåsteåtgärdDennabehövs.struktion som

innebärDet attfastighetsägarna.skall lämnasuppgifterna av
tidenmåsteförordning avvägaanslutandetill lageniregeringen en

färdigställandekommunernastilluppgiftslämnandet avför
behövasdet kanklartockså attDetlägenhetsbeteckningarna. är

innanfastighetsägarnaochmellan kommunernadialogviss
fastställs.slutligtlägenhetsbeteckningarna

till lägenhets-grunduppgifternainhämtanaturligaDet sättet att
fastighetsdatasyste-ibyggnadsregistretfråndessaregistret är taatt

fastighets-belägenhetregional samtuppgifterDåmet. omavses
lägenhetsidentitet fast-måsteVidarebyggnadsuppgifter.och en

kommu-tillhandahållasskalluppgiftenförstnämnda avställas. Den
adressregistren.de befintligautgångspunkt ifastställs medochnen

lägenhetsregistret.uppgifter frånmedsedanajourhållsDe senare
avsnittseockså kommunenfastställsLägenhetsbeteckningen av

6.2.3.
registre-varithittills inteuppgifter,lägenhetsspeciñkaMer som

uppgiftspliktmedfastighetsägarnafrånhämtasmåste somrade,
byggnads-hämtas frånuppgifterDei registerlagen.regleras som
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registret ajourhâlls löpande med källa. Vidare föreslåssamma
fastighetsägarna bli fortsatt uppgiftsskyldiga beträffande vidtagna
förändringar påverkar den lägenhetsspeciñka informationen.som

För folkbokföringen på lägenhetsidentitet skall kunnaatt
genomföras krävs också till enbostadshus inklusiveägareatt
fritidshus flerbostadshusoch till lämnar uppgifter kontraktsin-om
nehavares och för varje lägenhet ärnamn personnummer som
uthyrd. Den innehar och eller bebor bostadslägenhet måstesom en
också lämna uppgift och hushållsställ-om namn, personnummer
ning. uppgifter vidarebefordrasDessa till skatteförvaltningen för
folkbokföringsändamål

.

Statistikregister6.5

direktivenI konstateras det för statistikproduktionen måsteatt
skapas statistikregister lägenheter. Vidare måste RTBöverett som
finns hos SCB ändras.

Det behov statistik finns ifråga ochlägenheterav som om om
hushåll får väl belagt i de utredningar föregått deanses vara som
direktiv HUSAR efter.arbetar Det förtjänar ånyoattsom
framhållas det ligger samhällelig vinst i kunnaatt stor atten

FoB:arde under tid genomförts femteersätta årvartsom senare
registerbaserademed data.

gällerdet integritetsaspekternaNär visar den debatt harsom
uppstått vid varje räkningstillfälle det finns viss utbreddatt en oro

genomföra och naturligtvissättet FoB denöver att även över
insamling uppgifter sker vid dessa tillfällen. Man kanav som

påståkanske inte denna bortfaller med registerbaseradatt oro en
lösning, tvivelsutan det så det blir möjligt begränsaår att attmen
det blanketttlöde FoB upphov till. denFörutomstora som en ger
insamling hushållenblanketter från alternativen förettsomav av
provverksamheten innebär och då med synnerligen begränsaden-
uppgiftsmängd uppgiftsutbytekommer ske iatt ett system som-

datoriserat kringgärdatoch regelverk högtär ett ettav som ger
skydd.
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kommer inrättas till följd deDet statistikregister attsom av
finnas tillgängliga iuppgifter kommer det systemetatt nyasom

huvudsak också innebärden officiella statistiken, vilken i ettavser
fullföljande åtaganden medlemskap i EU. DetSveriges genomav

och byggande därgäller dels statistik bostadslägenheteröver
statistiken på uppgifter inte individanknutna ochbaseras ärsom

dels hushâllsstatisti-alltså inte den personliga integriteten,berör
löpande kunna redovisa förändringarken. Den skall avmersenare

utnyttjande bostadslägen-hushållen belysa hushållensoch kunna av
utrymmesstandard. Förändringarheter i mått trångboddhet ellerav

tillförs uppgiftRTBavseende hushållen kan mätas att omgenom
sammanföra in-lägenhetsidentitet, vilken det möjligtgör att

dividerna hushåll.i ett
och hushåll detkopplingen mellan lägenhetNär det gäller är

framtidenmed traditionella FoB:ar. Ijust denna har sin likhetsom
statistik skeregisterbaserad framställning dennakan aven

SCB:s lägenhetsstatistikre-kontinuerligt sambearbetning avgenom
Hypotetiskt skulle dessaockså förs SCB.gister och RTB, som av

och därmed skullesammanföras till registertvâ register kunna ett
så ville. HUSAR harkunna daglig FoB,göra manman en om

kommit till uttryckfasta på haremellertid bl.a. tagit den oro som
och beaktat sårbarhetsaspekternavid tidigare FoB:ar även som

dessa registerdärförsammanhang och föreslårfinns i detta att
skall hållas åtskilda.fysiskt och rättsligt

statistikframställningen skulleFoB-liknandeFör dengöraatt
Datainpektio-fråndatalagstiftning tillstånd krävasenligt nuvarande
sådanofta sambe-frågan hurhar inteHUSAR penetrerat ennen.
bli styrandeefterfrågan börBehov ocharbetning bör göras.

sambearbetningsådandockhärvidlag. Vi har konstaterat att en
tillkort tidsrymd och den innebär medkan ske under hänsynen

sådanti övrigt vidtasdetta de säkerhetsâtgärder .vidoch till ettsom
riskexponering.tillfälle någon särskildinte

tilldock informationenviktig fråga i detta sammanhangEn är
statistiska gällerallmänheten de instrumenten. När detnyaom

lägen-uppgifter till lägenhetsregistret och den uppgiftennya om
deföreslås kommunikationhetsidentitet i folkbokföringen att om

berörda i medregistrerade uppgifterna skall ske med samband att
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folkbokföringen påsker lägenhet. Pâ så har allmänhetensätt
informerats innehållet i dessa administrativa register. Identiskaom
uppgifter överförs sedan till SCB och till de två registren,
lägenhetsstatistikregistret och RTB. HUSAR det är ettattanser
rimligt krav allmänheten får fullständig informationatt en om
dessa och de möjligheter finns framställa FoB-data,attom som
särskilt övergång sker frånnär till kanDetett systern ett annat.nu
dock ifrågasättas det finns något särskilt skäl informeraattom
allmänheten sambearbetning ifrågavarande slag skallnärom en av

Så normalt inteäga i andra sammanhanggörs och det ärrum.
också svårt informationenvad skall kunna leda till. Detatt se
viktiga här redovisa innehållet iär registren och i tilläggatt m.m.
till detta intervall o.d. FoB-bearbetningarna skall ske.närange

Hushâllsstatistiken bör i förordningen 1992: 1668 deanges om
officiella statistiken. Den bilaga till förordningen densom anger
officiella statistiken för närvarande inte uttryckligenomnämner
denna statistik.

Beträffande det åliggande HUSAR har föreslå ändringattsom
den rättsliga regleringen RTB vi det kaninteattav av anser

åtgärdas Den juli1 1995 trädde lagen 1995:606 vissaännu. om
personregister för officiell statistik i kraft. Förordningen som
krävs för lagens tillämpning har utfärdats,inte vilket innebärännu

HUSAR inte förutsättningarhar för lämna ändrings-att att ett
förslag. Såvitt vi erfarit det arbete pågår med förordningenav som
kan det bli tal antingen ändra den beskrivningattom av upp-
giftsinnnehållet kommer finnas för RTB eller så behövsattsom
det ingen ändring Dåalls. det klart det i denna förordningär äratt

RTB regleras därmedoch där ändring skall ske får ettsom som en
övervägande ändring ske vid tillfälle.ettom en senare

6.6 Provverksamheten

Provverksamheten går de alternativenvilket tvåutrönaut att av
bör användas för den riksomfattande uppgiftsinsarnlingen.som

Detta gäller både uppläggningsfasen ajour-och den löpande
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radhämta inhållningen. handlar det främstHär att enom
övrig allmänhet iuppgifter från fastighetsägare och ett par

reglering i lagsärskildUppgiftsskyldigheten kräverkommuner. en
ochfolk-förfarit beträffandeliknande tidigaresätt som man

bostadsräkningarna.
provverksam-förslag till lagdärför utarbetatHUSAR har ett om

dendet skall omfattaLagförslaget utformat såheten. är att
verksam-för kunna genomförarättsliga reglering krävs attsom
komplet-bliheten enligt de två aktuella alternativen. Lagen avses

föreskrifterregeringen meddelarterad med förordning i vilkenen
för insamlingsförfarandet m.m.

till flerbostadshusskall fastighetsägareEnligt huvudlinje 1
och kontraktsinnehavarenslämna uppgifter lägenheten namnom

huvudlinjehushâllssarnrnansättningen. Enligt 2och hushållen om
och kontrakts-lägenhetenskall fastighetsägare lämna uppgifter om
i stället blirdet detinnehavarens under attpersonnummer

hushållen till lägen-koppplingenskatteförvaltningen gör avsom
alternativenvisar bådahetsidentiteten. SCB:s undersökning äratt

praktiken förigenomförbara, båda behöver prövas att gemen
underlag till kostnadsberäkningar o.d.

remissinstansemaremissomgången huvuddelenI förordade av
avstånd från dettaalternativ Datainspektionen dock2. tog

från principeninnebäraalternativ eftersom det skulle ett avsteg om
informerat samtycke.

tvâ huvudlinjema.värdera defått i uppdragHUSAR har inte att
fullt möjligtdetVi vill dock framhålla är attattatt anser

betryggande former,undergenomföra de båda alternativen även
planerade informatio-minst denintegritetssynvinkel. Inte ärsett ur

genomförandevidkring provverksarnheten och ettsenarenen
medel minskaenligt den huvudlinje väljs, centraltett att oronsom

lagreglering innehållerkring registreringen. heltäckandeEn som
integritetsskyddsbestämmelser tydlig beskrivning detoch nären

tillgäller ändamålet med registreringen medverkar också att ge
klarhet och därmed dämpa kan finnas överoro enen som
osäkerhet hur uppgifterna kommer användas.attom

Lägenhetsregisterutredningens finns förslag hurI rapport om
skall tillgå till fastig-utsändning förtryckta blanketter delsav
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hetsägare ibåda alternativen, dels till hushåll enligt huvudlinje
För fastighetsägare hämtas uppgifter från byggnadsregistret.
Hushållsblanketten kommer förtryckas med uppgifter frånatt
RTB. Denna användning registren omfattas vårt lagförslagav av

provverksamheten. En skyldighet lämna uppgifter omfattarattom
normalt också skyldighet fylla i eller vid förtryckta uppgifteratt -

identitetsuppgifter, såsomrätta adress och fastighetsbe-nanm,-
teckning. För det inte skall råda något tvivel dennaatt attom
skyldighet föreligger HUSAR det befogat särskiltäratt attanser

detta i lagförslaget.ange
I provverksamheten kommer Folk- och bostadsräkningen 1985

och 1990 användas, vilket också i lagförslaget. Avsiktenatt anges
med detta någon hushållsblankettär inte skall behöva sändas tillatt
gifta inte flyttat efter 1990. Detta innebärpersoner som en
omfattande begränsning den kollektiva uppgiftslämnarbördan.av

Direktiven vi skall något informationenhurnämnaattanger om
till de registrerade skall lämnas enligt alternativ HUSAR anser
här förutomdet allmän information provverksamhetenatt en om
skall information till de registrerade de uppgifter harges om som
påförts skatteförvaltningen dvs. lägenhetsbeteckning för med-av
lemmar i hushåll med utgångspunkt i kontraktsinnehavarens

Detta skall ske i samband folkbokföringmedpersonnummer. att
sker lägenhet. Det innebär inga uppgifter kommeratt att
registreras de berördas vetskap. Dessutom innebär förfarandetutan
naturligtvis den äsatts felaktig uppgift kontakt medatt som genom
Skattemyndigheten får den rättad.

likhetI med vad regelmässigt skett i tidigare FoB:arsom
behöver provverksamheten följas i fråga tillförlitlighetenupp om
i uppgifterna för båda huvudlinjerna och ajourföring registren.av
Därför behöver SCB föra särskilt statistikregister för dennaett
kvalitetsundersökning. enda syftetDet med detta register är att
framställa statistiskt jämförelsematerial och det kommer inte att

förhållandeanvändas i till den enskilde. föreslår ocksåVi att
registret skall gallras efter kort tid se 20 § i lagförslaget.
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Férfattningskommentarer7

provverksamhetlagFörslag7.1 om om

lägenhetsdataangående m.m.

Tillämpningsområde m.m.

tvâvilketförprovverksamhet utrönagäller§ lagl Denna att aven
lägenhetsidentitetinföralägenhetsregister ochalternativ för inrätta ettatt

förbättraförbeslutabörriksdagenfolkbokföringeni attomsom
lägenhetsstatistiken.

fastighetsdata fårCentralnärrmden förcentralbyrån ochStatistiska
ändamålmed detprovverksamhetenförpersonregisterinrätta och föra

i första stycket.angessom

provverk-gällertillämpningsområde,Paragrafen lagens somanger
alternativtvå givnavilketgårsamheten. Denna utrönaut att av

uppgiftsinsam-riksomfattandeför denanvändasbörsom senare
beträffanderegleringrättsligadeninnehållerlingen. Lagen

genomförakunnaförerfordrasuppgiftsplikt att prov-somm.m.
verksamheten.

centralbyrån ochStatistiskaframgårandra stycketAv att
ochfår inrättaändamålför dettafastighetsdataCentralnänmden för

uppgifterdebildasPersonregistrenpersonregister.föra somav
stödmedenskildaoch frånbyggnadsregistretfrånhämtas in av

till lägenhets-vidareUppgifterna lämnaslagen.bestämmelser i
fårLägenhetsregistretfolkbokföringen. separattillregistret och en

reglering.
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Uppgiftsskyldighet

Ägare fritidshus, tillockså ochinnefattande ägare§ till enbostadshus,2
uthyrd lämnavarje lägenhetskyldig förflerbostadshus ärär att som

känt,och, i den män detkontraktsinnehavarens äruppgift namnom
innehavarens personnummer.

skyldigbostadslägenhetinnehar ocheller bebor är3 § Den attensom
giftsam-hushâllsställningochlämna uppgift personnummerom namn,

för deensamståendeannan boendenågon i hushållet ochbo, barn till
boende.

sinuppgift adressskall lämnaenligt och 3 §§4 § Uppgiftsskyldig 2 om
uppgift på blankett enligtförtrycktkontrolleraoch fastighetsidentitet eller

felaktig uppgift.förekommande fall§ och i5 rätta

för enskilda be-uppgiftsskyldighetreglerasparagraferna 2 4I -
registreratstidigare inteuppgifterträffande sådana men somsom

tillknytasboende skall kunnaför visserfordras att enen persons
viss lägenhet.

normalt skyldighetomfattaruppgifterskyldighet lämnaEn att
identitetsuppgifteruppgifteri eller vid förtrycktafylla rättaatt --

Fastighetsägarblan-fastighetsbeteckning.adress ochsåsom namn,
främst byggnads-frånuppgifterförtryckas medketten kommer att

förtryckas medkommerhushållsblankettenregistret medan att
åligger enskild börVilka skyldigheteruppgifter från RTB. som

därför i lagen.tydligt anges

Insamlingsförfarandet

tillblankett§§ skall lämnas§ Uppgifterna enligt 2 och 3 på5 en
fastställsföreskriver. Blanketternaregeringenmyndighet avsom

uppgifterbestämmer.myndighet regeringen Deregeringen eller den som
regeringensADB-mediumfâr pá enligti 2 § lämnasävensom avses

föreskrifter.

regeringen fastställermyndighet bestämmer6 § Regeringen eller den som
tidpunktlämnas eller inhämtas vilkenuppgifterna enligt § skall och5när
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de skallsom avse.
Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer fastställersom

inom vilka områden provverksarnheten skall ägasom rum.

§7 Kommunerna skall biträda vid distributionen blanketterna och vidav
upprättandet och insamlingen uppgifterna. De skall också för attav svara
de insamlade uppgifterna granskas, kompletteras ioch berett skick
överlämnas till den myndighet regeringen bestämmer.som

8 § En kommun får uppdra särskilt granskningsorgan förett att svara
de uppgifter i 7som anges

9 § Kommunerna får begära de uppgiftsskyldiga inom viss tid lämnaratt
upplysningar förhållanden omfattas uppgiftsskyldighetenom som av
enligt denna lag.

10 § Myndighet deltar i provverksamheten får inrätta eller komplet-som
befintliga personregister med de uppgifter omfattas provverk-tera som av

samheten. fårDe också överlämna uppgifterna till Statistiska central-
byrâns och Centralnämndens för fastighetsdata personregister som avses
i § första1 stycket.

Mer lägenhetsspecifika uppgifter, hittills inte registrera-varitsom
de, måste, tillsammans med uppgifter dem beborom som
lägenheterna, inhämtas från enskilda. Insamlingen stödsker med

föreskrifter förordningnärmare i får utfärdas iav en som an-
slutning till lagen. Uppgiftsinsarnlingen ombesörjs praktiskt av
kommunerna och på deras vilket framgår 7ansvar, av

Insamlingen uppgifter enligt den föreslagna lagen medför attav
antal register med personanknutna uppgifter bildas. deFörutomett

tidigare angivna personregistren för provverksamheten SCBhos
och CFD jfr § andra stycket, måste framför skatteförvalt-l allt
ningen utvidga sina register för folkbokföringsändamâl för
provverksamheten. Detta kan ske med stöd 10av
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Anmaningar

dentid, fårföreskriveninomuppgift inte lämnasbegärd§ Omll en
uppgiftsskyldigeden attregeringen bestämmermyndighet anmanasom

uppgiftsskyldigedengällerskyldighet. Detsammasinfullgöra om
enligt 8har begärtsupplysningarunderlåter lämnaatt som

skekanuppgiftsskyldige, detdenutfärdas böranmaningInnan omen
lämnaskyldighetenerinraslämpligtpå sätt attolägenhet,någon omutan

upplysningar.uppgifter ochföreskrivna

Viten m.m.

fårenligt 11anmaningföljeruppgiftsskyldige inte§ den12 Om en
uppgiftsskyldigedenföreläggabestämmerregeringenmyndighetden som

vid vite.dettagöraatt
1985:206lagenenligtvitetbestämsenligt 2 §uppgiftsskyldig omFör

och högstlägst 100tillvitetuppgiftsskyldig bestämsviten. För annan
000 kr.1

överklagas.får intevitesföreläggande§ Beslut13 om

denbegäranskallviteförelagtutdömande14 § Fråga avavom
län därilänsrätten detbestämmerregeringenmyndighet prövas avsom

fullgöras.skalluppgiftsskyldigheten

måstebetydande deltillprovverksamhetenföruppgifterEftersom
uppgiftsskyldighet, måstestödmedenskildafråninhämtas av

begärda uppgifternadetillgripaskanfinnassanktioner omsom
utformningenförFörebildertid.angiveninominkommer avinte

bestämmel-från dehämtasharsanktioneravseende dessareglerna
bostadsräkningar.ochfolk-tidigareregleratser som

anmaningföregåsalltidmåste attviteföreläggande vidEtt enav
deemellertidfallmånga kanskyldigheten. Ibegärdadenfullgöra

olika slag,missförståndgrund isinuppgifterna hauteblivna av
uppgifterdeuppgiftsskyldigheteniinnehålletsåväl som omom

nåskunnauppgiftsskyldige bedömsfall denI deefterfrågas.som
skälandrainteoch åtgärdenkomplikationerstörre avutan

förstdärföruppgiftsskyldigedenbörutsiktslös,heltförefaller
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erinras skyldigheter.sinaom
Användningen folk- och bostadsräkningarna innebär vissaattav

kategorier inte behöver lämna någon blankett.

Registeruppgifter

15 § genomförandeFör provverksamheten får den myndighetav
regeringen bestämmer hämta uppgifter från följande register

Folk- och bostadsräkningen 1985 och 1990-
Fastighetsregistermyndighetens- och inskrivningsmyndigheternas infor--

mationssystem
Lägenhetsregistret-
Registret totalbefolkningen.över-

Paragrafen inhämta uppgifter från andra personregisterrätt attger
för sambearbetning med de personregister används försom
provverksamheten. gäller framför uppgifterDetta allt skallsom
användas de förtryckta blanketterna.

viss differentieringEn i fråga vitets storlek föreslåsom
såtillvida vitet för fastighetsägare skall enligtbestämmas lagenatt
1985:206 viten, vilket innebär det bestäms med hänsynattom
till adressatens ekonomiska förhållanden och omständigheter i
övrigt i syfte förmå honom följa det föreläggande äratt att som
förenat med vitet. Efter föreslås för övriga golvFoB-mönster ett

tak föroch storleken; 100 l 000 kr.ett -

förEtt register kvalitetskontroll

provverk-16 § kunna kontrolleraFör uppgifterna ilämnasatt om som
samheten tillförlitliga får Statistiska centralbyrån med stödär av
automatisk databehandling föra särskilt för framställningregisterett av
statistik.

Pâ vid tidigare FoB:ar måste provverk-motsvarande sätt som
samheten följas i vad tillförlitligheten i uppgifterna bådeavserupp
beträffande huvudlinjerna och ajourföringen registren. SCBav
behöver därför inrätta och föra särskilt statistikregister förett en
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Ändamålet frånsigskiljakommerkvalitetsundersökning. attsådan
provverksamheten,förstycketandra§enligt 1personregistret

tillförasskalldessutomändamål ochdet får annatettattgenom
Endasamkörning.personregisterandrafrånuppgifter genom

jämförelsemate-statistisktframställamed registretändamålet är att
dentillförhållandeianvändasfåintedet kommerrial och att

bevaran-kortföreslårHUSARframgår20 §enskilde. Av att en
registret.iuppgifternafördetid

Registeransvar m.m.

fastighetsdata ärförCentralnänmdenochCentralbyrånStatistiska§17
respektive1973:289 fördatalagen§enligt 1 person-registeransvariga

provverksarnheten.register avsersom

centralintegritetsskyddssynpunktfrånRegisteransvaret är av
paragraf reglerasdennaregister. Iregleringenvidbetydelse av

provverk-förinrättaspersonregisterför deregisteransvaret som
raddatalagenenligtföljerregisteransvarMed ensamheten.

hanteringengrundprincipenpåbygger att avskyldigheter som
integritets-otillbörligttillfår ledainteregistretipersonuppgifterna

intrång.

redovisningarvidavslöjasfår inteidentitet avEnskild18 § persons
statistik.

under-statistiskavidavslöjasfårinteidentitetenskildAtt persons
bärighet,internationellmedprincipgammal somsökningar är en

etiskaviktigastedeframhållitsåri mångaSCB en avsomav
redanbestämmelsenTrotsstatistikframställningen. attvidreglerna

ytterligaredenHUSARpraktikeni atttillämpas engesanser
informa-ocksåharDeni lagen.in ettdenstadga tasattgenom

dei frågagällervadtydliggördentionsvârde omatt somgenom
lämnar.allmänhetenuppgifter som
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Information

19 § Statistiska Centralbyrån och deltagande kommuner skall informera
dem berörs provverksamheten.som av

Regeringen meddelar föreskrifter vilketpâ och vilkasättom upp-
lysningar skall lämnas.som

Förutom allmän information provverksamheten skallen om
information till de registrerade de uppgifter harges om som
påförts skatteförvaltningen. Härmed lägenhetsbeteckningav avses
för medlemmar i hushåll med utgångspunkt i kontraktsinnehava-

Detta skall ske i samband folk-medrens attpersonnummer.
bokföring sker på lägenhet. Detta får till följd inga uppgifteratt
kommer registreras det bringas till de berördasatt attutan
kännedom. Förfarandet innebär också den åsattsatt som en
felaktig uppgift kan fä den rättad kontakt med skattemyn-genom
digheten. Vid kontakterna med Skattemyndigheten för övrigtgäller
bestämmelser i förvaltningslagen 1986:223.

Bevarande och gallring

20 § Uppgifter enligt 2 § skall överföras till lägenhetsregistret enligt
lagen 1995:000 lägenhetsregister. Uppgifter i personregistretom som

i 16 § och uppgifter i Centralnärnndens för fastighetsdataavses person-
register enligt 1 § andra stycket skall gallras denna lag upphörnärsenast

gälla. För övriga uppgifter gäller bestämmelserna bevarande ochatt om
gallring i arkivlagen 1990:782.

I denna paragraf finns bestämmelse arkivlagensövertaren som
1990:782 regler gallring. Den särskilda regleringenom avser
dels det register för kvalitetskontroll SCB inrättar med stödsom

16 dels det register Centralnämnden för fastighetsdataav som
inrättar för provverksamheten med stöd § stycket.l andraav
HUSAR det i sammanhang detta viktigtatt ärett attanser som
inte bevara uppgifter hos myndighet ändamålet mednären
uppgifterna fullgjort. Det stärker integritetsskyddetär utan att

framtidavärden för forskning o.d. kan bedömas gå förlorade.
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lägenhetsregistertill7.2 Förslag lag om

Tillämpningsområde

rikstäckande lägenhets-förande§ gäller inrättande och1 Denna lag ettav
register.

tillämpningsområde. rikstäckandeDetParagrafen lagensanger
registerenhet. Detta måstesålundalägenhetsregistret utgör en

innehållaRegistren skall inteframgå författningstexten.av
i datala-inte personregisterpersoninformation och bildar därmed

1973:289 mening.gens

Ändamål

resursfördelning,för planering,2 § Lägenhetsregistret får användas
byggande. Uppgifter ibostäder ochuppföljning utvärderingoch av

framställningförfolkbokföringen ochregistret får också användas i av
statistik.

Ändamålet ochanvändningför dessför register utgörett ramen
förutgjort motivettill dettydligtmåste på sätt avgränsasett som

registret harviktigtsärskiltinrättandet registret. Detta är omav
innehållsådant ärintegritetskänsligt innehåll, även ettutanmen

ändamâlsbe-tydligangelägetpådet motsvarande sätt att enge
Innehålletkaraktär.riksomfattanderegister harskrivning somav

ianvändas endasttill få över-därmed begränsasi registret bör att
Modellen har tidigareändamål. använtsensstämmelse med detta

talar förintegritetsaspekternapersonregister, därför reglering av
avseende.tydligt reglering i dettaen

Även registretför innehållet iföreskrifterutförligadet gesom
fåruppgifterför vilkaändamålsbeskrivningen betydelsehar som

personin-visserligen inteinnehållertillföras. Lägenhetsregistret
bostadslägenhe-informationformation, väl rikstäckande ommen

andra uppgifter, kanmedtillsammansbeskaffenhetternas som,
underlag för folk-ändamålandraanvändas för rad än somen

utökningstatistik. En detframställningbokföring och avav



Författningskommentarersou 1091995:74

angivna ändamålet såsom för olika former myndighetsutövningav
kräver med vårt förslag beslut riksdagen. Detta är storav av

Ändamálsbegränsningenbetydelse för den personliga integriteten.
kan emellertid inte hindra uppgifter i registret lämnas medatt ut
stöd principen handlingsoffentlighet.av om

Innehåll

3 § Lägenhetsregistret skall omfatta samtliga bostadslägenheter för
boende, samtliga fritidshus specialbostäder.permanent samt

Lägenhetsregistret skall innehålla följande uppgifter.
Regional belägenhet

län-
kommun-
församling-
2. Fastighetsuppgifter

fastighetsidentitet-
taxeringsform-
juridisk form-
typkod-
ägarkategori-
3. Byggnadsuppgifter

byggnadsidentitet inom fastigheten-
koordinater-
hustyp-
värmesystem-
nybyggnadsâr-
ombyggnadsâr-
värdeâr-
4. Uppgifter lägenhetsidentitetom

lägenhetsbeteckning-
adress-
postnummer-
postort-

Övriga5. lägenhetsuppgifter
antal rum-
förekomst kökav-
lägenhetsarea-
upplâtelseform-
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hissförekomst av-
fritidsbostadutnyttjande som-

uppgiftspecialbostad med typom-

Uppgiftsskyldighet

skyldiga lämnaÄgare flerbostadshus ärtilloch attenbostadshustill4 §
uppgift3§enligtbostadslägenhet samtvarje omuppgifter om

Ägare dessutomflerbostadshus ärtillfastigheten.ägarkategori för
uppgift värmesystem.lämnaskyldiga att om

påverkarvarje ändringförfortlöpandegällerUppgiftsskyldigheten som
lägenhetsuppgift.en

Insamlingsförfarandet E

fastighetsregister-frånhämtasfår§ 3i 3 1Uppgifter5 § avsessom -
deniinformationssysteminskrivningsmyndighetemasochmyndighetens

ingår i dettauppgifternamån system.
ägarkategori värmesystemoch samti 3 § 5.Uppgifter omsom avses

regeringen.meddelasföreskrifterenligtlämnasskall avsom

förbostadslägenhetersamtligaomfattaskallLägenhetsregistren
special-ochfritidshussamtligaocksåboendepermanent men

fårlägenheternauppgifterderegleras3 §bostäder. I somom
konstrueras6.2avsnittetframgårSomi registren.förekomma av

fastighets-inomregistrenutbyggnadlägenhetsregistren avsom en
medbyggsregistreni klartextbetyderDetta attdatasystemet. upp

byggnadsregistret.frånbyggnadsuppgifterochfastighets-region,
meddelarlägenhetsspeciñkaövrigaikompletterasDessa mer

uppgiftspliktmedfastighetsägarnafrånuppgiftslärrmande som
underreglerasinnehålletbildarUppgifternaregleras i 4 som

förväljermodelldenbörrubriker. Detfem att mannoteras
lägenhets-innehållet ipåinverkanfår visslägenhetsbeteckning

grundläggande be-6.2.3. Deavsnittetframgårregistren, vilket av
registrenFöri 5insamlingförfarandet attförstämmelserna ges

Fastighetsägarnaajourhâllas.måste defunktionfylla sinskall
vidtagnabeträffandeuppgiftsskyldigabli fortsattföreslås därför

informationen.lägenhetsspeciñkadenpåverkarförändringar som
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Utformningen bestämmelserna förutsätter vissa komplette-attav
rande bestämmelser kring insamlingen uppgifter till lägenhets-av
registret regeringen formi förordning.ges av av

Fastställande lägenhetsidentitetav

6 § Lägenhetsidentitet består lägenhetsbeteckning och adress. Kommu-av
skall fastställa lägenhetsbeteckning för varje bostadslägenhet.nerna

Kommunerna skall också fastställa adress för varje lägenhet. Fastställden
lägenhetsbeteckning skall meddelas respektive fastighetsägare.

Lägenhetsidentiteten består dels adressuppgift, dels s.k.som av-
lägenhetsbeteckning central faktorär i lägenhetsregistret.en-
Adressuppgifter behandlas i avsnitten 5.2.6 och 6.3. Hur lägen-
hetsbeteckningar kan utformas, beskrivs i avsnittet 5.2.5. HUSAR
förespråkar i avsnittet 6.2.3 dock något särskilt alternativutan att,
pekas väljer värdebärande modell för lägenhetsbe-ut, att man en
teckningen.

En förutsättning för fastighetsägarna skall kunna lämna deatt
uppgifter med den föreslagna skyldigheten ärsom attavses
kommunen har distribuerat förteckningar med fastighetsbeteck-
ningar och adresser för varje fastighet. Vidare måste fastig-
hetsägaren erhålla tydlig information hur lägenhetsbe-en om

Åtgärdenteckningar skall åsättas lägenheterna. måste har utförts
i god tid innan uppgifterna skall lämnas. Det innebär regering-att

lämpligen i till lagen anslutande förordning måste avvägaen en- -
tiden för uppgiftslänmandet till kommunernas färdigställande av
lägenhetsbeteckningarna. Förteckningarna baseras uppgifter
från fastighetsdatasystemet.

Anmaningar

7 § Om begärd uppgift inte lämnas inom föreskriven fâr dentid,en
myndighet regeringen bestämmer uppgiftsskyldig lämnasom attanmana
begärd uppgift.

Innan anmaning utfärdas, bör den uppgiftsskyldige, det kan skeen om
någon olägenhet, lämpligt erinrasutan skyldigheten lämnasätt attom
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upplysningar.uppgifter ochföreskrivna

Viten m.m.

får denenligt 7anmaningföljeruppgiftsskyldige inteden§ Om8 en
uppgiftsskyldigedenföreläggabestämmer attregeringenmyndighet som

vite.viddettagöra

överklagas.intevitesföreläggande fârBeslut9 § om

denpå begäranskallförelagt viteutdömande§ Frågor10 avavom
det län därilänsrättenbestämmer prövasregeringenmyndighet avsom

skall fullgöras.uppgiftsskyldigheten

del hämtasbetydandetilllägenhetsregistrettilluppgifterEftersom
finnassanktionermästeuppgiftsskyldighet,med stödin somav

tid.in ikommer rättuppgifterna intebegärdadetillgripaskan om
bestämmelserdefrånhar hämtassanktionerdessaFörebilder för

bostadsräkningar.folk- ochtidigareregleratsom
anmaningföregåsalltidmåste attvid viteföreläggandeEtt enav
emellertid defall kanmångaskyldigheten. Ibegärdadenfullgöra

olika slag,missförståndgrund iha sinuppgifternauteblivna av
uppgifterdeuppgiftsskyldigheteniinnehålletsåväl omsomom

nåskunnabedömsuppgiftsskyldigefall dendeefterfrågas. Isom
skälandrainteåtgärdenochkomplikationerstörre avutan

förstdärföruppgiftsskyldigedenutsiktslös, börförefaller helt
skyldigheter.sinaerinras om

Ansvar m.m.

inom kommunen.lägenhetsregistretföransvarigkommun§ En är11
pâlägenhetsregistretansvarig förfastighetsdata ärförCentralnämnden

riksnivâ.

Även intelägenhetsregistren utgörföreslagnade person-om
fördethar ansvaretklarhet i ytterstakrävsregister, somvem

korrektasakuppgifterna ärkomplett,detinnehållet; är att m.m.att
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Uppenbara skäl förtalar detta till betydande del hamnaratt ansvar
hos kommunerna på beskrivs isätt avsnitt 6.2.1, medan ettsom
övergripande hamnar hos CSD.ansvar

Gallring

12 § Bestämmelser bevarande och gallring finns i arkivlagenom
1990:782.

Det saknas för lägenhetsregistrets del skäl till andra gallringsbe-
stämmelser de följerän arkivlagen 1990:782.som av

Ikraftträdande

Denna lag iträder kraft den januaril 1996.

7.3 Förslag till lag ändring iom

folkbokföringslagen 1991 2481

6 § En skall folkbokföras den fastighet och i den territoriellaperson
församling där han enligt 7 13 §§ bosatt.är att anse som~

Med fastighet jämställs i denna lag bostadslägenhet, fastighetenom
innehåller flera bostäder.

nyföttEtt barn folkbokförs i församlingden där modern folkbokfördär
eller, modern inte folkbokförd, i den församling harär där det fötts.om
Hittebarn folkbokförs i den församling där påträffats.de har

Undantag från första stycket i 14 16 §§.anges -

Förslaget till ändring syftar till möjliggöra folkbokföring pâatt
lägenhet fastigheter med flera bostäderlägenheter.

28 § Anmälan enligt eller25 26 § skall innehålla följande uppgifter:
ochnamn personnummer,.

datum för ändring bostads- eller postadress,av.
bostads- och postadresss dess beräknade giltighetstid,samtny.

registerbeteckning för fastighetden den bostadsadressensom nya.
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avser,
denbostadslägenhetellerfastighetdenupplâtit nyasom5. somvem

bostadsadressen avser.
stycketförstaenligtpostadressellerbostads-Uppgift avser ensomom

enligtAnmälanlägenhetsidentitet.innehållaflerfamiljshus skallilägenhet
landet,tillintlyttningsdaguppgiftinnehålla av-skall dessutom26 § om

uppgifterdevaraktighetberäknadedess samthär ochvistelsensikten med
1990:1536lagenenligtfolkbokföringsregistretiföras in omfårsom

folkbokföringsregister.

införatidigaredetÄndringsförslaget medkonsekvensiattavser
medsambandilägenhetsidentitetskyldighet att ange nyen

flyttning.anmälan om

enligtanmälanskyldig göraär attdet kan§ Om31 attantas personen
antingen görahonomföreläggaSkattemyndigheten att enfårlag,denna

uppgifterdelänmamuntligenellerskriftligen somanmälan ellersådan
skallföreläggandetfolkbokföring. Ihansbedömningenförbehövs av

lämnas.skalluppgiftervilka somanges
uppgiftlämnaföreläggafår att omSkattemyndigheten personen

förstaenligtanmälanskyldighet göralägenhetsidentitet, även attom
föreligger.stycket inte

inom tare-förnamnintevårdnadshavare anmält barnetsbarnsOm ett
Skattemyndighetenfår1982:670,namnlagen§enligt 30tidskriven

skyldigdennafullgöratidvissinomvårdnadshavarebarnetsförelägga att
het.

tillkommerÄndringsförslaget styckeandrainnebär somnyttatt ett
förelägga attskatteförvaltningen uppgerätt personatt enger

flyttning.medsambandifallandrai änlägenhetsidentitet även
skatte-utredningsarbeteför detnödvändigBestämmelsen somär

in-intemed defåförväntaskanförvaltningen sompersoner
lägenhet.visstillknytasledningsvis kan

innehavareellerfastighetsägareföreläggafårSkattemyndigheten32 § en
någonbostad attupplåter uppgebostadslägenhet, annan,ensomav

medgivandemed hansdenneochbostadupplåterhantill omvem
kärme-hansenligtvilkabostadenupplåter samt sompersonerannan
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dom bor i fastigheten respektive lägenheten. frågal om en person som
bor i flerfamiljshus får föreläggandet också uppgift lägen-avse om
hetsidentitet.

Ändringen gäller komplettering tidigare bestämmelser meden av
lägenhetsidentitet.

7.4 Förslag till lag ändring i lagenom
1990:1536 folkbokföringsregisterom

Registerinnehåll

6 § Ett lokalt folkbokföringsregister får innehålla uppgifter om personer
eller har varit folkbokfördaär inom det verksamhetsområde försom

vilket registret förs. För sådan fåren person anges
personnummer,

2. namn,
3. adress,
4. folkbokföringsfastighet, lägenhetsidentitet, folkbokföringsort och

folkbokföring under särskild rubrik,
födelsehemort5. och födelseort,

6. medborgarskap,
civilstånd,
make, barn, föräldrar och vårdnadshavare eller annan person som

den registrerade har samband med inom folkbokföringen och om
sambandet grundatär adoption,

sjömansregistrering,
10. inflyttning från utlandet,
11. avregistrering vid

dödsfalla eller dödförklaring,
b utflyttning till utlandet,

obefintlighet,c
d beslut fingerade personuppgifter,om

12. gravsättning.
För får också uppgifter den 30 juni i enlighet1991personen anges om

med särskilda bestämmelser antecknade i sådanär personakten som
i 16 § folkbokföringskungörelsen 1967:495 uppgiftersamtavses om
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1991:497.församlingicke-territoriellmedlemskap i en

fårocksåfolkbokföringsregisterendastinnebärFörslaget att ett
enskildedenförlägenhetsindentitetuppgiftinnehålla om
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