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Till statsrådet och chefen för

Justitiedepartementet

Regeringen beslutade den 14 september 1995 tillkalla särskildatt en
utredare för fastighetsdatasystemets författningsregleringöver ochatt se

förslag tilllämna de författningsändringar behövs.som
Till särskild utredare förordnades Sigurdlagmannen Heuman.
Som i arbetet med föreliggande betänkande har medverkatexperter

hovrättsassessorn Britta Ahnmé Kâgerman, hovrättsrådet Lena Bång,
universitetslektorn Jan Evers, datarâdet Ingela Halvorsen, planerings-
direktören Bengt Kjellson, bankdirektören Lindgren,Lars teknologie
doktorn Rune Olsson, civilingenjören Gösta Pellbäck och hovrättsasses-

Klas Reinholdsson. Dessutom kammarrättsassessorn Carolinesorn var
Beck-Friis tidenunder den 5 december 1995 till den 15 april 1996 och
hovrättsassessorn Bob Nilsson Hjorth under tiden den 15 1995november
till juniden 1 1996 förordnade experter.som

Sekreterare utredningen har varit hovrättsassessorn Bob Nilsson
Hjorth.

Utredningen har antagit Fastighetsdatautredningen Junamnet
1995:09.

Utredningen får härmed överlämna sitt betänkande Fastighets-
dataregister.

Utredningsuppdraget härmed slutfört.är

iStockholm januari 1997

Sigurd Heuman

/Bob Nilsson Hjorth
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Sammanfattning

l slutet 1960-talet inleddes fastighetsdatareformen. Den innebarav att ett
grundas på automatisk databehandlingsystem infördes vidsom landets

fastighetsregister- och inskrivningsmyndigheter. Systemet kallas
fastighetsdatasystemet. Reformen fullt genomförd i september 1995.var
Från början bestod fastighetsdatasystemet fastighetsregistret ochav
inskrivningsregistret vissa uppgifter från fastighetstaxeringen.samt

ÄvenFörfattningsregleringen från årenär 1973 1974. vissaom-
ändringar i denna reglering därefter har utförts har någon genom-
gripande inte gjorts.översyn

Samtidigt har mängden information i ioch anslutning till fastighets-
datasystemet successivt ökat. I fastighetsdatasystemet ingår t.ex.numera

byggnadsregister ioch anslutning tillett har bl.a. pantbrevs-systemet
registret och samfällighetsföreningsregistren byggts Manuellaupp.
registerkartor tillhör fastighetsregistret. De byts successivt ut motnu
registerkartor förs med automatisk databehandling och ingårsom som
i fastighetsregistret. En regionalt avgränsad provverksamhet med ett
lägenhetsregister pågår osv.

Antalet användare har också hela tiden ökat. Numera fastighets-utgör
datasystemet tillgång i samhället. Fastighetsdatasystemetstoren är en
förutsättning för olikamängd verksamheteratt skall kunna bedrivasen
rationellt. Exempel på användare statligaär och kommunala myndig-
heter, banker och andra kreditinstitut, fastighetsmäklare och fastig-
hetsvärderingsföretag. Vidare har användningsformer efter handnya
tillkommit. Det blir allt vanligare information begärst.ex. utlämnadatt

ADB-medium. Informationen läggs sedan in i personregister ochnya
bearbetas med information eller läggs till grund för geografiskaannan
analyser. Statsmakterna har i flera sammanhang betonat värdet av
offentliga grunddatabaser fastighetsdatasystemet viktensom samt attav
tillgängligheten till och kvaliteten i dessa baser så braär möjligt.som

Den ökade mängden information i fastighetsdatasystemet samt nya
användargrupper och användningsformer med alltmer avancerad teknik
ställer integritetsfrågorna i ljus. Vidare år 1995 Europa-ett nytt antogs
parlamentets rådetsoch direktiv 95/46/EG skyddet för enskildaom

med avseende behandlingen personuppgifter ochpersoner detav om
fria flödet sådana uppgifter EG-direktivet. Medlemsstaternaav är
skyldiga inom år från det direktivetatt införatre denatt antogs
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EG-direktivetnödvändig förförfattningsreglering ärnationella attsom
följas.skall kunna

fastighets-författningsregleringenbakgrunddennaDet är mot avsom
utformats. Arn-förslagförevarandeochhar överdatasystemet setts

författnings-modernåstadkommavaritalltsåharbitionen att en mer
in-användarintressen ochavvägning mellanreglering göraattsamt en

tegritetshänsyn.
enligtskall,fastighetsdatasystemetnuvarandetill detMotsvarigheten

register ochendadatarättslig synpunktfrån utgöra ettförslaget,
formelladetMöjligheten utmönstrafastighetsdataregistret.benämnas att

dragits dettadockhardiskuterats. Slutsatsenharregisterbegreppet att
endaUtformningen medsammanhang.förevarandelämpligt i ettinte är

Några direktaanvändarsynpunkt.frånändamålsenliggivetvisregister är
register jämfört medendamedintegritetssynpunktfrånnackdelar ett

förskälföreligga. Ettinteregister kanmed fleralösningar tungtanses
därigenomvaritfastighetsdataregistret harbenämningenvälja att manatt

i fråganosäkerhetennuvarandeundanröja dentillbidrar omatt
register.fleraellerfastighetsdatasystemet utgör ett

fastighetsdataregi-ingår iinformationallförSamlingsbegreppet som
Fastighetsdataregistretinformation.fastighetsanknutenskallstret vara

Såväl EG-informationen.fastighetsanknutnadenoffentlighetskall ge
medförintegritetsskälallmännadatalagendirektivet och som mer

fastighetsdataregistretipersonuppgifternaändamåldeemellertid att som
personuppgiftpreciseras. Medför böranvändasskall avses en

upplysningar kanandramedtillsammansellerupplysning ensamsom
Personuppgifter skall,bestämbarbestämd ellertillhänföras person.en

föranvändasförslaget,enligt
verksamhet,kommunalstatlig ellerangivenviss närmare-

främjandevid ellermedverkanverksamhet annat avsom avser-
byggnader,ochfastigheter,omsättning tomträtterav

liknande,försäkringsgivning ochkreditgivning,-
liknande,byggande ochfastighetsförvaltning,-

fastighetsanknutenkontrollkomplettering elleraktualisering, av-
medlemsregisterellerfinns i kund-information m.m.,som

personuppgifter,urval samtuttag avav-
statistik.forskning och- inskrivningsdel,fastighetsdel,ingåfastighetsdataregistret skallI enen

olikaDetaxeringsuppgiftsdel.ochbyggnadsdeladressdel, enenen
fastighetsregistret,nuvarandetill detmotsvarigheterdelarna utgör

ochtill adress-debyggnadsregistretochinskrivningsregistret samt
Viss närmarefastighetsdatasystemet.redovisas itaxeringsuppgifter som

inomockså få förasiliksom dag,skall,tilläggsinformationpreciserad
adresserna,skillnadfastighetsdataregistret. En är attför somramen

tillbrutitsharfastighetsregistret, härnuvarande utingår i det en
användningså begränsadinte längreharAdressernasjälvständig del. en
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koppling till just fastighetsdelen naturlig. Att begreppetär -del haratt en
fått -register beror den sistnämndaersätta har rättsligatt termen en
innebörd och i sammanhanget missvisande fastighetsdataregistretär när
skall enda register. Man kan diskuterautgöra den angivnaett om
indelningen egentligen behövs. En indelning klargör dock fastighets-
dataregistrets innehållsmässiga uppbyggnad.

Pantbrevsregistret och samfällighetsföreningsregistren föreslås alltså
inte ingå i fastighetsdataregistret. Bl.a. beror detta dessa registeratt
används för begränsade ändamål. Vidare gäller viss sekretess förmer
uppgifter i pantbrevsregistret. Inte heller lägenhetsregistret skall enligt

åtminstoneförslaget, tills vidare, ingå i fastighetsdataregistret. Framför
allt beror detta lägenhetsregistret så länge förekommer endastänatt

tidigarei den nämnda provverksamheten. iAtt framtiden föra in
lägenhetsregistret i fastighetsdataregistret innebär med hänsyn till den-
författningsmässiga utformningen inga komplikationer.större-

Lantmäteriverket skall registeransvarig för fastighets-vara ensam
dataregistret. Lösningen med registeransvarig har bedömts mesten som
fördelaktig för den enskilde. Den torde inte heller medföra någon
orimlig belastning för Lantmäteriverket.

Vissa begränsningar för användningen uppgifter från fastighets-av
dataregistret integritetshänsynhar Vidställts direktåtkomst skallav upp.

inte möjligtdet använda eller delattvara namn, personnummer av
sökbegrepp. Direktåtkomst skall fånormalt medgespersonnummer som

så det möjligtendast utföra sökningarär fastighet,att att en
samfällighet eller byggnad i Vid urval och bearbetningar ellertaget.

påutlämnande ADB-medium skall enligt huvudregeln uppgifter om
inteckningar inte få behandlas respektive lämnas Och i huvudsakut.

uppgifterskall då inte få lämnas Om urval ochut.om personnummer
bearbetningar direktreklamändamålsker för uppgifterskall om person-

födelsetid, civilstånd, utmätning, konkurs eller standardpoängnummer,
fånormalt inte behandlas.

från integritetssynpunkt viktigaDe för fastighets-yttre ramarna
dataregistret enligtskall, förslaget, slås fast i lag fastighets-en ny om
dataregistret. övriga regleringenDen traditionella registerfrågorav mer
skall finnas i förordning. författningar alltsåDessa skall i huvudsaken

fastighetsdatakungörelsen 1974:1058, fastighetsregisterkungö-ersätta
1974: 1059 och inskrivningsregisterkungörelsen 1061.relsen 1974:

Lantmäteriverket i fortsättningen sälja uppgifterskall kunna frånäven
fastighetsdataregistret. Prissättningen sådana tjänsterför underär

i därför inteövervägande sammanhang och har här. Förövervägtsannat
överföring uppgifter till föreslås inte några särskildautlandet reglerav

fastighetsdataregistret.beträffande
inte medföra några ekonomiska effekter sikt.Förslaget torde kort

Avsikten med den föreslagna utformningen så långt möjligtär att ge
förutsättningar för fortsatt utveckling beträffande användningenen av
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fastighetsanknuten information såoch bidra till ökad effektivitetsätt
och samhällsnytta.

Förslaget bör kunna iträda kraft den juli 1998.1
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Författningsförslag

Förslag till1

Lag fastighetsdataregistretom

Härigenom föreskrivs följande.

Inledande bestämmelse

§ För del ändamål i 2 § skall med hjälp automatisksom anges av
databehandling föras register benämnt fastighetsdataregistret.ett

Registerändamål

2 § Fastighetsdataregistret skall offentlighet i registret ingåendege
information fastighetsanknuten information.

Personuppgifter i fastighetsdataregistret får behandlas endast för
verksamhet enligt lag eller författning åligger ellersom statannan

kommun och
a sådan egendom registreras i fastighetsdataregistret,som avser som
b förutsätter fastighetsanknuten information användsattsom som
underlag för planering, prövningar, beslut, uppföljning eller utvärdering,
eller
c fullgörande underrättelseskyldighet,som avser av

verksamhet medverkan vid eller främjandeannatsom avser av om-
sättning sådan egendom registreras i fastighetsdataregistret,av som

kreditgivning, försäkringsgivning eller verksamhet där fastig-annan
hetsanknuten information underlag för prövningarutgör eller beslut,
4. verksamhet fastighetsförvaltning, byggande ellersom avser annan
liknande verksamhet,

aktualisering, komplettering eller kontroll fastighetsanknutenav
information finns i kund- eller medlemsregister eller liknandesom
register, eller

urval personuppgifter urvalsdragning.uttag av av
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Registerinnehåll

hänföras tillfastighetsanknutna informationen skall3 § Den
fastighetsdel,en
inskrivningsdel,en
adressdel,en
byggnadsdel, samten
taxeringsuppgiftsdel.en

får kommun, länsstyrelse,i första stycketvadUtöver sägs enensom
historiskaRiksantikvarieämbetet ochräddningsverkStatens statenssamt

sambandinformation har med denfastighetsanknutenmuséer föra som
tilläggs-till fastighetsdataregistrets delarhänförsinformation som

information.
personuppgifterfår innehålla deFastighetsdataregistret endast som

tillgodoses.ändamålen med registret skallförbehövs att
vilken fastighetsanknu-föreskrifterRegeringen meddelar närmare om

innehålla.fastighetsdataregistretinformation skallten

Registeransvar, m.m.

fastighetsdataregistret.registeransvarig förLantmäteriverket4 § är

intrång iotillbörligtsärskiltLantmäteriverket skall beakta5 § att
intefrån säkerhetssynpunktintegritet riskerpersonliga ochregistrerads

villkor dedärvid ytterligarefår ställa änVerketuppkommer. somupp
lO §§.i 6 8 ochanges -

Direktåtkomst

inte in uppgifterpersonuppgifter förtill för denDirektåtkomst6 § som
sådan verksamhetförfastighetsdataregistret får medges endasti som

4.i andra stycket 12 §anges -
möjligtså användafår inte medges detDirektåtkomst är attatt namn,

sökbegrepp.eller del somav personnummerpersonnummer
fastighet,sökningar påförDirektåtkomst får medges endast en sam-

särskilda får dockföreligger skäl,Om detbyggnad ifällighet eller taget.
påsökningar flerskeri enskilda fallet medgeDatainspektionen det att

byggnad isamfällighet ellerfastighet,än taget.en
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Urval bearbetningaroch

Vid7 § urval bearbetningaroch Lantmäteriverket förav annans
räkning får uppgifter inteckningar inte behandlas. Uppgifterom om

får lämnas endast vid behandlingar enligt 2 § andrautpersonnummer
stycket

Vad i första stycket gäller intesägs följer lag ellerannatsom om av
författning. Om föreliggerdet särskilda skäl, får vidare Datain-annan

spektionen imedge det enskilda fallet.annat

8 § Uppgifter födelsetid, civilstånd, utmätning,om personnummer,
konkurs eller standardpoäng får inte behandlas, de skall användas förom

direktreklam.adresserad
Om det föreligger särskilda skäl, får Datainspektionen medge annat

i enskilda fallet.det

9 Om§ har inteanmält han önskar adresserad direktre-atten person
får uppgiftklam, honom inte lämnas till någonut attom som avser

använda uppgiften för sådan reklam.

påUtlämnande medium för automatisk databehandling

10 § Uppgifter inteckningar får inte lämnas på medium förut auto-om
matisk databehandling. Uppgifter får pålämnas utom personnummer
sådant medium endast vid behandlingar enligt 2 § andra stycket

Vad i första intestycket gällersägs följer lag ellerannatsom om av
författning. Om det föreligger särskilda fårskäl, vidare Datain-annan

spektionen medge i det enskilda fallet.annat

Avgifter

ll § Användningen fastighetsdataregistret får avgiftsbelagd,av vara om
inte föreskrivs. Regeringen eller myndighetden regeringenannat
bestämmer meddelar föreskrifter avgifter.närmare om

Överklagande

12 § Beslut Lantmäteriverket eller lantmäterimyndigheten harsom
meddelat med stöd denna lag eller föreskrifter regeringen harav som

tillmeddelat denna lag får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.
Prövningstillstånd vidkrävs överklagande till kammarrätten.
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Datainspektionen har meddelat med stöd denna lag13 § Beslut avsom
regeringen.får överklagas hos

iträder kraft denDenna lag
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2 Förslag till

Förordning fastighetsdataregistretom

Härigenom föreskrivs följande.

Inledande bestämmelse

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser fastighetsdataregi-om
förs med stöd lagen 0000:000stret, fastighetsdataregistret.som av om

I förordningen finns bestämmelser fastighetsdataregistretsom
fastighetsdel, inskrivningsdel, adressdel, byggnadsdel respektive
taxeringsuppgiftsdel. Vidare finns bestämmelser tilläggsinformationom
och bestämmelser är för samtliga eller vissasom gemensamma av
fastighetsdataregistrets delar.

Fastighetsdelen

Allmänt fastighetsdelens innehållom

§2 Fastighetsdelen skall redovisa
fastigheter och samfälligheter,
koordinater,
planer m.m. ,
kvarter,
gemensamhetsanläggningar samtm.m. ,registerkarta automatiskt databehandlad registerkarta.

Om registerkarta inte förs med automatisk databehandling, skallen
idet stället finnas manuellt förd registerkarta.en

Kvarter skall redovisas endast kommunen begär det. Redovisasom
inte kvarter tillämpas beteckningssättet med kvartersnamn enligtmen
13 skall register beslutadeöver kvartersnamnett föras. Utöver
kvartersnamnet skall redovisas dels datum och aktbeteckning för beslut
angående kvartersindelning och kvartersnamn, dels beteckning på
registerkartblad.

En uppgift fastighetsbildning, fastighetsbestämning och lednings-om
införd i fastighetsdelen,rätt uppgiftennär har förts in enligt 23anses

En uppgift åtgärd enligt anläggningslagen 1973:1149 infördom anses
i fastighetsdelen, uppgiftennär har förts in enligt 23 § eller 37
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Förande fastighetsdelenav

3 § Fastighetsdelen skall föras lantmäterimyndigheten.av
Lantmäteriverket för drift förvaltningoch systemstatensansvarar av

för automatiskt databehandlade registerkartor. En kommunal lant-
mäterimyndighet inte automatiskanvänder försystemstatenssom
databehandling registerkartor själv för drift förvaltningochav ansvarar

sitt system.av

4§ tillstånd frånEfter Lantmäteriverket får kommunalen annan
myndighet den kommunala lantmäterimyndigheten redovisa planerän

beträffande beslut planer bestämmelser kommunenochm.m. om som
fatta.skall

Befogenhet föra uppgifter får inte omfatta införingar medatt
anledning ändringar i fastighetsindelningen.av

Indelning och fastigheter samfälligheterbeteckning ochav

Varje5 § kommun registerområde medutgör ett samma namn som
kommunen.

Om ändring i indelningen församlingar,beslutas kommuneren av
redovisningen i fastighetsdelen till in-eller län, skall denanpassas nya

delningen, ändringen i inte möjligt,träder kraft eller, dettanär ärom
därefter.snarast

6 § Varje fastighet registerenhet.utgör en
Mark för flera fastigheter skall redovisas särskilt.årsom gemensam

Varje samfällighetsamfällighet därvid registerenhet. Medutgör en avses
fastighetsbildning visst samfällt ändamålägolott vid har föravsattssom

område i fall till flera fastighetereller hör gemensamt.annatsom
samfällighet tillämpas också fristående fiskeBestämmelserna somom

fiske intesamfällt fiskesamfällighet. Med fristående fiskeär avses som
ingår servitut.i äganderätten till vattenområdet och inte utgör

Även bestårfastighet eller samfällighet inte längre utgör enen som
registerenhet.

§ registerenhet tillhör registerområde. Hör delar7 En visstett av en
registerområden, varje del redovisassamfällighet till skilda skall som en

förordning. Om fas-samfällighet för sig vid tillämpningen denna enav
inom flera registerom-tighet andel i samfälld markendastutgörs av en

till registerområdena.råden, skall fastigheten hänföras ett av
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registerområdebeteckningar skallTill registerenheters8 § grund för ett
registerenheter ochflerabestår ellerin i trakter. En traktdelas av en

traktnamn.skall ettges namn
stadsregisterom-i tidigareindelningIndelningen i grundastrakter

områden,jämförligagårdar eller därmedråden, stadsdelar, byar, om
särskilda skål föranlederinte annat.

in i block. Ettskall delastill traktFastigheter hör9 § sammasom
skall hafastigheter. Ett blockbestår eller flerablock ett nummerav en

blocknummer.
fastigheterspåIndelningen i block grundas gemensamma ursprung

inbördes läge.fastighetersindelning i kvarter ellereller annars

varjeinomsamfalligheternavarje ochFastigheterna inom block10 §
enhetsnummer.skalltrakt ettges nummer

beståregisterbeteckning skallfastighets samfällighetsEn eller§11 av
Register-registernummer.traktnamnet ochregisterområdets ettnamn,

enhetsnumret,bestå ochfastighet skall blocknumretförnumret aven
beståsamfällighet skallRegisternumret föråtskilda kolon. avengenom

fiskesamfállig-Föråtskilda kolon.och enhetsnumret,bokstaven genoms
användas.skall dockhet

kvartersmark ellerliggerdelvisregisterenhet helt eller12 § En som
registerbeteckning medfårkvartersliknande karaktärmark med ges

sådantgrund,kvartersindelningen och kvartersnamnen ettomsom
inomtidigare användsbeteckningssätt sedan orten.

skall enhetsnummer.Registerenheter med kvartersnamn gessamma
falliregisterbeteckningsamfälligheters utgörsFastigheters och som

ochregisterområdets kvartersnamneti denna paragraf ettnamn,avavses
enhetsnumret.fastighetRegisternumret förregisternummer. utgörs aven

tillämpasövrigt 11I

ligga till grundskallkvartersindelningen och kvartersnamnen§ Om13
in ikvartersmarken delasskallbeteckningarna för registerenheter,för

skall kvartersnamn.områden, kvarter. Ett kvarter ettges
Även in idelasskallkvartersliknande karaktärmedmarkannan

med kvartersnamnbeteckningssättetkvartersnamn,kvarter omsom ges
används inom orten.

registerbeteckningregisterenhet får inte haEn14 § som ensamma
sådantfår trakt ochregisterområderegisterenhet. Inom ettett enannan

i § inte ha13kvarter namn.sammasom avses
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fastighetsdelen får särskilt fastighet15 § I föras insom namn en
utgår utgått fastighetens registerbeteckningeller har ellerurnamn som

med hävd.bebyggelsenamn

fast fastighet16 § Om det framkommer egendom för sigutgöratt en
redovisad sådan i fastighetsdelen, skall den föras inutan att vara som

för fastighetsägare rättighetshavare.det kan ske skada ellerdär, utanom
fastighet i fastighetsdelen skall fastighetsägare ochInnan tas uppen

få tillfälle sig, kända.rättighetshavare de äratt yttra om
redovisningen i fastighetsdelen ofullständig i någotOm är annat

får komplettering ske.avseende,

uppgift i fastighetsdelen beteckningen§ förs skall17 När en anges
lantmäterimyndighetens arkiv, från vilken uppgiftenakt iden

kommer.

Avregistrering

avregistrerad, intefastighet skall den längre18 § En anges som om
fiskeri,fastigheten i jordeboken skallbestår. Om upptagetmotsvarar ett

fiskeriet uteslutits jordeboken.inte ske förrän hardockdetta ur
avregistreradsamfällighet skall all mark hörEn närsom somanges

frångåttsamfälligheten har denna.till

Vissa beslut

indelningen, ändringarändring i den kommunala skall de19 § Beslutas
nödvändiga hänsyn till 14medärgöras som

främja ändamålsenlig fastighets-nödvändigt förOm det är att en
Lantmäteriverket inrättande trakt.redovisning, får besluta en nyom av

register-får kvartersnamn ochFöreligger särskilda skäl, traktnamn,
i första stycket.i falländras även änannat som angesnummer

enligt paragraf.Lantmäteriverket beslutar traktnamn denna Innanom
inhämta frånskall Lantmäteriverket yttrandesådant beslut meddelas,ett

så från Riksantikvarieämbetetfastighetsägare, där kan ske,berörda samt
Ortnamnsarkivet i Omhistoriska muséer Uppsala.och ettsamtstatens

ändring traktnamn berörinrättande trakt ellerförslag till ettny avav en
frågan i fall kan hafastigheter ellerantalstörre annat antasett om

samrådskall ske med kommunen.intresse för kommun,en
skall lämpligt underrättas beslutfastighetsägareBerörda sätt om

registerbeteckning.angående ändrad
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20 § Frågor rättelse i fastighetsdelen enligt 19 kap. 4 och 5om §§
fastighetsbildningslagen 1970:988 skall prövas lantmäterimyndig-av
heten.

21 § Lantmäterimyndigheten beslutar i frågor enligt detta kapitel, om
inte följer 4 eller 19 § ellerannat tredje stycket i dennaav av para-
graf.

Lantmäteriverket får överlåta sin beslutanderätt enligt 19 § till lant-
mäterimyndigheten.

Kommunfullmäktige eller den kommunala nämnd fullmäktige ut-som
beslutar kvartersindelningsett och kvartersnamn. Lantmäteri-om

myndigheten skall tillfälle sig och skall underrättasatt yttrages om
beslutet.

Fastigheter och samfälligheter

22 § Beträffande fastigheter och samfälligheter skall finnas uppgifter
registerbeteckning, administrativ tillhörighetom tidigarem.m.,

registerbeteckning, avregistrering, adress, omfång, läge,ursprung,
fristående fiske, andel i gemensamhetsanläggning, åtgärder, avskild
mark, rättigheter enligt 24 § skall redovisas, planersom samtm.m.
övriga förhållanden.

För fastigheter skall dessutom finnas uppgifter andel i samfällighetom
och skattetal. För samfälligheter skall uppgifter,om utöver vad sägssom
i första stycket, finnas ändamål och delägande fastigheter.om om

23 § Redovisningen uppgifter fastigheter och samfälligheter skallav om
enligtgöras vad i bilagasom anges

24 § Rättigheter skall redovisas beträffande fastigheter och samfällig-
heter deom avser

servitut tillkommit enligt lagen 1902:71 innefattande1, vissasom s.
bestämmelser elektriska anläggningar, lagen 1933:269 ägofred,om om
lagen 1939:608 enskilda fastighetsbildningslagenvägar, 1970:om
988, expropriationslagen 1972:719, anläggningslagen 1973:1149,
plan- och bygglagen 1987: 10 eller motsvarande äldre bestämmelser,

servitut inskrivits enligt 23 kap. jordabalken eller motsvarandesom
äldre bestämmelser,

nyttjanderätt tillkommit enligt lagen, innefattande vissa be-som
stämmelser elektriska anläggningar, plan- och bygglagen,om expro-
priationslagen, lagen 1995:1649 byggande järnväg ellerom av
motsvarande äldre bestämmelser, samt

ledningsrätt enligt ledningsrättslagen 1973:1144.
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vägförening enligt lageniingårfastighet,Beträffande omsom
enligtgemensamhetsanläggningideltareller an-enskilda vägar som

iellerbestämmelseräldremotsvarandeeller gemensamläggningslagen
ellerenskilda vägarlagen motsva-4 kap.enligt 2 elleranläggning om

tillgällerredovisasinteservitutskallbestämmelser,äldre somrande
egenskap.i dessfastigheten dennabelastarellerförmån för

harsamfällighetellerenbartskall utövasservitut somEtt avsom
föri ställetsamfällighetenredovisasfårfastighetsdelenitagits upp

tillämpasharVadi denna.del sagtsharfastigheterde som nusom
ledningsrätt.redovisningvidockså av

Jämtlands,Västernorrlands,ibelägenfastighet, är§ Om25 somen
Älvdalens i DalarnaskommuniellerlänNorrbottensellerVästerbottens

skalltillhördejuni 1992utgångenvid staten,markomfattarlän, avsom
Uppgiften skallförhållanden.övrigaunderförasdettauppgift om

förbeviljats lagfartharnågon änendast statenförasdock annanom
fastigheten.

Koordinater

fastighet ellerkoordinater ärbeträffandeRedovisningsenhet en26 § en
består flerasamfällighetellerfastigheteller, om-samfällighet avenom

område.sådantråden,

fastighetsskallkoordinat göras attRedovisningen en§ genom27 enav
fastighet ellerOmcentralpunktsamfällighets eneller enanges.en

så-varjeredovisningenskallområden,flerabestårsamfällighet avseav
område.dant

koordinatsystem,redovisas tillämpatskallkoordinaternaFörutom
Lantmäteri-uppgifterytterligaredebeteckningar sompunkternas samt

föreskriver.verket

Planer m.m.

särskild plan,varjeplaner ärbeträffandeRedovisningsenhet§28 m.m.
29 §enligtbeslutsärskiltvarjeutredningellerbestämmelse samt som

redovisas.skall
utredningbestår,Även inte längrebeslutellerbestämmelseplan, som

lagskyddetvilkenfornlämning förellerbetydelseinte längre är avsom
redovisningsenhet.kvarstår utgörinte en

skallfastighetsdelen utgörasbeteckning iredovisningsenhets avEn
arkivakt.enhetensredovisadedenbeteckningen
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29 § Planer skall redovisas dem.m. om avser
regionplan eller översiktsplan,
detaljplan, områdesbestämmelser eller fastighetsplan eller mot-

svarande äldre planer,
bestämmelse beträffande marks användning meddelats enligtsom

byggnadslagen 1947:385, naturvårdslagen 1964:822, väglagen
1971:948, vattenlagen 1983:291, lagen 1988:950 kulturminnenom

lagen 1995:1649 byggande järnväg eller utredningm.m., om av om
tillämpning 6 kap. 19 § plan- och bygglagen 1987:10 ellerav
motsvarande äldre bestämmelser och utredningar,

beslut ersättning för och andra allmänna platser enligt plan-gatorom
och bygglagen eller utredning engångsavgift enligt lagen 1970:244om

allmänna och avloppsanläggningar eller beslut ellervatten-om ut-
redningar motsvarande enligt äldre bestämmelser,artav

skydd för ytvattentäkter och enskilda grundvattentäkter enligt 11 §
första stycket 5 hälsoskyddsförordningen 1983:616,

bearbetningskoncession enligt minerallagen 1991:45 eller lagen
1985:620 vissa torvfyndigheter, ellerom

fast fornlämning.
Uppgifter får redovisas jaktvårds- fiskevärdsområden.ochom

30 § Redovisningen plan skall innehålla uppgiftav en m.m. om
beteckningen på planens, bestämmelsens, beslutets eller utred-

ningens arkivakt,
fornlämningsnummer för fast fornlämning,
län och registerområde,
planens, bestämmelsens, beslutets eller utredningens art,
datum för beslut,
datum då tidsbegränsad bestämmelse upphör gälla,att

dådatum genomförandetiden för detaljplan börjar respektiveen.
hör,up
datum då regionplan upphör gälla,atten
berörd detaljplan för fastighetsplan och motsvarande uppgift för

detaljplan,
10. särskilda anmärkningar rörande planens, bestämmelsens, beslutets
eller utredningens innebörd och omfattning,
ll. aktbeteckning och datum för plan, bestämmelse, beslut eller
utredning ändrats eller innebär förändring redo-som genom en av en
visad enhet,
12. fastighet, samfällighet och, kvartersregister förs, kvarterom som
berörs planen, bestämmelsen, beslutet eller utredningen,av
13. beteckning registerkartblad, på vilket eller vilka planen, be-
stämmelsen, beslutet eller utredningen redovisas, samt
14. koordinater för fast fornlämning.
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Om det lämpligare, får redovisning enligtär första 12stycket av
berörda fastigheter samfälligheteroch i innehålla uppgifterstället detom
registerområde eller den trakt berörs. Om det finns särskilda skäl,som
får sådan redovisning helt underlåtas.

31 § Om plan, bestämmelse eller beslut har upphävts elleretten en av
anledning upphört gälla, skall enheten avregistre-attannan anges som

Detsamma utredningrad. gäller inte längre betydelse ellerärsom av
fornlämning för vilken inte kvarstår.lagskyddet

Kvarter

32 § Redovisningsenhet kvarter.är ett
beteckningEtt kvarters registerområdets ochutgörs av namn

kvartersnamnet.
till följd ändringKommer i indelningen inomden kommunala ettav

område där kvartersnamn inte tillskall läggas grund för beteckningarna
fastigheterför och samfälligheter skilda inom registerområdekvarter att

få skall, intekommunen beslutar ändraattnamn,samma om namnen,
ingå i beteckningen. Inom område iäven tätortens ettnamn som avses

stycke får i ingå idetta fall kvarterstätortens även annat ettnamn
beteckning, det lämpligt.ärom

Redovisningen33 § kvarter innehålla uppgiftskallettav om
kvarterets beteckning,

för föreslagen fastighet eller samfällighet lottanväntsnummer som
eller i fastighetsplan för kvarteret,tomt

beteckning registerkartblad vilket kvarteret helt eller delvis
redovisas,

enligt redovisade4. 29 § planer, bestämmelser, beslut eller utredningar
berör kvarteret, samtsom

övriga förhållanden betydelse för kvarteret.av

inte består34 § Ett kvarter längre skall avregistrerat.som anges som

Gemensamhetsanläggningar m. m.

Redovisningsenhet beträffande gemensamhetsanläggningar35 § m.m.
gemensamhetsanläggning enligt anläggningslagen 1973:1149 ellerär

gemensamhetsanläggningar.1966:700 vissalagen om
Även enligt 1939:608 enskildavägförening 3 kap. lagen vägarom

anläggning enligt 2 eller 4 kap. lag ellersamt sammagemensam
redovisningsenhet,motsvarande äldre bestämmelser skall tas somupp
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anläggningen har berörts åtgärd enligt 45 § anlägg-om av en som
ningslagen skall redovisas i fastighetsdelen. Sådan anläggning får även
i fall i fastighetsdelen. Redovisningen får begränsas tilltasannat upp
uppgifter finns tillgängliga.som

Även anläggning eller vägförening inte längre består, utgörsom en
redovisningsenhet.

36 § En redovisningsenhet skall hänföras till trakt inom vilken enheten
belägen. Inom där 12 och 13 §§ tillämpasär får redovisningsen-orter

heten hänföras till kvarter i vilket enheten helt eller till huvudsaklig del
belägen.är
Redovisningsenheterna inom varje trakt eller kvarter skall ges en-

hetsnummer.
En redovisningsenhets beteckning skall bestå registerområdetsav

trakt- eller kvartersnamnet och registernummer. Register-ettnamn,
skall bestå bokstäverna och enhetsnumret, åtskildanumret av ga genom

En redovisningsenhetkolon. får inte ha beteckningsamma som en annan
redovisningsenhet. En beteckning får ändras, särskilda skäl före-om
ligger.

Redovisningenav37 § gemensamhetsanläggningarm.m. innehållaskall
uppgifter om

redovisningsenhetens beteckning,
administrativ tillhörighet m.m.
tidigare beteckning,
beteckning registerkartblad vilket enheten redovisas,
ändamål,
fastighet eller deltagare i anläggningen eller föreningen,annan
samfällighetsförenings firma eller på liknandenamn samman-.slutning,
förrättning eller åtgärd berör enheten uppgiftmedannan som om

åtgärdens datum för registrering aktbeteckning,ochart,
rättighet redovisas enligt 24 § och berör enheten medsom som

uppgift rättighetstyp, ändamål, härskande eller tjänande enhet ochom
aktbeteckning, samt

övriga10. förhållanden betydelse för enheten.av
Om berörs åtgärd enligt anläggningslagentomträtt 1973:en av en

1149, skall åtgärden redovisas åtgärden fastighetden därsom om avser
har skrivits in.tomträtten

38 § Om anläggningsbeslut eller motsvarande beslut upphävs ellerett
förfaller, skall redovisningsenheten avregistrerad.anges som
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Registerkarta

På registerkartan redovisas39 § skall
beteckningar enligt redovisade beståendeoch för 22 §gränser

fastigheter och samfälligheter,
servitut iområden för 24 § första stycketsom avses

områden för nyttjanderätt i 24 § första stycketsom avses
områden beteckningar bestående beträffandeoch för enheter4. gemen-

samhetsanläggningar m.m.,
områden för ledningsrätt i 24 § första stycketsom avses
områden enligt 1971:948,för väglagenvågrätt

enligt 29 § första 2 7 och andra stycket,planer stycketm.m. -
enligt 13kvartersindelningen och kvartersnamnen

församlingar,indelningen i län, kommuner och
i vid tidpunkt då register fastigheter0. indelningen socknar den över

hjälp automatisksamfälligheter började föras med databehand-och av
ling, samt

terrängdetaljer ioch strandlinjer andra denallmännall. vägar samt
orienteringen.omfattning krävs försom

registerkartan redovisasi första fårvad stycketUtöver som anges
samfälligheter.anknytning till fastigheter ochuppgifter med

får underlâtas,Redovisningen registerkartan förenklas eller40 § om
någon särskild omständighet.påkallatdet är av

redovisas inte bara påuppgift i fastighetsdelen skall§ En41 som
i anslutning tillföras in registerkartan omedelbarregisterkartan skall

införingen i fastighetsdelen.andraden

registerfdring i vissa fallSamordning av

fastighetsregistreringsären-Registreringen skall samordnas,42 § ettom
lantmäterimyndighets område.registerenheter inom flerde berör än en

vidfjärde registreras dagUppgifter 2 § stycket skall sammaavsessom
myndigheter.samtliga berörda

Inskrivningsdelen

innehållinskrivningsdelensAllmänt om

redovisasinskrivningsförhållandena sär-inskrivningsdelen skall43 § I
uppgift från fastig-ingåredovisningen skallvarje fastighet. Iskilt för

registerbeteckning.fastighetenshetsdelen om
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Inskrivningsdelen innehålla uppgifter§ skall44 om
lagfart,
tomträttsupplåtelse,
tomträttsinnehav,
inteckningar m.m.,
anteckningar, samt

förhållanden.äldre
område redovisasvarje inskrivningsmyndighetsskall förDärutöver

vilken samtliga beslut ochinskrivningsdag, beträffandefördatum senaste
aktualitetsdatum.anteckningar förts in i registrethar

organisa-fastighetsdataregistret uppgift ellerInnehåller om person-
inskrivning upplåtelsehar sökt lagfart ellerför dentionsnummer avsom

uppgiftinskrivningsdelen innehållaskallförvärv äveneller tomträtt,av
fysisk skallOm vederbörandepostadress.dennes är person,om

civilstånd i före-innehålla uppgiftinskrivningsdelen dessutom samt,om
tidpunkten för äktenskapsellerkommande fall, makes personnummer

upplösning.

inskrivnings-föras in iinskrivningsmyndighets beslut skall§ En45
innebärbeslutetdelen, attom

inskrivning i inskriv-inteckninglagfart, elleransökan annanomen
avslås förklaras förfallen, ellervilande, ellerningsdelen bifalls, förklaras

inskrivningsärende uppskjuts.2. ett

Uppgifter lagfartom

lagfart skall§ Uppgifter46 om avse
finns,sådant ochorganisationsnummer,sökandens eller omperson-

namn,
lagfart jämte aktnummer,för ansökandatum om

förlagfart, dagenbifall till ansökaninnefattarbeslut omomsom
ansökningen,dagen förbifall inte densammaär som

bifalls, uppgiftfastighetenlagfart i andelansökannär omavom en
lagfartenandelden som avser,

fångeshandlingens datum,fångets ochuppgift artom
omfattar delköpeskilling, inte förvärvetuppgift en av enomom

fastighet,
lagfartsansökan,innefattar bifall tillintebeslut samt, an-omsom

fastighetenuppgift den delfastigheten,endast delsökan rör om aven av
ansökningen avser,som

vilken lagfartden förnamnändring beträffandeuppgift senastom
beviljats,sökts ellerhar

delfastigheten ellerlagfarthänvisning till ansökanägares omny
bifallits,inte haransökanden, omav
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10. uppgift från förvaltare enligt ll kap. 7 § föräldrabalken hansatt
eller hennes förordnande fastigheten, samtavser
11. uppgift förhållanden i 19 kap. 20 § första och andraom som avses
styckena och 20 kap. 14 § jordabalken såvitt gäller lagfart, 19samt,
kap. 14 17 18 § och 20 § tredje stycket balk, 16 § andrasamma
stycket jordförvärvslagen 1979:230, 6 § lagen 1975:1132 förvärvom

hyresfastighet och 2 § andra stycket lagen 1987:232av m. m. om
sambors hem.gemensamma

Införs uppgift enligt första stycket 4 lagfart endast omfattarattom en
andel fastigheten, skall uppgiftäven den motsvarande in-av om
skränkningen i fångesmannens innehav föras in.

Om sökanden har förvärvat fastigheten eller del fastighetenen av
flera förvärv, gäller föreskrifternai första stycket det förvärv,genom

vilket lagfart först söks. Beslut ansökan lagfart övriga förvärvom om
skall föras i anslutning till den första ansökningen. Sådan införing

innehållaskall hänvisning till akten de uppgifter i förstasamt som anges
stycket 10 och Om11. ansökan bifalls, skall uppgiften sö-om
kandens fångesmannensoch innehav ändras i överensstämmelse med
beslutet.

I fråga fastighet har bildats avstyckning skall uppgiftom som genom
föras den dådag lagfart söktes första gången, denna uppgiftom om

betydelse för bedöma fastighetensär för inteck-gällandeattav ansvar
ningar.

Om lagfart har beviljats eller sökts för skall uppgift föras instaten,
vilken myndighet förvaltar egendomen.om som

Uppgifter tomträttsupplåtelse och tomträttsinnehavom

47 § Uppgifter tomträttsupplåtelse skallom avse
1 upplåtelsedag,

.
datum för ansökan inskrivning tomträttsupplåtelsen jämteom av

aktnummer,
beslut innefattar bifall till ansökan inskrivningsom tomt-om av

rättsupplåtelse, dagen för bifall inte densamma dagenär förom som
ansökningen,
4. uppgift ändamålet med upplåtelsen,om

uppgift det belopp avgälden utgåskall med,om som
uppgift de tidsperioder i 13 kap. 10 och 14 §§ jor-om som avses

dabalken,
uppgift sådan i upplåtelsehandlingen angiven inskränkningom som

i 21 kap. 4 § jordabalken,avses
uppgift inskrivning avtal i 13 kap. 21 § jorda-om av som avses

balken med angivande avtalets innebörd,av
uppgift uppsägning tomträttsavtalet,om av
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10. uppgift anmälan i 13 kap. 25 § jordabalken,om som avses
11. uppgift nedsättning lösesumma,om samtav
12. uppgift förhållanden i 19 kap. 14, 17 och 18 §§om som avses
jordabalken såvitt gäller tomträttsupplåtelse.

inskrivningNär söks grund tomträttsupplåtelse, skall inskriv-av
ningsmyndighetens anmärkning har upplåtits i fastighetentomträttattom
föras in.

48 § Uppgifter tomträttsinnehav skallom avse
de uppgifter i 46 § första stycket 1-10 och andra stycket,som anges

varvid vad där fastighet,sägs och ansökanägare lagfart isom om om
stället skall tomträttshavaretomträtt, och ansökan inskrivningavse om

tomträtt, samtav
2. uppgift förhållanden i 19 kap. 20 § första och andraom som avses
styckena och 20 kap. 14 § jämfört med 21 kap. 7 § jordabalken samt,
såvitt gäller inskrivning 19 kap.tomträtt, 14 17 18 § och 20 §av
tredje stycket balk, 6 § lagen 1975:1132 förvärvsamma om av
hyresfastighet och 2 § andra stycket lagen 1987:232m. m. om
sambors hem.gemensamma

Om sökanden har förvärvat eller deltomträtten tomträttenav genom
flera förvärv, skall 46 § tredje stycket tillämpas på motsvarande sätt.

Uppgifter inteckningarom m.m.

49 § Uppgifter inteckningar skallom m.m. avse
inteckningsbelopp med siffror,

2. uppgift nyttjanderätt, servitut eller till elektriskrätt kraft förom
vilken inskrivning söks beskaffenheten härav,samt

datum för jämteansökan aktnummer,
4. beslut innefattar bifall till ansökan, dagen bifallför inte ärsom om
densamma dagen för ansökningen,som
5. inteckning besvärarnär flera fastigheter, uppgift dels de fas-om
tigheter i vilka inteckningen har sökts, beviljats eller utsträckts, dels om

fastigheterde i vilka inteckningen gäller eller, i fråga ansökanom om
inteckning eller utsträckning, de fastigheter ansökningen avser,

beslut inte innefattar bifall till inteckningansökan eller in-som om
skrivning rättighet i fastigheten eller tomträtten,av
7. ansökan endastnär del fastighet,rör uppgift den delen av en om

fastigheten ansökningenav som avser,
vid anteckning innehav pantbrev eller vilandebevis, hän-om av

visning till akten jämte innehavarens och adress,namn
9. uppgift utsträckning, sammanföring, nedsättning, relaxation ellerom

förändring inteckning eller inskrivning rättighet i fastighetenannan av av
eller tomträtten,
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vilandebevis,uppgift utbyte pantbrev eller10. samtavom
18 §förhållanden i 19 kap. 14 17 ochuppgift11. om som avses

inteckning in-det gäller ellertredje stycket jordabalken,20 § när
i fastigheten ellerskrivning rättighet tomträtten.av

förhållande tillsådant inskrivning i andraInföring skall ske sätt att
inskriv-företrädesordning. Gällerredovisas i gällandeinskrivningar

företrädesordningensärskilt.lika skall det Kanningar med rätt, anges
in vidanmärkning det förasklarläggas, skallinte med säkerhet om

inskrivningar.berörda
vilket fastigheten ellersammanlagda belopp för tomträttenDet svarar

särskilt.beviljats sökts skallinteckning har ellerpå grund angessomav
bevil-inte någon sökt ellerbesvärasfastighet ellerOm tomträtt aven
in.uppgift det förasinskrivning, skallinteckning ellerjad omannan

anteckningarUppgifter om

anteckningar skall§ Uppgifter50 avseom
författning ochenligt ellerförhållanden laguppgift annansomom

inskrivningsregister skall1973:98§tillämpning 7 lagenmed omav
någonenligt be-och intei inskrivningsdelenantecknas annansom

fastighetsdelen,inskrivningsdelen ellerin iskall förasstämmelse
anteckning jämte aktnummer,fördatum samt

jor-14, 17 och 18 §§i 19 kap.förhållandenuppgift som avsesom
anteckning.såvitt gällerdabalken,

förhållandenUppgifter äldreom

förhållanden skallUppgifter äldre51 § avseom
ellerinskrivning anteckning har dödatsdå ellerhänvisning till akt

avförts,
besluteti inskrivningsärende,till rörande besluthänvisning akt2. om

förhållanden,upplysning gällandeinnehållerinte längre om
inteanteckningen längreanteckning,hänvisning till akt rörande om

gällande,är
beträffandeanteckninginskrivning ellertill rörandehänvisning akt4.
avregistre-harfastighetsdelen elleruteslutitsfastighet har somursom

samtrats,
lämpligt.i fall, dettahänvisning till akt ärannat om

tidigareenligt stycket, skall denförts in förstahänvisning harNär en
uppgift lagfart ellerEnanteckningen bort.ellerinskrivningen tas om v

fåravförts bevaras.hartomträttsinnehav som
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Ärenden sammanläggningom

52 § När inskrivningsmyndighet har iyttrande ärendeen avgett ett ett
sammanläggning, skall anteckning detta föras i inskrivnings-om om

delen.

Ändring i fastighetsindelningen, m.m.

53 § När uppgift från lantmäterimyndigheten beträffande ändring ien
fastighetsdelen kommer in, skall inskrivningsmyndigheten möjligtsnarast

de ändringar i inskrivningsdelengöra uppgiften föranleder.som
Om fastighet har uteslutits fastighetsdelen eller avregistreratsen ur

fastighet samtidigt bildats, skall beträffande samtligautan att en ny upp-
gifter i inskrivningsdelen fastigheten göras isätt 51 §sägsom som
första stycket 4 och andra stycket.

Om fastighet har registrerats, skall uppgifterna i inskrivnings-en ny
delen den eller de ursprungliga fastigheterna föras till denöverom nya

Ärfastigheten, de inte uppenbarligen saknar betydelse. denom nya
fastigheten bildad avstyckning, skall den för stamfastighetengenom
gällande lagfarten föras också på avstyckningen. Om det be-är av
tydelse för bedöma fastighetens för gällande inteckningar,att ansvar

vidskall lagfarten anmärkas den stamfastigheten.att avser

Namn- eller adressändring betrafiande vissa pantbrevsinnehavare, m.m.

Om54 § kreditinstitut eller försäkringsbolag, står underett ett som
Finansinspektionens tillsyn och i inskrivningsdelen har antecknatssom

innehavare pantbrev eller vilandebevis, byter ellerettsom av namn
fåradress, Lantmäteriverket föra den eller adressuppgiftennya namn-

där. Därvid skall det det Lantmäteriverketär har vidtagitattanges som
åtgärden.

Lantmäteriverket skall i fastighetsdataregistret redovisa det pant-om
brev inteckning inte datapantbrev.ärmot ettsom svarar en

Borttagande irmehavsanteckningav

55 § Om inteckning registrerad i pantbrevsregistretär enligt lagenen
1994:448 pantbrevsregister, får Lantmäteriverket på ansökanom av
den registrerad pantbrevshavareär bort anteckningtasom som om
innehav har gjorts i inskrivningsdelen och inteckningen.som som avser
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Adressdelen

Förande adressdelenav

i i56 § Adresser kommun skall föras adressdelen endast denen om
aktuella kommunen begär det.

föras lantmäterimyndigheten.Adressdelen skall av
Efter tillstånd från Lantmäteriverket får myndig-kommunalen annan

lantmäterimyndighet förahet kommunal adressdelen.än

Innehåll i adressdelen

Redovisningsenhet i fastighets eller samfällighets57 § adressdelen är en
adress.

beteckning i beståredovisningsenhets adressdelen skall kommu-En av
Ävenoch, i förekommande fall, adressnummer.adressnamnnens namn,

kommundel får ingå i beteckningen.namn

innehållaRedovisningen i adressdelen skall58 § rörande enhet upp-en
gift om

redovisningsenhetens beteckning,
fastighet samfällighet på adressen,2. eller belägenär samtsom

inte utnyttjas.adressenatt

Åtgärder till adressdelenkommun har begärt anslutningnär en

gången in beträffande59 § uppgifter för första skall föras adresserNär
uppgifterna adressförteckning elleri kommun skall hämtas annanuren

handling myndighethar den kommunalaupprättats som ansvararsom av
Lantmäteriverket.uppgifterna tillför och överlämnatssom

Övrig bestämmelse

fastighetsbildningslageni 19 kap. 4 och 5 §§60 § Bestämmelserna
ocksåtillämpas beträffande1970:988 20 § och 21 § första stycketsamt

adressdelen.

Byggnadsdelen

byggnadsdelenFärande av

fårByggnadsdelen föras kommunen.61 § av
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Innehåll i byggnadsdelen

62 § I byggnadsdelen skall föras in uppgifter byggnader.om

63 § Uppgifter byggnad skall bestå beteckningen på denom en av
fastighet där byggnaden belägenär och särskilt enhetsnummer förett
byggnaden. Vidare får byggnadens adress och byggnadensanges
belägenhet sådana uppgifter fastställts vidsamt fastighetstaxering.som

Taxeringsuppgiftsdelen

Innehåll i taxeringsuppgiftsdelen

64 § I taxeringsuppgiftsdelen skall redovisas uppgifter från skattemyn-
digheternas regionala fastighetstaxeringsregister såvitt avser

taxeringsvärden och andra vid taxeringen fastställda uppgifter, samt
fastighetsägare eller tomträttshavare, eller organisa-vars person-

tionsnummer saknas i inskrivningsdelen, och tillägare hus ofri grund
med uppgift eller organisationsnummer, ochom person- post-namn
adress.

Uppgifter enligt första stycket skall förhållandena året närmastavse
före det år då uppgiften hålls tillgänglig i fastighetsdataregistret.

Tilläggsinformation

65 § Som tilläggsinformation till uppgifter planer ifastighets-om m.m.
fårdelen kommun eller länsstyrelse redovisaen en

uppgifter för myndigheten underlättar identifiering planersom av
vilka skall redovisas enligt 29m.m.

ytterligare uppgifter planer, bestämmelser, beslut ellerom ut-
redningar vadän i 30som samtanges

förslag till sådana planer enligt 29 § skall redovisas im.m. som
fastighetsdelen myndigheten.av

Riksantikvarieämbetet och historiska muséer fårstatens redovisa
uppgifter fasta fornlämningar.om

66 § Som tilläggsinformation till uppgifter i byggnadsdelen får
kommun redovisa uppgifter underlättar identifieringen som av en

byggnad, uppgifter arrendeavtal och tomträttsavtal uppgifterom samt om
planerade, påbörjade eller avslutade byggåtgärder nödvändigaär försom
fullgörande underrättelseskyldighet till andra myndigheter,av

kommun, länsstyrelse eller Statens räddningsverk redovisaen en
uppgifter skyddsrum finns i byggnadatt och uppgifterom en som
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uppgifterhänföras till andramedför uppgiften skyddsrum kanatt omom
byggnaden, samt

redovisamuséerRiksantikvarieämbetet historiskaoch statens
uppgifteridentifiering byggnad ochuppgifter underlättar somav ensom

kulturhistoriska inventeringar.avser

fåri adressdelen kommuntilläggsinformation till uppgifter67 § Som en
redovisa uppgifter om

användning till adressen,eller knutenverksamhet annan
lägesbestämningar,alternativa2. samt

hänförliga till adressen.alternativa benämningar ärsom

bestämmelserGemensamma

inkomna uppgifter,Behandling m. m.av

inskrivningsdelen harfastighetsdelen elleruppgift från68 § Sedan
sådan uppgiftförLantmäteriverket, verkettilllämnats attansvarar

Uppgift fråninskrivningsdelen.fastighetsdelen iregistreras i ellergenast
lantmäterimyn-frånuppgiftinskrivningsmyndighet skall behandlas före

till verket dag.dighet lämnats sammasom

Lantmäteri-§kommit in, skalli 71Sedan underrättelse69 § som avses
uppgifterdefastighetsdataregistret föramöjligt iverket snarast som
Införingen64 § första stycket.i § tredje stycket och44 avavses

fastighetstaxeringsregisterregionalaskattemyndigheternasuppgifter från
årsskifte.samband medi64 § andra stycket skeskall med beaktande av

tredjeuppgift enligt 44 §i samband meddetFramkommer att en
i inskriv-uppgiftfastighetsdataregistretföras istycket skall att en

ellertomträttshavareslagfaren ellerningsdelen ägares person-om
felaktig,ofullständig ellereller firmaorganisationsnummer, ärnamn

inskrivningsmyndigheten.tillLantmäteriverket anmäla dettaskall
ansökanden,beträffandeMotsvarande anmälan skall göras omvars

förklaratsvilandeförklarats ellerinskrivning avslagits,eller harlagfart
uppskjutits.inskrivningsärende hardåförfallen, eller ett

Utfärdande bevisav

utfärdas ellerbevis skallregistermyndighet har70 § Om angett atten
skall Lant-register ellermyndighet, vissttillställas vissuppgift annan,

framställa ochellerexpediera bevisetochmäteriverket framställa
uppgiften.översända
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Underrdttelser, m. m.

71 § Riksskatteverket eller vederbörande skattemyndighet skall
underrätta Lantmäteriverket om

Auppgifter frånde skattemyndigheternas regionala fastighetstaxerings-
register behövs för fastighetsdataregistret skall tillföraskunnaattsom
uppgifter enligt 64 § första istycket, samt

de uppgifter från aviseringsregistret enligt lagen 1995:743 om
aviseringsregister och det skatteregistretcentrala behövs för attsom
fastighetsdataregistret skall kunna tillföras uppgifter enligt tredje44 §
stycket.

Underrättelse enligt första stycket lämnas medium för automatisk
databehandling vid tidpunkt Riksskatteverketbestäms eftersom av
samråd med Lantmäteriverket.

72 § Beträffande ändring i fastighetsdelen indelningen i fas-rörsom
tigheter eller medför beteckning för fastighet lantmäteri-skallsom ny
myndigheten lämna uppgift till inskrivningsmyndigheten och skatte-
myndigheten. Sådan uppgift Lantmäteriverketskall framställas ochav

verket överlämnas till myndighet.vederbörandeav
Uppgift till inskrivningsmyndighet skall lämnas dagsamma som

registrering isker fastighetsdelen. innehållaDen skall
fastighetsregisterbeteckning och, fastigheten nybildats ellerom

avregistrerats, uppgift detta,om
fastighetsny ursprung,

fastighets areal,
4. åtgärd och datum för registrering,

annan lagfaren organisationsnummer,ellerän ägares omperson-
sådant finns, och adress,samt namn
6. förordnande enligt 10 kap. 9 § andra stycket fastighetsbild-om
ningslagen 1970:988 meddelats, uppgift härom, samt
7. underrättelse lantmäterimyndighet enligt särskilda bestämmelsersom
skall till inskrivningsmyndighet.lämna

Uppgift till Skattemyndigheten mediumskall lämnas för auto-
matiska databehandling 14 dagar efter den dag registreringen harsenast

Uppgiftenskett. skall innehålla
åtgärd och damm för registrering,

församling,kommun och
fastighets registerbeteckning uppgift fastighetenoch ärattom ny,

befintlig, omregistrerad avregistrerad,eller
4. för omregistrerad fastighet, registerbeteckning,fastighetens tidigare

befintlig fastighets arealändring,
fastighets areal,
typkod,
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organisationsnummer,lagfaren ellerägaresän person- omannan
och adress,sådant finns, samt namn

fastighetsbild-enligt 10 kap. 9 § andra stycketförordnandeom
uppgift detta,1970:988 meddelats,ningslagen samtom

enligt särskildalantmäterimyndighet bestämmelserunderrättelse10. som
skattemyndighet.tilllämnaskall

gemensamhetsanläggning tillsamfällighet eller lämnasUppgift om
samrådi utsträckning Lantmäteriverket efter medSkattemyndigheten den

föreskriver.Riksskatteverket

skattemyndighet beträffandeLantmäteriverketskallunderrätta73 §
lantbruksenhet, länsstyrelsen besluttaxeradfastighet är omsomsom

i fall då lagfartsärendetanledning sökta lagfartermed utom upp-av
månad från inskrivnings-inomUnderrättelsen skall lämnasskjutits. en

dagen.
rättsstatistiken enligt anvis-skall lämna underlag förLantmäteriverket

rådet i samråd med verket ochBrottsförebyggande meddelarningar som
myndighet.centralavederbörande

uppgifterFelaktiga

uppgift enligtbefattning medi tjänstenOm den74 § tar somsom
anledningLantmäteriverket harförordning lämnatsdenna att anta attav
till eller tillfelaktig, anmälas verketskall detuppgiften är genast

registermyndighet.vederbörande
registermyndighet uppgift iLantmäteriverket ellerFinner att

omedelbartfastighetsdataregistret behäftad fel inte kanmed rättasär som
tillförlitlighet på föranlederregistrets eller sättoch äventyrar annatsom

förhållandetanmärkningrättsläget, skallosäkerhet snarastomom
fastighetsdataregi-Sådan anmärkning skall avförasi registret.införas ur

sä rättelse har skett.stret snart

uppgifterBorttagande av

redovisningsenhet harregisterenhet eller§ Om75 angetts somen
i enlighet med debortfår uppgifter enhetenavregistrerad tasom

meddelar.Lantmäteriverketföreskrifternärmare som

Rättelser

1973:289 denenligträttelse datalagen prövas76 § Frågor avom
aktuella uppgiften.fört denmyndighet harsom
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Avgifter

77 § Lantmäteriverket meddelar föreskrifternärmare avgifter.om

Föreskrifter

78 § Ytterligare föreskrifter för verkställigheten meddelas, såvitt gäller
inskrivningsdelen, Domstolsverket efter samråd med Lantmäteriver-av
ket.

I övrigt meddelas ytterligare föreskrifter för verkställigheten dennaav
förordning Lantmäteriverket.av

Lantmäteriverket får medge undantag från andra bestämmelser deän
beträffande inskrivningsdelen, det finns särskilda skäl.om

Denna förordning träder i kraft den då fastighetsdatakungörelsen
,1974: 1058 fastighetsregisterkungörelsen1974: 1059 och inskrivnings-,

registerkungörelsen 1974:1061 upphör gälla.att

Samfállighet, inte redovisades i jordregister eller stadsregistersom
fastighetsregisternär enligt fastighetsregisterkungörelsen 1974:1059

började föras, skall, inte särskilda skäl föranleder iom annat, tas upp
fastighetsdelen den har berörtsnär sådan åtgärd skall förasav en som

där eller detnär lämpligtär med hänsyn till fastighetsbildningväntad
eller förhållande.amat

Vid redovisning servitut i 24 § första stycket får,lav som avses utan
hinder 25 fastighet har avregistrerats fastighetsregisternärav en som
enligt fastighetsregisterkungörelsen1974: 1059 började föras tills vidare

härskande fastighet. Om den härskande fastighetens register-anges som
beteckning vid nyssnämnda tidpunkt inte framgick fastighetsbokenav
eller tomträttsboken, får uppgiften utelämnas.
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Bilaga 1

beträffanderedovisasUppgiftsamfállig-ochFastigheter
med xangesheter

samfällighetfastighet

Registerbeteckning

registerbeteckning xx

inskrivningsmyndighets x
tomträttanmärkning attom

fastighetiinskrivenär

Administrativ
tillhörighet m.m.

xlän x

xförsamling x

xsocken x

fastighetsärskilt xnamn

registerbeteckningTidigare

xtidigareenhets x
registerbeteckning

omregistrering xfördatum x
aktbeteckningoch

Ursprung

enhetförregisterbeteckning X
vilkenfrånenheter,eller

redovisadedenvilkaeller
kommerregisterenheten

fastighet äruppgift xattom
ellersämjelottfrånavskild

bildatshar samman-genom
delendastdärläggning av

ingåttursprungsenhet
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Fastigheter och samfällig- Uppgift redovisas beträffande
heter anges med x

fastighet samfällighet

Adress

i adressdelen redovisade
uppgifter enhets adressom

Omfång, läge

enhets land-, ochvatten-
totalareal

enhetsomrádes land-, vat-
och totalarealten-,

på enhetsområdenummer

antal registrerade områden

beteckning på område som
tillkommit sämjedel-genom
ning

uppgift arealredo-attom
visat vattenområde tillhör
enhet eller enhetsomráde

redovisningen koordi-av
för enhet eller enhet-nater

sområde

beteckning registerkart-
blad, vilket eller vilka
enheter eller enhetsomráde
redovisas

anmärkning fastighetattom
endast består andel iav
samfällighet eller fristå-av
ende fiske

anmärkning redo-attom
visad arealuppgift osäkerär

Fristående fiske

totalareal för fastighets och
fiskesamfällighets fiske-
områden
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redovisas beträffandesamfällig- UppgiftFastigheter och
med xangesheter

samfällighetfastighet

fiskeområdenpå xxnummer

registerkart-beteckning xx
fiskeområdeblad vilket

redovisas

samfällighetAndel i

uppgift i vilka xsam-om
fälligheter fastigheten har
andel

fastig-anmärkning att xom
samfälligheterhetens andel i

inte har utretts

gemensamhetsan-Andel i
läggning

vilka anlägg-uppgift i xxom
vägföreningarningar och
andelenheten har

skattetal
mantal elleruppgift xom

skattetal för fastighetannat

Ändamål
uppgift samfällighets xom
ändamål

fastigheterDelägande

uppgift fastigheter xsomom
samfällighetenandel ihar

m.m.

fas-uppgift delägande xom
skat-andels- ellertigheters

tetal

samfällig-uppgift xattom
ställd underheten sär-är

förvaltningskild
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och samfällig- UppgiftFastigheter redovisas beträffande
medheter anges x

fastighet samfällighet

anmärkning redo-attom x
delägandevisningen av
ofullständigfastigheter är

Åtgärder

uppgift huruvida åtgärden x x
fastighetsrättslig ellerär

teknisk

Med fastighetsrättsligAnm.
åtgärdåtgärd menas som

haft betydelsehar eller har
bestånd ellerför enhets

åt-omfattning. Med teknisk
utredning,gärd mät-avses

ningsteknisk undersökning
e.dyl. berör enhet.som

uppgift åtgärdens art,om x x
för registrering, fast-datum

ställelse eller motsvarande,
aktbeteckning detsamt, om

förekommandelämpligt,är
beteckning enligt beskriv-

i aktenning

Avskild mark

fastighetuppgift ellerom x x
avskiltsdel fastighetav som

från enheten eller från
registrerad samfällighet, i

enheten har andelvilken

Rättigheter

gäller till förmån föra som
däri ochenhet eller tomträtt

skall redovisas enligtsom
§24

uppgift rättighetstyp, x xom
ändamål, tjänande enhet och
aktbeteckning
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Fastigheter och samfällig- Uppgift redovisas beträffande
heter anges med x

fastighet samfällighet

frågaI kraftled-Anm: om
ningsservitut och lednings-

avseende starkström be-rätt
höver endast sådanattanges
rättighet hör till enheten.

uppgift ändring ellerom x x
bestämning berörsom
rättigheten

b belastar enhet ellersom
däri och skalltomträtt som

redovisas enligt 24 §

uppgift rättighetstyp,om x x
ändamål, härskande enhet
och aktbeteckning

uppgift ändring eller be-om x x
stämning berör rättig-som
heten

Har systematiskAnm:
utredning rättigheterom

under basom avses -
skallverkställts, det an-

märkas.

Planer, bestämmelser och
övriga uppgifter planerom
m.m.

uppgifter enligt 29 §som xx
skall redovisas och som
berör enheten

Övriga förhållanden

uppgift jordnaturenom x
krono

uppgift övriga förhållan- xom x
betydelse förden ärsom av

inte redo-enheten och som
visas på ställeannat
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enligt tabellenuppgiftfårföranleder det,särskilda skälOm somen
registerområde eller denredovisas på detenhet i ställetredovisas påskall en

till.enheten hörtrakt, som
däremotmantal ellermedfastighetåtgärd annatOm avsettsomen

och i andrasamfälligheterandel ifastighetensskattetal innebärsvarande att
införingen medskall vidfastighet,tillöverförtsförmåner har en annan

denöverföras tillskattetaletmantal elleruppgiftenåtgärdenanledning omav
fastigheten.andra
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Förkortningar

ADB automatisk databehandling
bet. betänkande
BKN Statens bostadskreditnämnd
CFD Centralnämnden för fastighetsdata
DIFS Datainspektionens författningssamling
Dir. direktiv
EG-di- Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG om
rektivet skydd för enskilda med avseende på behandlingenpersoner

personuppgifter och det fria flödet sådana uppgifterav om av
EU Europeiska unionen
GIS geografiska informationssystem
GPS Global Positioning System
IT informationsteknik
OECD Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling
OSK Offentlighets- och sekretesslagstiftningskommittén

propositionprop.
riksdagsskrivelserskr.

RÅ Regeringsrättens årsbok
SFS Svensk författningssamling
SPAR det statliga och adressregistretperson-
SOU Statens offentliga utredningar
SÖ Sveriges överenskommelser med främmande makt
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1 Utredningsuppdraget

Utredningens uppdrag enligt direktiven Dir. 1995:120är överatt se
fastighetsdatasystemets författningsreglering och lämna förslag till de
författningsändringar behövs. I direktiven vidare utredarensägs attsom

ställningskall till bl.a.ta
fastighetsdatasystemet skall behandlas eller flera register,om ettsom-

vilken fastighetsanknuten information huvudöver skalltagetsom-
kopplas till systemet samt

bestämmelserna den elektroniska registreringen skall samlasom om-
i särskild författning eller inarbetas i de befintliga författningarna påen
området.

Direktiven i sin helhet framgår bilagaav
Utredningen anordnade hörning den 19 juni 1996. Vid dennaen

deltog företrädare för Decerno AB, Energidata Göteborg AB, Fortifika-
tionsverket, Försäkringsaktiebolaget Skandia, Kronofogdemyndigheten
i Stockholm, Länsstyrelsen i Stockholms län, Posten AB, Riksanti-
kvarieämbetet och historiska muséer, Spintab, Stadshypotek AB,statens
Statens räddningsverk, Statistiska centralbyrån, Stockholms stads-
byggnadskontor, SVEFA AB, Svenska Bankföreningen, Sveriges
Fastighetsägareförbund, Upplysningscentralen UC AB, Villaägarnas
Riksförbund och Vägverket. Vid hörningen diskuterades frågor som
vilka register ingåskall i fastighetsdatasystemet, nuvarande ochsom
framtida användning informationen i eventuellasystemet samtav
begränsningar i användningen. Inför hörningen hade inbjudnade
tillställts utredningen framtaget skriftligt underlag.ett av

Den särskilde utredaren och sekreteraren har diskuterat olika delar av
utredningsuppdraget med företrädare för Lantmäteriverket vid två
tillfällen. Utredningen har vidare haft kontakter med företrädare för bl.a.
Fortifikationsverket, LänsförsäkringsbolagensAB Riksantikvarieämbetet

,historiskaoch muséer Sema Group Info Data AB.statens samt
Utredningen har haft kontakter med Kulturminneskommittén Ku

1994:09, Utredningen tredimensionellt fastighetsutnyttjande Juom
1994:11 och Datalagskommittén Ju 1995:08.
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2 Berörda myndigheter och
verksamheter

1 Fastighetsdatareformen

Som bakgrund till de överväganden enligt direktiven skall börgörassom
något sägas de olika myndigheter och verksamheterom ärsom av
intresse.

Riksdagen beslutade år 1968 fastighetsdatareformen. Reformenom
fullt genomförd i september 1995. Härigenomvar har fastighets-ett

datasystem införts grundas på automatisk databehandling.som Fastig-
hetsdatareformen innebär informationen i deatt manuellt förda jord- och
stadsregistren fastighets- och tomträttsböckernasamt har förts tillöver
centrala ADB-baserade fastighets- respektive inskrivningsregister.
Centralnämnden för fastighetsdata CFD har haft det övergripande

för fastighetsdatasystemet.ansvaret
Fastighetsdatasystemet regleras i flera olika författningar. Mera om

detta i kapitel Här skall bara nämnas skall innehålla bl.a.att systemet
fastighetsregister och inskrivningsregister.ett Fastighetsregistreringett

handhas lantmäterimyndigheter. Inskrivningsverksamhetenav bedrivs -i fall så längeän inskrivningsmyndigheter,vart vilka förlagda tillärav-
tingsrätter.

2.2 CFD

Centralnämnden för fastighetsdata CFD har haft det sammanhållande
för genomföra fastighetsdatareformenansvaret att byggasamt att upp

och underhålla fastighetsdatasystemet. CFD fungerade inledningsvis
närmast kommitté, fick Organisationsformsom en men en ny ettgenom
riksdagsbeslut år 1971.

Den januari1 1996 omorganiserades lantmäteri- och fastighets-
dataverksamheten. Detta innebär bl.a. CFD och delar Statens lant-att av
mäteriverk har slagits till myndighet benämnd Lantmäteri-samman en
verket.
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fastighetsregistreringFastighetsbildning, och3

mätningsverksamhet

januari 1996Tiden före den2.3.1 1

statliga lantmäteriorganisa-till januari 1996 grundades dendenFram 1
statligafrån år 1970. Detriksdagsbesluttionen i huvudsak ett

då lantmäteriverk, överlantmätarmyn-lantmäteriet omfattade Statens en
fastighetsbildningsmyndigheterna ochvarje statligadighet i län, de en

fastighetsregistermyndighet i varje län.statlig
förvaltningsmyndighet för frågorlantmäteriverk centralStatens var

fastig-fastighetsvärdering,fastighetsbestämning,fastighetsbildning,om
och allmänfastighetsregistrering, mätningsverksamhethetssamverkan,

uppgifter beträffandeockså samordnandekartläggning. hadeVerket
totalförsvarsfrågor.ortsnamnsfrågor, geografiska databaser och

ellerfastighetsindelningen ändrasFastighetsbildning innebär attatt
Fastighetsbildning kanservitut bildas, ändras eller upphävs. avse

Ombildningfastighet. skernybildningombildning ellerantingen av en
klyvningavstyckning,Nybildningfastighetsreglering. sker genomgenom

frågorfastighetsbestämningsammanläggning. Genom avgörseller om
frågor rörandefastighetsindelning ochgällandebeskaffenheten av

servitut.vissaledningsrätt ellerbeståndet eller omfånget av
fastighetsbildnings-vidföre år 1996Fastighetsbildningen utfördes

särskildalantmäteridistrikt. Förindelat i 69myndigheter. Landet var
anknytning till jord- ochfrågor medfastighetsbildningsuppgifter, främst

statligaytterligare 12järnvägar, fannsochskogsbruk vägarsamt
samordningen medfastighetsbildningsmyndigheter. underlättaFör att

specialen-byggärenden fannshanteringen plan- ochkommunaladen av
enheter hadeinom Dessabebyggelseutvecklingförheter tätorter m.m.

kommunala enheternahuvudmannaskap. Dekommunaltett var
tillsynshänseende. Förelantmäteriverk iStatens endastunderordnade

fastighets-kommunala41omorganisationen januari 1996 fannsden 1
fastighetsbildnings-Vissa kommunalabildningsmyndigheter. deav

verksamhetsområde, medanhela kommunenmyndigheterna hade som
Det bördel kommunen.verkade inom endastmyndigheterandra aven

bestårpraktiken fortfarandeikommunala organisationentilläggas denatt
inlettsår 1996 haranledning reformenförändringarna medatt avmen

januari 1998.denskall slutförda 1och vara
förrättningen harfastighetsbildningsåtgärd fullbordad närEn är

Fastighets-fastighetsregister.i fastighetsdatasystemetsregistrerats
fastighets-särskildaomorganisationen vidregistreringen utfördes före

statligaantingen ellermyndigheterregistermyndigheter. Dessa var
fastighetsregistermyn-kommunala29 svaradekommunala. I kommuner

del kommunen.registreringen inom hela ellerdigheter för aven
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2.3.2 Organisationsförändring den januari 19961

Lantmäteri- och inskrivningsutredningen hade uppdrag lämna förslagatt
organisation för fastighetsbildning, fastighetsregistrering,om en ny

fastighetsdataverksamhet, produktion landskapsin-kartor ochav annan
formation Den skulle vidare inskrivningsverksam-övervägam.m. om

bör integrerasheten med den organisationen undersöka förut-samtnya
sättningarna för ökat inom sjökarteverksamheten.samarbete land- ochett
I oktober 1993 presenterade utredningen principbetänkandet Kart- och
fastighetsverksamhet i myndighet och bolag SOU 1993:99.

Riksdagen beslutade juni 1993/94:214,den 1 1994 prop. bet.
1993/94:B0U19, 1993/942375rskr. organisation förom en ny
lantmäteri- och fastighetsdataverksamheten Därvid förutsattes attm.m.
huvudmannaskapet för fastighetsbildningen skulle bli föremål för
ytterligare beredning.

Riksdagens beslut innebär januari finnsdet sedan den 19961att en
central myndighet Lantmäteriverket. myndighetbenämnd Dennany

består, tidigare CFD Statens lantmäteri-och delarnämnts,som av av
verk. Ansvaret för den fastighetsin-grundläggande landskaps- och
formationen har samlats i myndighet. innebär vidareBesluteten
följande. Den organisationenlokala hålls ihop länsvis. De tidigare
överlantrnätarmyndigheterna de statliga fastighetsbildnings- ochsamt
fastighetsregistermyndigheterna har förts till statlig lant-ensamman
mäterimyndighet för varje län. Handläggningen fastighetsbildning ochav
fastighetsregistrering har alltså i myndighet. Fastighets-samordnats en
registreringen skall utföras myndighet fastighets-utförav samma som
bildningen.

I fastighetsregistret finns sådanaemellertid andra uppgifteräven än
utflöde fastighetsbildning, registrering gällandeär ett t.ex.som av av

detaljplaner, markanvändningsreglerande bestämmelser fastighetersoch
Sådanadresser. information registreras skaparskall denav som

informationen, s.k. registrering vid Den myndighet harkällan. som
för fastighetsregistreringen förskall dock haansvaret ett yttersta ansvar

uppgifter registreras. Myndigheten därför utföra registre-skall bl.a.att
ring inte överlåtits någonharsom annan.

fastighetsekonomiska statligaDen uppdragsverksamheten inom det
lantmäteriet har i enlighet riksdagens beslut ombildats tillmed ett
fristående aktiebolag.

För bereda frågan för fastighetsbildningenhuvudmannaskapetatt om
tillkallades särskild utredare. Utredningen Huvud-antog namneten
mannaskapsutredningen sinaoch redovisade i maj 1995 överväganden
i betänkandet Fastighetsbildning uppgift för ochstaten gemensam-
kommun SOU 1995:54. Regeringen överlämnade i oktober 1995
propositionen 1995/96:78 fastighetsbildningsverksamheten,Ansvaret för

till riksdagen. Propositionen frågainnehöll förslag i ansvaretm.m. om
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fastighetsbildningsverksamheten.för Efter beslut riksdagen trädde ettav
iändringar kraft den 1 januari 1996.antal

Ändringarna innebär i huvudsak följande. för fastighets-Ansvaret
inklusivebildningsverksamheten fastighetsregistreringen vilar i- -

princip på En efter särskild tillåtaskommun kan dock, ansökan,staten.
fastighetsbildningsverksamhetenför inom kommunen. Dettasvara

iförfarande regleras lagen 1995: 1393 kommunal lantmäterimyndig-om
tidigareEn skillnad jämfört med kommunala lantmäterirnyn-het. är att

digheter skall ha hela verksamhetsområde.kommunen som
Omorganisationen år 1996 innebar ingen förändring beträffande

ansvarsfördelningen mätningsverksamhetför kart- och mellan ochstat
Staten statliga lantmäteriet förkommun. det bl.a. degenomsvarar

geodetiska riksnäten kartserierna.och de allmänna Kommunerna svarar
kartläggningen.och den storskaligaför lokala stomnät

Inskrivning2.4

tidigareFastighetsdatasystemet består, bl.a.nämnts, ettsom av
fastighetsregistret uppgifterinskrivningsregister. Medan avser om

inskrivningsregistret sikte påfastigheterna sådana främsttarsom
därtill frågor. Inskrivningsregistretägarförhållanden anknytandeoch

tomträttsinnehav inteck-innehåller uppgifter bl.a. lagfarter, ochom
ningar.

bedrivs vid inskrivningsmyndigheterInskrivningsverksamheten som
fåtill tingsrätterna. Med några undantag har varje tingsrättkoppladeär

inskrivningsmyndighet.en
På tid vid antal tillfällen frågan tagits huruvida in-har ett uppsenare

skrivningsmyndigheterna bör skiljas från tingsrätterna. Domstolsutred-
i betänkandet Domstolarna inför 2000-talet SOU 1991: 106ningen lade

sidofunktioner frånförslag syftade till bort s.k.fram antal attett tasom
förtingsrätterna. Utredningen menade de skäl allmänt talaratt attsom

sina sidofunktioner förbefrias från med styrka talardomstolarna samma
inskrivningsärendena på sikt förs från domstolarna. Enligtbortatt

inte förrän under delenDomstolsutredningen bör detta dock ske senare
l990-talet.av

tidigareLantmäteri- inskrivningsutredningen hade,och nämnts,som
integreras med organisa-inskrivningsverksamheten börövervägaatt om

i sittfastighetsbildning, Utredningen förordadeförtionen m.m.
fastighetsverksamhet i myndighet och bolagKart- ochprincipbetänkande

integreras i1993:99 183 ff. inskrivningsverksamhetenSOU att ens.
Utredningen renodlingenfastighetsorganisation. menade bl.a. att avny

organisationen inom detdomstolarnas verksamhet och översynen av
lantmäteriområdet i uppbyggnadentraditionella bör resultera av en ny

landskapsinformationslagkraftig organisation för fastighetsfrägor och
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denna organisation bör inkluderasamt att också inskrivnings-nya
verksamheten.

.
I propositionen 1993/94:214 En organisation för lantmäteri- ochny

fastighetsdataverksamhet behandlades Lantmäteri- inskriv-ochm.m.
ningsutredningens förslag. Regeringen lade inte fram något förslag om
ändrad organisation inskrivningsväsendet. Men regeringen uttaladeav

inskrivningsverksamheten sikt böratt föras med fastighets-samman
bildningen och fastighetsregistreringen. Som skäl för detta ställnings-
tagande regeringen bl.a. pågående arbeten med förändringar,angav att

panträttsomrädet, först bör ha kommitt.ex. längre eftersom dåman
erhåller tydligare bild myndigheternas framtida arbetsorganisationen av
s. 23. Regeringen tillade dess grundsyn domstolarnas uppgifteratt att
så långt möjligt bör renodlas till dömande verksamhet i principsom
ligger fast.

Samma inställning redovisade regeringen i direktiven till 1995 års
Domstolskommitté Dir. 1995: 102. Kommittén har uppdrag göraatt en
översyn den organisatoriska strukturen inom domstolsväsendet. Iav
direktiven utredningen har utgå ifrån bl.a. inskrivnings-attanges att att
väsendet i framtiden inte skall ligga kvar hos tingsrätterna.

Regeringen i beslut den 11 april 1996 Domstolsverket uppdraggav att
i samråd med Lantmäteriverket utarbeta och lämna förslag till in-
skrivningsverksamhetens framtida organisation. Något förslag har ännu
inte lämnats.
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3 System och register

1 Inledning

I detta kapitel skall de olika datasystemen och registren beskrivas. Fram-
ställningen särskilt inriktadär vilken information finns i olikasom
register. I avslutande avsnitt redovisasett de bestämmelser ändamålom

finns för de aktuella registren.som
Som inämnts det föregående kapitlet fastighetsdatareformen fulltvar

genomförd i september 1995. Härigenom har fastighetsdatasystemett
införts grundas automatisk databehandling. Systemetsom regleras av
flera författningar. Fastighetsdatakungörelsen 1974:1058 kan sägas

denutgöra grundläggande författningen. Av denna framgår fastighets-att
datasystemet skall innehålla fastighetsregister och inskrivnings-ett ett
register. Enligt fastighetsdatakungörelsen skall basregister överett
byggnader byggnadsregistret också ingå i fastighetsdatasystemet.- -
Slutligen skall vissa taxeringsuppgifter, enligt kungörelsen, redovisas i
fastighetsdatasystemet.

En provverksamhet med lägenhetsregister har påbörjats.ett Registret
regleras i lagen 1995:1537 lägenhetsregister och förordningenom
1996:435 lägenhetsregister. Lagen innehåller skyldighet förom en
Lantmäteriverket Änoch kommunerna föra lägenhetsregister. såatt
länge bedrivs endast provverksamhet i Gävle kommun och Högalidsen
församling i Stockholms kommun. Lagen har i kraftträtt endast
beträffande dessa två områden. Registret kan utveckling ochses som en
specificering byggnadsregistret. Lägenhetsregistret ingår emellertidav
inte i fastighetsdatasystemet.

Samfällighetsföreningsregistren och pantbrevsregistret har byggts upp
i anslutning till fastighetsdatasystemet. De ingår emellertid, liksom
lägenhetsregistret, inte i fastighetsdatasystemet.

I anslutning till fastighetsdatasystemet har vissa byggtssystemnya
Nämnas kan CFD inom för sin avgiftsfinansieradeattupp. ramen

verksamhet och uppdrag Statens bostadskreditnämnd har utvecklatav
det s.k. BKN-systemet. Boverket har utvecklat benämntett system
FENIX-systemet. CFD och Statens lantmäteriverk har gemensamt
utvecklat fastighetsprisdatabas och CFD ändringsdatabas. Fastig-en en
hetsdatasystemet viktigtutgör underlag för geografiska informations-ett
system.
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översiktligt illustreras följandekan det sagda med figur.

Fastighetsdata-
systemet

Fastighets- Inskrivnings- Taxeringsupp- Byggnads-
registret registret gifter registret

Koordi- GA-Huvud- Kvarters-
registretregistret registretnat-

registret

Register- Plan- Adress-
registret registretkartan

ÄndringsdatabasFastighets-
prisdatabas

l" 1 " —""1
i iSamfállighetsföre- LägenhetsregistretPantbrevs-

jiningsregistrenregistret

FEN IX-systemetBKN-systemet

taxerings-byggnadsregistret vissaregleringen ochundantag förMed av
frågorgenerellafastighetsdatakungörelsenuppgifter reglerar mer

in-fastighetsregistret ochfastighetsdatasystemet.beträffande För
innehåll,regleringdetaljeradskrivningsregistret finns därutöver aven

fastig-två utförliga kungörelserregistren Det finnsförandet av osv. -
inskrivningsregisterkungörelsen1974: 1059 ochhetsregisterkungörelsen

fastighetsbildningslagenfinns vidare i bl.a.1974:1061. Bestämmelser
inskrivningsregister.1973:981970:988, jordabalken och lagen om

bestämmelser berörförfattningar ochfinns mängdDärutöver somen
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fastighetsdatasystemet eller reglerar andra register harsom som
i anslutning till dettaupprättats system.

reglering utgårEn hel del från manuell hantering. Särskilt gäller detta
regleringen inskrivningsregistret. fastighetsdatareformenNär harav nu
slutförts krävs därför författningsöversyn. Inom Justitiedepartementeten
pågår också sådan översyn.en

Fastighetsdatasystemet3.2

Som tidigare fastighetsdatakungörelsen 1974:1058nämnts är den
författningencentrala för fastighetsdatasystemet. Lantmäteriverket
för driften informationssystemet och för det ochsystem-ansvarar av

programmeringsarbete behövs 2 § fastighetsdatakungörelsen. Omsom
delsystem bygger på uppgifter tillskall lämnas informationssyste-ett att

med användande terminal, vederbörande myndighet förmet av ansvarar
terminalbehandlingen.

Enligt 4 § fastighetsdatakungörelsen informationssystemet,skall som
tidigare innehålla fastighetsregister och inskrivnings-nämnts, ett ett
register. I skall redovisas vissa uppgifter från fastig-ävensystemet
hetstaxeringen. Dessa uppgifter taxeringsvärden vidär och andra
taxeringen fastställda uppgifter. Vidare skall finnas uppgifter fastig-om
hetsägare eller tomträttshavare organisationsnummerellervars person-

isaknas inskrivningsregistret till hus ofriägare grund medsamt
uppgift organisationsnummer,eller och postadress.om person- namn
Vidare finns bestämmelse för det fall informationssystemet innehålleren
uppgift organisationsnummereller avseende den harom person- som
sökt lagfart eller inskrivning upplåtelse eller förvärv Dåtomträtt.av av
skall innehålla uppgift dennes Omäven postadress.systemet om
vederbörande fysisk skall uppgiftär dessutom finnasen person om
civilstånd och, i förekommande fall, makes ellerpersonnummer
tidpunkten för äktenskaps upplösning.

Fastighetsdatakungörelsen medger kommunala myndigheter,även att
länsstyrelserna, vägförvaltningarna, Riksantikvarieämbetet och statens
historiska muséer i informationssystemet redovisar informationannan

anknytning tillmed fastigheters såsomanvändning, förslag till plan eller
bestämmelse. En förutsättning dock informationen redovisas skildär att
från fastighetsregistret inskrivningsregistret.och

Enligt 4 § fastighetsdatakungörelsen finns, tidigare nämnts,a som en
möjlighet för Lantmäteriverket föra in särskilda uppgifteratt om
byggnader. innehålletMera i olika registrende redovisas i deom
följande avsnitten.

fastighetsdatakungörelsenI åläggs vederbörande skattemyndigheter
viss uppgiftsskyldighet. I 7§ fastighetsdatakungörelsen åläggs Lant-
mäteriverket för uppgifter införing ihar lämnats förett attansvar som
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fastighetsregistret inskrivningsregistret uppgiftereller och lämnatssom
registreras.från skattemyndigheterna genast

Fastighetsregistret3.3

3.3. Inledande bestämmelser1

enligt 2 § fastighetsregisterkungörelsen 1974:Varje kommun utgör,
bestårregisterområde. Fastighetsregistret1059, ett av

huvudregister,-
registerkarta digital,-
koordinatregister,-
planregister,-
kvartersregister,-
adressregister, och-

GA-register.gemensamhetsanlåggningsregister-

adressregister beträffande kommun endastKvartersregister och förs en
fastighetsbildning,uppgiftaktuella kommunen begär det. Enden omom

ledningsrätt införd i fastighetsregistret,fastighetsbestämning eller anses
uppgift åtgärd enligtuppgiften förts in i huvudregistret. Enharnär om

införd i fastighetsregistret,anläggningslagen 1973:1149 näranses
i huvudregistret eller gemensamhetsanlägg-uppgiften har förts

ningsregistret.
lantmäterimyndigheten istatliga eller,Fastighetsregister förs denav
lantmäterimyndigheten. Lant-förekommande fall, den kommunala

drift förvaltning förmäteriverket för och systemstatensavansvarar
registerkartor. kommunal lantmäterimyn-automatiskt databehandlade En

automatisk databehandlinginte fördighet använder statens systemsom
förvaltningsjälv för drift och detregisterkartor dock avansvararav

systemet.egna

Huvudregistret3.3.2

samfälligheter. Redovisningenredovisas fastigheter ochhuvudregistretI
innehålleravdelningarnaavdelningar. olikafastigheter i 16 Deskerav

tillhörighet tidigareadministrativregisterbeteckning,uppgifter m.m.om ,
omfång läge,avregistrering, ochregisterbeteckning, adress,ursprung,

gemensamhetsanläggning,samfällighet, ifiske, andel i andelfristående
bestämmelserochavskild mark, rättigheter, planeråtgärder,skattetal,

förhållanden 23 §övrigaplanregistretövriga uppgifteroch samtur
fastighetsregisterkungörelsen.

Även avdelningar. olikai 16 Desamfålligheter skerregistreringen av
avdelningarnauppgifterinnehålleravdelningarna omsomsamma
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två i samfällighetfastigheter med undantag. Uppgifter andel och omom
finns naturliga inte. två uppgifterskattetal skäl Men andraav som

för fastigheter finns; ändamål i fastigheter 24 §saknas och delägande
fastighetsregisterkungörelsen.

27 § fastighetsregisterkungörelsen finns särskilda bestämmelserI om
redovisas i huvudregistrets avdelning för rättigheter. Därvad skallsom

redovisas vissa angivna servitut, nyttjanderätt enligtskall närmare
enligt ledningsrättslagensärskilt angivna lagar ledningsrättsamt

1973: l 144.

Koordinatregistret3 3 3
. .

fastigheter samfälligheterRedovisningsenheter i koordinatregistret ochär
består områden,fastighet samfällighet fleraellereller, ettavom en en

område. koordinatregistret redovisas koordinater försådant I en
samfällighets Om fastighet ellerfastighets eller centralpunkt.en en

områden redovisningen för varje sådantsamfällighet består flera skerav
tillämpatsjälva koordinaterna uppgift finnasområde. Förutom skall om

ytterligare uppgifterbeteckningar ochkoordinatsystem, punkternas de
fastighetsregisterkungörelsen.Lantmäteriverket bestämmer 30 §som

Planregistret3.3.4

särskildredovisningsenheterna varje plan,planregistretI utgörs av
enligtutredning varje särskilt beslutbestämmelse eller och närmaresom

planregistret enligt 33 §redovisas i registret. I skall,bestämmelser skall
fastighetsregisterkungörelsen, redovisas uppgift om

översiktsplan,regionplan och
detaljplan, områdesbestämmelser och fastighetsplan motsvarandesamt

planer,äldre
enligtbeträffande användning meddelatsbestämmelser marks som

utredning tillämpning 6 kap.angivna lagarvissa närmare samt om av
bestämmel-1987: 10 motsvarande äldre§ plan- och bygglagen eller19

utredningar,ochser
ellerersättning och andra allmänna platserbeslut för4. ut-gatorom

engångsavgift enligt särskilt angivna lagar,redning om
enligt §grundvattentäkter 11ytvattentäkter och enskildaskydd för

1983:616,hälsoskyddsförordningenstycket 5första
angivnabearbetningskoncession enligt särskilt lagar, samt

fast fornlämning.
fiskevårdsom-jaktvårds- ochfår redovisas uppgifterplanregistretI om

registretiredovisningen enheterråden. det gällerNär tassomav
uppgifter bl.a.vissa preciseradefinnasskall dessa närmare omom

utredningensellerbestämmelsens, beslutetsbeteckningen planens,
ellerbestämmelsens, beslutetsregisterområde, planens,arkivakt, län och
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utredningens datum för beslut, särskilda anmärkningarart, rörandesamt
planens, bestämmelsens, beslutets eller utredningens innebörd och
omfattning.

3 3 Kvartersregistret.

I kvartersregistret skall kvarter finnas uppgift dess beteckningettom om
och har för föreslagenanvänts fastighet eller samfällighetnummer som
lott eller tomt i fastighetsplan för kvarteret. Vidare skall uppgift finnas

beteckning registerkartblad vilket kvarteret helt eller delvisom
redovisas. Slutligen skall registret innehålla uppgift i planregistretom
redovisade planer, bestämmelser, beslut och utredningar berörsom
kvarteret övriga förhållanden betydelse för kvarteret.samt av

Kvartersregister förs endast kommuner. Dessa kommunertre ärav
Göteborg, Nacka och Stockholm.

3 .6 Adressregistret

Redovisningsenhet i adressregistret fastighets ellerär samfällighetsen en
adress. Uppgift finns endast lokaliserande adress, alltså t.ex.om
gatuadress. Redovisningen rörande sådan enhet skall innehålla uppgiften

redovisningsenhetens beteckning fastighetoch eller samfällighetom som
belägen adressen.är Slutligen skall i förekommande fall attanges

adressen inte utnyttjas. I samband med byggnadsregistrets uppläggning
har adressuppgifterna knutits till byggnad.

Upprättande och förande adressregister tidigareär, nämnts,av som
frivilligt. Det sker på begäran från respektive kommun. Ansvaret för
åsättande adresser vilar kommunen, beslut Lant-av som genom av
mäteriverket kan få behörighet själv registrera i adressregistret.att
Adressregister förs för alla kommuner för närvarande 50utom - -
stycken. De befintliga registren har varierande grad täckning.en av
Framför allt saknas landsbygdsadresser.

I förarbetena prop. 1995/96:90 till lagen 1995:1537 lägenhets-om
register diskuterades förande adressregister bör obligatoriskt.om av vara
Enligt 5 § lagen lägenhetsregister skall nämligen varje lägenhetom
kunna hänföras till adress. Regeringen stannade dock för inte göraatten
förande adressregister obligatoriskt. I stället kommunernaav ettgavs

fastställa adresser för de aktuella lägenheterna prop. 42.attansvar s.
Det bör förnämnas närvarande bedrivs endast provverksamhetatt en
med lägenhetsregister. Mera detta i avsnitt 3.6.om
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3 .7 Gemensamhetsanläggningsregistret

I gemensamhetsanläggningsregistret redovisningsenheternautgörs av
gemensamhetsanläggningar enligt anläggningslagen 1973:1149 eller
enligt lagen 1966:700 vissa gemensamhetsanläggningar. Vissaom
vägföreningar skall respektive får också redovisningsen-tas upp som
heter. Avseende redovisningsenhet skall registret innehålla uppgiften om

redovisningsenhetens beteckning,
administrativ tillhörighet m.m. ,tidigare beteckning,
beteckning på registerkartblad vilket enheten redovisas,
ändamål,
fastighet eller deltagare i anläggningen eller föreningen,annan
samfällighetsförenings firma eller på liknandenamn samman-.

slutning,
förrättning eller åtgärd berör enheten med uppgiftannan som om

åtgärdens datum för registrering och aktbeteckning,art,
rättighet redovisas i huvudregistret och berör enheten medsom som

uppgift rättighetstyp, ändamål, härskande eller tjänande enhet ochom
aktbeteckning, samt
10. övriga förhållanden betydelse för enheten.av

3.3.8 Registerkartan

Registerkartan ingår i fastighetsregistret den digital,är dvs. förs medom
hjälp automatisk databehandling. Det emellertid möjligtär föraav att
registerkartan på traditionellt, analogt I så fall ingårsätt. den analoga re-
gisterkartan definitionsmässigt inte i fastighetsregistret tillhör detta.utan
En successiv övergång från analoga till digitala registerkartor pågår. På
registerkartan skall redovisas

och beteckningargränser för i huvudregistret redovisade bestående
fastigheter och samfälligheter,

områden för vissa servitut,
områden för vissa nyttjanderätter,

4. områden och beteckningar för bestående enheter i gemensamhetsan-
läggningsregistret,

områden för vissa ledningsrätter,
områden för vissa vägrätter,
vissa uppgifter redovisas i planregistret,som
kvartersindelningen och kvartersnamnen enligt 12 § fastighets-

registerkungörelsen,
indelningen i län, kommuner och församlingar,

10. indelningen i vidsocknar den tidpunkt då fastighetsregistret började
föras, samt
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terrängdetaljer istrandlinjer och andra denll. allmänna ochvägar
omfattning för orienteringen.krävssom

fastigheterfår vissa uppgifter med anknytning till ochDessutom
sådana uppgiftersamfälligheter redovisas. Som exempel anges

adressregistret, jaktvårdsområden gränspunkterenligt ochadresser samt
administrativ indelning obligatorisk.denän ärannan som

Inskrivningsregistret3.4

inskrivnings-i avsnitt 2.4 handläggs inskrivningsärendenSom angetts av
bestämmelserna för denna verksamhetmyndigheterna. De grundläggande

jordabalken inskrivningi Utgångspunkten enligtfinns jordabalken. är att
jordabalken19 kap. 24 §i fastighetsbok eller tomträttsbok. Isker anges

områdeinskrivningsmyndighets elleremellertid regeringen för vissatt en
inskrivning i stället skallsådant område kan bestämmadel attettaven

in-år datoriseringi inskrivningsregister. Sedan 1995 dennaske är av
genomförd.skrivningsväsendet helt

inskrivningsregisteri lagen l973:98Inskrivningsregister regleras om
1974:1061.inskrivningsregisterkungörelsenden därtill hörandeoch

finns vidare vissa bestämmelserframgått avsnitt 3.2Som omav
1058.i fa-stighetsdatakungörelsen 1974:inskrivningsregister

i registret meddelasinskrivningsärende skall införasiBeslut som
inskrivningsregister. Besluteti registret 6 § lageninföring omgenom

i registret.innehållha det som angesanses
inskrivningsmyndighetssärskilt för varjeInskrivningsregister förs

registret redovisas,inskrivningsregisterkungörelsen. Iområde §l
inskrivningsförhållandenainskrivningsregisterkungörelsen,enligt §2

fastighetensFastighetsregistrets uppgiftsärskilt varje fastighet.för om
redovisningen.registerbeteckning ingår i

innehåll finns i 3inskrivningsregistretsNärmare bestämmelser om -
iRedovisningen skerinskrivningsregisterkungörelsen.9 §§ sex av-

uppgiftavdelningarna innehållerdelningar. olikaDe om
lagfart,
tomträttsupplåtelse,
tomträttsinnehav,
inteckningar m.m.,
anteckningar, och

förhållanden.äldre
redovisas aktualitets-områdeinskrivningsmyndighets skallvarjeFör

beträffandeinskrivningsdagfördatum dendatum. Härmed senasteavses
registret.in ianteckningar har förtssamtliga beslut ochvilken

uppgift in sökandensuppgifter lagfart försavdelningen förI omom
sådant finns, ochorganisationsnummer, däreller namn.person-

lagfart och deuppgifter ansökanin vissaskall förasDärutöver omom



SOU 1997:3 System och register 63

fång denna grundas på. Bl.a. skall föras in datum för ansökan, vissasom
beslut fattas på grund ansökan, fångets och fångeshandlingenssom artav
datum köpeskilling om köpet inte del fastighet.samt avser av
Dessutom skall uppgift föras in vissa förhållanden, bl.a. tvisterom om
hävning återgångeller förvärv fastighet, vissa förbehåll kanav av som
ha ställts vid förvärv vad gäller möjligheterna förfoga överupp att
fastigheten, besvär inskrivningsmyndighetensöver beslut i lagfartsärende

förvärv exekutiv auktion fastigheter kräver förvärvstill-samt av som
stånd. Som i avsnitt 3.2 skall uppgifter adress, civilstånd,angetts om

finnas i informationssystemet, detta innehåller uppgiftm.m. om om
eller organisationsnummer för den har sökt lagfart.person- som

avdelningenI tomträttupplåtelse skall införas uppgiftom om
upplåtelse och villkoren för denna, bl.a. upplåtelsedag, datum för
ansökan inskrivning, beslut bifall till ansökningen, ändamåletom om

upplåtelsen,med tomrättsavgäld, upplåtelsetiden och inskränkningar i
upplåta servitut.rätten När det gäller avdelningen för tomträttsinne-att

hav skall i motsvarande uppgifter föras in destort avseendesett som
lagfart. Det fastighet, och ansökanägare lagfart gällersagtssom om om
då i stället tomträttshavare inskrivningtomträtt, och tomträtt.av

Avdelningen för inteckningar innehåller uppgifter inteck-m.m. om
ningar, nyttjanderätt, servitut och till elektrisk kraft. inteck-rätt För
ningar skall beloppet För övriga rättigheter beskaffenheten.anges. anges
Därutöver skall i huvudsak uppgifternärmare den aktuellaanges om
rättigheten, förändringar i denna pågående tvister.samt

I avdelningen för uppgifter anteckningar införs uppgifter för-om om
hållanden enligt författning skall antecknas i inskrivningsregistretsom
och inte skall föras in i avdelning eller i fastighets-som en annan
registret. Exempel sådana anteckningar uppgift expropriation,är om
viss fastighetsbildning, utmätning och konkurs. Damm för anteckningen
skall Slutligen skall sådan inskrivning har över-anges. anges om en
klagats eller liknande.

I avdelningen för uppgifter äldre förhållanden skall införas hän-om
visningar till

akt inskrivningnär eller anteckning dödats eller avförts,
akt rörande beslut inskrivningsärende,i beslutet inte längreom

innehåller upplysning gällande förhållanden,om
akt rörande anteckning, anteckningen inte längre gällande,ärom

4. akt rörande inskrivning eller anteckning rörande fastighet som
uteslutits fastighetsregistret eller avregistrerats,ur samtsom

iakt fall, detta lämpligt.när ärannat
När hänvisning har förts in i avdelningen för äldre förhållandenen

skall, enligt 9 § andra stycket inskrivningsregisterkungörelsen, den
inskrivningenaktuella eller anteckningen avföras från den avdelning där

den förekommer. uppgiftEn har avförts från avdelningen för lagfartsom
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för tomträttsinnehav fåreller dock, enligt paragraf, såbevarassamma
alltjämtden kan läsas terminal.med användandeatt av

inskrivningsregisterkungörelsenI finns också vissa bestämmelser om
samspelet med fastighetsregistret. Inskrivningsmyndigheten skall bl.a.,
enligt 10 § inskrivningsregisterkungörelsen, uppgift ändring inär om
fastighetsregistret in, möjligt ändringar i in-kommer degörasnarast
skrivningsregistret uppgiften föranleder.som

föras in i inskrivnings-Närmare bestämmelser beslut skallnärom
registret finns i inskrivningsregisterkungörelsen.25 § Beslut skall
införas det innebär attom

lagfart, inteckning inskrivning i inskrivnings-ansökan ellerom annan-
registret bifalls, förklaras vilande, avslås förklaras förfallen,eller eller

inskrivningsärende skjuts upp.-

Byggnadsregistret3.5

basregisterFastighetsdatasystemet har kompletterats med överett
påbörjadesbyggnadsregistret. Arbetet med uppläggningen årbyggnader,

Då ändring i fastighetsdatakungörelsen 1974:1058.1993. gjordes en
Enligt då införda § fär i fastighetsdatasystemet föras in särskildaden 4 a
uppgifter sådan uppgift bestå beteckningenbyggnader. En skallom av
på fastighet och särskilt enhetsnummerden där byggnaden belägenär ett

får uppgiftför byggnaden. Till detta fogas byggnadens belägenhetom
fastighetstaxering.sådana uppgifter fastställts vidsamt som

vid fastighetstaxering för småhus.Registret används bl.a. allmän
första gången vid 1996 års taxering. SamtligaDetta skedde för

vid uppläggningen byggnadsregistret.kommuner har medverkat av
Lantmäteriverket respektive reglerasGenom avtal mellan och kommun

ajourföringen registret. medverkan frivillig.Kommunernas ärav
Författningsregleringen byggnadsregistret karaktär.är temporärav av

juni regeringen ändring i fastig-21 1995 fattade beslutDen ett om en
innebar ökning tillgängligheten tillhetsdatakungörelsen som en av

byggnadsregistret då uppbyggnad färdigt.under nästansom var men
Ändringen i kraft 1995 SFS 1995:980. Genomträdde den 1 oktober

informationen tillgängligändringen blev byggnader sättom samma
information i fastighetsdatasystemet. Dessförinnan hadeannansom

terminalåtkomst till byggnadsinformationen varit endast föröppen
respektive fastighet belägen.skattemyndigheter och den kommun där var

Lägenhetsregister3

1995:153719 1995 lagenRiksdagen beslutade den december om om
lägenhetsregister. Lägenhetsregistret skall enligt förarbetena prop.
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1995/96:90 23 ff. inrättas i anslutning till fastighetsdatasystemets. men
inte ingå i detta I propositionensystem. också lägenhets-attanges
registret inte utgör personregister. Lagenett lägenhetsregister träddeom
i kraft den januaril 1996 i fråga Gävle kommun och Högalidsom
församling i Stockholms kommun. I övrigt träder lagen i kraft den dag
regeringen bestämmer. För närvarande bedrivs provverksamhet ien
Gävle kommun och Högalids församling i Stockholms kommun. Vad

i det följandesägs gäller alltså så längesom än endast Gävle och
Högalid.

Lagen lägenhetsregister innebär Lantmäteriverketom att och
kommunerna skall för vissa närmare angivna ändamål föra lägenhets-ett
register. Det skall omfatta samtliga lägenheter helt eller till intesom en
oväsentlig del är avsedda användas bostad bostadslägenhet.att som
Enligt lagen får lägenhetsregistret innehålla uppgifter fastighet,om
byggnad, lägenhetsbeteckning och övriga uppgifter lägenheten.om
Regeringen har i förordningen 1996:435 lämnat föreskrifternärmare

innehållet i lägenhetsregistret. Förordningenom preciserat vilkaanger
uppgifter skall ingå såvitt gäller ägare/upplåtelseform,som byggnadstyp
och slag lägenhet byggnadens ålderav lägenhetsut-m.m., m.m.,
formning, belägenhet identifikationsuppgifter 3 § förordningensamt om
lägenhetsregister.

3.7 Samfällighetsföreningsregister

Samfällighetsföreningar skall, enligt 25 § lagen 1973:1150 för-om
valtning samfälligheter, registreras hos den statligaav fastighets-
registermyndigheten, lantmäterimyndigheten. Hos varje sådannumera
myndighet skall föras samfällighetsregister för införingett deav
uppgifter enligt lagen förvaltning samfällighetersom ellerom av annan
författning skall anmälas för registrering eller in i registret.tasannars
Bestämmelser detta finns i förordningen 1993: 1270om användningom

automatisk databehandling vid förandeav samfällighetsförenings-av
register Som register automatisk databehandlingm.m. skall ocksågenom
föras de förteckningar förs vägföreningaröver och vägsamfällig-som
heter enligt lagen 1939:608 enskilda ellervägar samfälligheteröverom

bildats med stöd lagen 1966:700 vissasom gemensamhetsan-av om
läggningar. Varje register skall föras för sig.

Varje förening Äveneller samfällighet redovisningsenhet.utgör en en
förening eller samfällighet inte längre består utgör redovis-en som en
ningsenhet. Personuppgifter skall bort registret sedan berördtas ur en

befattning i föreningen eller samfällighetenpersons upphört och sedan
anspråk inte längre kan riktas denna med anledningmot person av
uppdraget.
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innehåll. Be-registrensbestämmelser§ finnsförordningens 5I om
detregistren. Näriskall finnasvissa uppgifterinnebärstämmelserna att
deendastdäremotbestämmelsernainnebärpersonuppgiftergäller att

personuppgifterregister. Dei sådantfår inuppgifter etttasangessom
uppgiftockså skall finnasövrigt ärförochfår förekomma somsom --

ledamotförordnadlänsstyrelsenochmedlemmarstyrelsens en avom
firamatecknare,postadressochmedsysslomaneller samt omnamn

dessutomskallbestående enhetIsådan har angesutsetts. en
organisationsnummer,föreningens-
firma,föreningens-

rättighetellergemensamhetsanläggning, samfällighetden som-
förvaltar,föreningen

verksamhet,föreningensändamålet med-
sittharstyrelsen säte,därden ort-

postadress,föreningens-
räkenskapsår,föreningens-

föreningen,avregistreringregistrering ellerfördatum av-
föreningens samtstatus,-

inte registreratsvilkaföreningenbetydelseuppgifterövriga omav-
ställe.något annat

defåtalendastdetavregistrerade enheter är ettgällerNär det av
vissaDärtill kommerregistreras.skalluppgifternaredovisade som

förening ellerigåttharfall enhetenför detuppgifter annanenupp
län.tillflyttat över annatett

Pantbrevsregistret83
.

tillfastigheteniupplåtavill panträttfastighetOm ägare enaven
erhållainskrivningsmyndighetenhan hosfordran, kansäkerhet för en

penningbelopp.visstfastigheteninskrivning iinteckning, dvs. ettav
utfärdaspantbrevkundeTidigarekallas pantbrev.inteckningenBevis om

emellertid pantbrevjuli 1994 kanden 1form. Sedanskriftligiendast
pantbrevSådanapantbrevsregistret.iregistreringockså utfärdas genom

1994:448i lagenPantbrevsregistret reglerasdatapantbrev. ombenämns
pantbrevsregister.1994:598förordningenochpantbrevsregister om

pantbrevsregistretiregistrerasfårinteckningbörNämnas att en
råda överhar rättuppgiftmed attförenasdenendast somvemomom

registrerasfåtillstånd förkrävspantbrevshavare. Det attregistreringen
pantbrevshavare.som

skalluppgifterVilkaLantmäteriverket.Pantbrevsregistret förs somav
§i 2regleraspantbrevsregistretiregistrerasinteckningför somenanges

skallregistretIpantbrevsregister.förordningen angesom
akt-inskrivningsmyndighetensinteckning ochansökanfördatum om

nummer,
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pantbrevshavarens namn,
för registreringen,datum

4. uppgift tillinteckning blir vissverkan del eller denatt utan attom en
blir föremål för utsträckning, utbyte, sammanföring, nedsättning eller
relaxation, samt

hinderbeslut avregistrering enligt 10 och §§ lagen11motom om
pantbrevsregister.

Enligt förarbetena till lagen pantbrevsregister prop. 1993/94: 197om
43 f. pantbrevsregistret personregister. Enligtutgör 8 kap. 22 §etts.

sekretesslagen 1980:100 gäller sekretess i verksamhet som avser
förande pantbrevsregistret enligt lagen pantbrevsregister förav om
uppgift pantbrevshavare, inte stårdet klart uppgiften kanattom om
röjas uppgiftenden lider skada.rörutan att som

3.9 Andra databaser registeroch

CFD utvecklade inom för sin uppdragsverksamhet datorstödettramen
för Statens bostadskreditnämnd, BKN-systemet. Genom fårsystemet
banker och andra kreditinstitut, i låneutbetalningar,samband med kredit-
garantier från Statens bostadskreditnämnd enligt förordningen 1991:
1924 statlig kreditgaranti för bostäder. Systemet bygger bl.a. attom
uppgifter ägarförhållanden kontrolleras inskrivnings-motom m.m.
registret. Lângivarna registeransvariga. Lantmäteriverketär sköter
teknisk drift och förvaltning.

BKN-systemet har i sin kopplingar till det Boverket utarbetadetur av
FENIX-systemetfDetta innehåller uppgifter till grund för subventione-
ring boende. Bostadssubventioner Boverket.betalas Förut attav av
säkerställa utbetalningen till sker avstämninggörs rätt ägareatt en
mellan FENIX-systemet fastighetsdatasystemetoch föreomedelbart
utbetalningen. Denna verksamhet regleras avtal mellan Lant-genom
mäteriverket och Boverket.

Vidare har utvecklats fastighetsprisdatabas ändringsdatabas.ochen en
I fastighetsprisdatabasen lagras bl.a. uppgifter alla fastighetsköp iom

pris,Sverige. Fastighetsprisdatabasen innehåller uppgifter köpom
datum, m.m., uppgifter från taxeringsregistret taxeringsvärde och
standardpoäng uppgifter koordinater. Uppgifternaadress ochsamt om

föranvänds urval beräkningar,och vid Lantmäteriverkets arbetet.ex.
med fastighetstaxeringen. Vidare för uppdateringanvänds basen av

för fastighetsvärderinganvänds och prisanaly-externa system t.ex.som
Ändrings-Fastighetsprisdatabasen inte i författning.regleradärser.

innehållerdatabasen uppgifter fastighetsdatasystemet,ändringar iom
fastighet bildatshar bytt lagfaren Genomeller ägare.t.ex. att en

ändringsdata uppdateras lokala främsthos kommuner.system
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redovisningssystem, rättighetsredovisningssystemet,Genom ett nytt
redovisamöjligheterna hantera och rättigheterajourföringenhar attsamt

finns uppgifter rättighet. Man kan sökaförenklats. I typsystemet avom
rättighet och nyttjanderättshavare.bl.a.

registret före-nå det centralafastighetsdatasystemet kanVia överman
föreningsregistret. Företagsinteck-tagsinteckningar Bolags- ochsamt

föreningsregistrettingsrätt. Bolags- ochregistreras vid Malmöningar
bolagsavdelning.registreringsverketsvid ochfinns Patent-

tillutveckling från traditionella analoga kartorpågårsamhälletI en - -
såofta strukturerade de kangeografiska data. Dessameddatabaser är att

fastighetsdatasyste-informationssystem GIS. Igeografiskaianvändas
koordinater.lägesbestämda medfastigheter och byggnaderbådeärmet

avsnitt 5.2viktig för GIS. Idärför underlagSystemet är presenterasett
utvecklingGIS och dess närmare.

Ändamålsbestämmelser10

i olika författningarbefintliga bestämmelserföravsnitt redogörsI detta
fårregistrenändamål uppgifter i de aktuellavilkaförangersom

användas.
informa-1974:1058fastighetsdatakungörelsen§I 1 att ettanges

databehandling skall finnas förautomatiskgrundattionssystem att
fastighetsregister in-innehållet i ochoch bearbetain, lagrasamla

innehållet i respektiveuppgifterför lämnaskrivningsregister och att om
lantmäterimyndighets ellerinomfallerochregister annat som enom

inskrivningsmyndighetsfastighetsregistermyndighets ellerkommunal en
fåri informationssystemetVidareverksamhetsområde. attanges

Någon bestämmelseuppgifter byggnader.redovisas annansom avser
fastighetsregistret in-information i ellerändamålför vilkaavseende

får finns inte.skrivningsregistret användas
följande ändamållägenhetsregister1995: 15372 § lagenI angesom

förlägenhetsregistret får användasUppgifter ilägenhetsregistret.för
får ocksåfolkbokföringen. Registretförframställning statistik ochav

uppföljningplanering, ochresursfördelninganvändas för ut-samt
begränsningkommunikationer. Enbyggande ochvärdering boende,av

1996:435förordningeni 2 §uppgifter har ställtsvissaför omupp
lägenhetbyggnadstyp och slaglägenhetsregister. Uppgifter m.m.avom

lägenhetsutformningålder ochbyggnadensuppgiftervissasamt m.m.om
folk-i § lagenändamål 1för detanvändasfår endast om enangessom

sistnämndai denändamålår 1990. Detbostadsräkningoch som anges
in-forskning och allmänsamhällsplanering,förstatistiklagen är

formation.
Ändamålet i 3§ för-samfällighetsföreningsregister reglerasmed

databehandling vidautomatisk1270 användning1993:ordningen avom
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förande samfällighetsföreningsregister Därav samfällig-m.m. attanges
hetsföreningsregister får användas för in,samla lagra och bearbetaatt
uppgifter för handläggningen registreringsärenden förav samt att
tillhandahålla uppgifter till myndigheter och till allmänheten om
registrerade föreningar och samfälligheter. Vidare Lant-attanges
mäteriverket får använda samfällighetsföreningsregistren för följaatt upp
och planera de registerförande myndigheternas verksamhet.

Pantbrevsregistret fär användas för de ändamål i 3 § lagensom anges
1994:448 pantbrevsregister. Registret får användasom

för registrering inteckningar och pantbrevshavare enligt lagen,av
underlag för beslut får meddelas enligt lagen,som ochsom
underlag för underrättelser till pantbrevshavaresom om

innehålleta i inskrivningsregistret och fastighetsregistret,
b taxeringsvärden och andra vid fastighetstaxering fastställda uppgifter,
c fastighetsägares och tomträttshavares postadresser.





SOU 1997:3 Användare och användning 71av...

4 Användare och användning av

registren

l Allmänt

Fastighetsdatasystemet betjänar i huvudsak olika verksamhetsområ-tre
den; registerförandede myndigheterna, samhällsplaneringen och löpande
verksamhet inom den offentliga sektorn olika verksamheter inomsamt
den privata sektorn.

Registreringsverksamheten behöver intehär vidare kommenteras. När
det gäller samhällsplanering, samhällsbyggande, förvaltning m.m.
behövs uppgifter knutna tillär fastighets- och byggnadsbeståndet.som
Det gäller såväl den statliga den kommunala sidan. Fastighets-som
datasystemet innehåller begränsad mängd information. Det därförären
vanligt registerinnehållet bearbetas tillsammansatt med andra databaser
på lokal eller regional nivå. Härigenom kan informationen användas vid

fysisk planläggning, plangenomförande, demografiskt.ex. kartläggning
och statistikproduktion. Informationen utnyttjas också i direkt ärende-
handläggning.

Kommunerna användargruppär och tillämpningsområdenstoren nya
inom deras verksamhet fortlöpande.öppnas Bland statliga myndigheter

bl.a. kronofogdemyndigheterär användare. Rapporteringsrutinerstora
från kommuner till statliga myndigheter förenklas fastighets-genom
datasystemet.

De användarna fastighetsdatasystemetstörsta vid sidan register-av om
myndigheterna kreditinstituten.är Fastighetsdatasystemet används vid
kreditgivning. För kreditgivning krävs nämligen kännedom bl.a.om
fastighetens ägarförhållanden och de inskrivningar belastarsom
fastigheten. De kreditgivarnastörre därför uppkopplade tillär fastighets-
datasystemet. Genom också innehåller viss taxeringsin-att systemet
formation kan vidare översiktlig bedömning fastighetsgörasen av en
värde. Byggnadsregistret innebär förbättring underlaget för sådanaen av
bedömningar. Fastighetsmäklare och försäkringsbolag exempelär
andra användargrupper inom privataden sektorn. Destora använder
fastighetsdatasystemet liknande kreditinstituten.sätt Detsam-ett som

gäller vid fastighetsvärdering.ma
Användningen information tillgänglig fastighets-görsav som genom

dataverksamheten kan illustreras med följande figur.
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Tjänst Användare

Information via terminal kreditinstitutBanker och andra
Fastighetsmäklare
Försäkringsbolag
Kommuner
Skogsbolag

myndigheterStatliga
Fastighets- och byggbolag
Fastighetsvärderare

Aviseringar, urval, bearbet- Kommuner
information myndigheterningar Statligaav

kreditinstitutBanker och andra
Skogsbolag
Ledningsägare
Fastighetsbolag

kreditinstitutPantbrevstjänster andraBanker och
Kronofogdemyndigheter

avgiftsfinan-Omsättningen för Lantmäteriverkets fastighetsdataanknutna,
miljonerår uppgått till 104 kr.sierade verksamhet beräknas för 1996 ha
miljonermiljoner information via terminal, 7 kr67 krDärav avser

pantbrevstjänst-aviseringar bearbetningar, 24 miljoner krurval ochsamt
miljoner företagsinteckningssystemet och6 kr BKN-systemet,samter

terminalanslutning kan antaletövriga tjänster. När det gäller nämnas att
användaridentiteter uppgår till ungefär 30 000.

då Statensomorganisationen den januari 1996 delarEfter 1 av
ihop grundläggande landskaps-lantmäteriverk och CFD slogs har den

landskapsin-i myndighet. Medfastighetsinformationen samlatsoch en
information från i principformation databaser motsvararsomavses

topografis-ekonomiska ochinnehållet i de allmänna kartorna, främst den
iinformation från registrenFastighetsinformationka kartan. är

register pantbrevs-fastighetsdatasystemet därtill anslutandeoch som
såväl uppbyggnad databaserregistret. Verksamheten omfattar somav

information. uppdragsverksamheten hartillhandahållande Den renaav
Till Metria mycketmyndigheten, Metria. hari särskild delsamlats aven

Metria skallCFD bedrev.litet förts den verksamhet varasomav
vidare-kartläggningområdena mätning ochinom bl.a.verksamt samt

fastighetsinformation.förädling grundläggande landskaps- ochav
samhällsplane-tjänster inom fastighetsrätt,omfattarVerksamheten även

ring plangenomförande.och
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4.2 Samhällets användning fastighetsdataav

l det följande skall något utförligt redovisas några viktigamer an-
vändningar informationen i fastighetsdatasystemet.av

Kommunerna har grundläggande behov information fastig-ett av om
heterna i respektive kommun. Information från fastighets- och in-
skrivningsregistret härvidutgör väsentlig del. Eftersom fastighets-en
registret innehåller uppgifter respektive fastighets koordinater kanom
information knuten till fastighet eller omrâdeavgränsat bearbetasetten
och redovisas på kartbild. För kunna sammanställa och bearbetaatt
informationen behövs ofta uppgifter från andra databaser. För olika

demografisk kartering krävs information bl.a.typer fastigheternasav om
beteckningar, koordinater och befolkningsuppgifter. Dessa uppgifter kan

vidanvändas barnomsorgs-, äldreomsorgs- och skolplanering.t.ex. I
andra planerings- eller statistiksammanhang kan det angeläget attvara
utnyttja uppgifter från andra källor, fastighetstaxeringen. Uppgiftert.ex.
från fastighetsregistret intresse vidär planläggning, plangenomföran-av
de och projektering. Uppgifter från fastighetsdatasystemet kan också

intresse det gäller sådantnär kommunal fastighetsför-vara av som
valtning.

Banker och andra kreditinstitut tillhör tidigare denämnts störstasom
användarna fastighetsdata. För kreditgivning krävs kännedomav om

fastighetensbl.a. ägarförhållanden, inteckningsförhållanden, rättigheter
o.dyl.

Fastighetsmäklare, fastighetsförvaltare, fastighetsvärderare m.fl.
använder fastighetsdatasystemet basregister och kompletterarettsom
uppgifterna därifrån med uppgifter från andra källor.

Inom privat verksamhet vanligär användning uppgifter hämtasatten
fastighetsdatasystemet och ianvänds register. Som exempel kanur egna

skogsbolag detta registrerar allasätt skogsfastig-ägareanges som av
inomheter sitt verksamhetsområde. Uppgifterna används sedan för t.ex.

riktade utskick. Motsvarande tillämpningar förekommer inom eldistribu-
tion, telekommunikation m.m.

Byggnadsregistret användbart inomär flera olika verksamhetsområ-
den. För statlig verksamhet användningen iutgör samband med fastig-
hetstaxeringen och för statistik viktiga tillämpningar. Genom den unika
identitet varje byggnad har finns vidare goda möjligheter läggaatt
byggnadsspecifik information, skyddsrum, till registret.t.ex. om
Registret kan också grund för ajourhållningutgöra bebyggelseav
allmänna kartor eller inomanvändas folk- och bostadsräkning och annan
statistikproduktion. I kommunerna finns behov fastighets-ett stort av
och byggnadsinformation inom olika verksamheter. Grunduppgifter från
det centrala byggnadsregistret kan kompletteras med uppgifter iegna

tillämpningar.lokala Exempel användningsområden inom kommunal
verksamhet bygglovshantering,är byggnadsinspektion, fastighets-
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civilförsvarsplaneringprojektering, räddningstjänst,förvaltning, samt
informationen i fastighetsdatasystemetAttmiljö- och hälsoskydd. nu

möjligheter tillbyggnadsregister inneburitockså innehåller harett nya
SOS-alarmering,räddningstjänsten, polisen,användning för t.ex.

civilförsvars-länsstyrelsensstadsingenjörskontor,stadsbyggnads- och
utbildning planering.militär ochberedskapsplaneringeller samt

används främst lant-samfällighetsföreningsregistretInformation avur
kreditinsti-övrigt banker och andrai bl.a.mäterimyndigheterna och av

myndigheter.kommunalaförsäkringsbolag samttut,
användningnågra exempel konkretAvslutningsvis skall avges

från fastighetsdatasystemet.uppgifter

Kommuner

bygglov, byggnader,ägande, läge,uppgifter adress,Kontroll omav-
fysisk planering ochhantering ärendeni samband medareal omavm.m.

bygglovsavgifter, olika bidragbyggande, m.m.
inom skola ochverksamhetsplaneringuppgifter förUrval t.ex.av-

resursfördelning.resurssamordning ochsocial omsorg
kommu-fastighetsinformationsregister för denUppdatering lokalaav-

fastighets-uppgifterurvalinformationsförsörjningen mednala urav
inteckningar förförundantagenligt urval dock meddatasystemet eget

administrativt stöd.abonnentregister ochbl.a.
byggnader förfastigheter ochförNyttjande identiteten och lägetav-

räddningstjänst och skydds-register avseendekoppling till lokala t.ex.
rum.

bygglovsuppgifterlägesuppgifter,Nyttjande adresser, ägare, osv.av-
hissar,ventilation,beträffandebesiktningsverksamhettillsyns- ochför

skyddsrum m.m.

i övrigtOffentlig verksamhet

räddnings-från SOS,utryckningägande vidochKontroll adressav-
polis.tjänst och

planeringvidtaxeringsvärdenadress, läge,uppgifterKontroll omav-
energi-infrastruktursatsningar,naturresursutnyttjande,avseende t.ex.

riskplanering.kommunikationermiljöarbete,och samt
vidbyggnader upplägg-fastigheter ochidentiteter förAnvändning av-
ochRiksantikvarieämbetetregister hosning statenst.ex.av egna

räddningsverk.Statensmuséerhistoriska samt
fastighetsindelning, byggnads-ändringar iuppgifterAvisering omav-

skatteför-fastighetstaxeringsregistret hostillägaruppgifteridentiteter och
åsättas ochtaxeringsvärden rättHärigenom kanvaltningen. personnya

aviseras skatt.om
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Avisering uppgifter ändringar i fastighetsindelningen ochav om av-
uppgifter från byggnadsregistret till skatteförvaltningen för folk-att
bokföring skall kunna ske fastighet.rätt

Kontroll uppgifter fastighetsbeteckning, ägande inteck-ochav om-
iningar samband handläggning imed BKN-systemet.

Kreditinstitut

Kontroll uppgifter ägande, inteckningar, anteckningar ochav om-
taxeringsvärde i lån.samband med ansökan om

Användning uppgifterna i samband med beviljande kredit.av av-
Användning uppgifterna vid inteckningaransökan lagfart ochav om-

inskrivningsmyndigheten.hos
Kontroll byggnadsuppgifter köpeskillingaroch för enkel skriv-av-

bordsvärdering.

Mäklare

Kontroll uppgifter inteckningar,ägande, taxeringsvärde,av om-
servitut både inskrivna servitut och förrättningsservitut, arealer,
anteckningar, adress, läge vid erhållande uppdrag.ettm.m. av

Fortlöpande kontroll uppgifterna och presentation fördessaav av-
spekulanter.

Användning uppgifterna i handläggningssystem, fört.ex.av egna-
utskrift blanketter.av

köpeskillingarKontroll för prisuppskattningar värderingar.ochav-

privatAnnan verksamhet

Uppdatering kund- medlemsregisteroch med adress-ägar-,t.ex.av-
taxeringsuppgifter.och

uppgifterKontroll ägande, taxeringsvärden, adress, bygg-av om-
nadsuppgifter premiesättningför vid försäkringsgivning.m.m.

Nyttjande byggnadsuppgifter, taxeringsuppgifter, lägesuppgifterav-
för fastighetsförvaltning.m.m.

Nyttjande uppgifter köpeskillingar, förvärvstid-adresser,av om-
taxeringsuppgifterpunkter, läge, för värdering.m.m.
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5 Utveckling och tendenser

5.1 Utvecklingsverksamhet inom
fastighetsdataomrädet

Lantmäteriverket bedriver respektive planerar viss utvecklingsverk-
samhet beträffande fastighetsdatasystemet. Dessa projekt resultatär av
tidigare diskussioner med olika användare. Här skall del sådanaen
projekt presenteras.

I samverkan Riksskatteverket,med Svenska kommunförbundet och
Posten håller Lantmäteriverket på utveckla basadressregisteratt ett som
skall innehålla belägenhetsadresser knutna till byggnader och lägenheter.
Utvecklingen basadressregistret ingår bl.a. led i upplägg-av ettsom
ningen lägenhetsregistret.av

För pantbrevssystemet planeras utveckling arkiv för pantbrevettav
inte är och för registreringpantsatta andrahands-som ett system av

pantsättningar. Inskrivningsregistersystemen modernisera,attavser man
till börja medatt för handläggningatt ett nytt systemgenom av
inteckningsärenden utvecklas. Systemen skall bli användarvänligamer
och systemförvaltningskostnaderna skall bringas ned. Datorstödd
ingivning för ansökningar i inskrivningsärenden studeras och iprovas
praktisk verksamhet. Den nuvarande pappersstödda ingivningen kan
komma kompletteras med möjlighetatt inskrivningsärendenatten ge
elektroniskt. Förutsättningarna för införande vid kronofogdemyn-
digheterna utmätningsanteckningar diskuteras. Den långsiktigaav m.m.
utvecklingen integrering med bl.a. fastighetskreditgivning,mot
utnyttjande elektroniska dokument och papperslös hanteringav annan
skall därvid beaktas.

Idéer finns vidare bl.a. detnär gäller informationsförmedling och an-
vändarsystem. En möjlig utveckling siktär skapa registersys-att ett

för lagring ADB-medium informationtem avseende skuldebrevav
med pantförskrivning i fast egendom eller Systemettomträtt. tänktär att
kunna realisera önskemål från kreditgivare kontobaseradeett om
krediter.

Ett projekt utveckling databas för direktsökningannat avser av en av
information inriktad SOS-alarm, kommunernas räddningstjänst,mot
försäkringsbolag s.k. räddningsbas.osv. en-
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informationssystemGeografiska5.2

utvecklingspotentialanvändningsformer bedöms haEn de störstsomav
informationssys-geografiskafastighetsdatasamband medhar äroch som

geografiska data ifinnsför GIS detUtgångspunktenGIS. är atttem
finns lägesbestäm-kvalitet. Grundläggande detvissdigital form är attav

registerdatatraditionellaattributdatavilkatill s.k.da enheter t.ex. --
koordinatbe-erbjuder detta i formFastighetsdatasystemetknytas.kan av

den fram-successivtbyggnaderfastigheter ochstämda samt genom
utvecklingenfortsattafastighetsregisterkartan. Dendigitalaväxande av

verkar ide allmänna kartornainnehållmeddatabaser motsom svarar
riktning.samma

några exempel.till Härinformation användasdåVad kan denna ges
samhällsservice kanochskolorLokalisering daghem, annanav

befolkningsdata.lägesbundnahjälpmedoch förbättrasunderlättas av
bildskärmadressRäddningstjänsten kan att en varsegenom ange en

i kommun kanParkförvaltningenbelägen.fastighetenaktuelladen är en
förkostnaderberäkningargrusgångar ochförekomsten göra avavse

med hänsynför kanunderhåll. färdvägBästa tagentransport anges,en
höjdmåste viss och broarviadukter hafaktorertill valda attt.ex.som

positionsbestämningförintegreras medGIStåla viss tyngd. kan system
navigationssystem förianvändaskanSådanaGPS. t.ex.system
försäljningsställen kanetableringVidflygplan.fartyg ochfordon, av

kundunderlagetdetochvissa störstabestämma parametrar se varman
användakanfinns. Försvaretuppställdade parametrarnamotsvararsom

Man kanverksamhet.operativstrategisk planering ochGIS för t.ex.
luftlandsättningmarkförhållanden förochvissa kravställa yta enupp

eller kan kommabörfå dettaområde ochinom visst attett svar var
bedömasterrängfordon kanFramkomligheten förske. osv.

förarbetsgruppfinnsInrikesdepartementetregeringskanslietInom en
Arbets-REGGIT-gruppen.och GISgeografiska datasamverkan om
aktuellasamlat överuppgiftprimära är att ta ett greppgruppens

strateginationellutarbetaproblem,frågeställningar och samt attatt en
och beslut.åtgärdernödvändigagenomförandeför snabbtverka ett av
Samverkani maj 1996 lägesrapport,lämnadeREGGIT-gruppen en

sitt arbete. Rapporteninformationssystem-, övergeografiska data ochom
Den hararbetet.fortsattaför dettillinnehåller förslag ett program

positivt densiguttalatremissinstanserna harremissbehandlats och om
fortsätter medGruppens arbeteinriktningen.fortsattaföreslagna

samhälletsavgränsningdefinition ochfrågorinriktning avom
grundläggandeförsörjningen medgrunddatabaser,inriktadegeografiskt

tillgänglighet.prissättning ochgeografiska data samt
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5.3 Bostadsrättsregister

CFD överlämnade i december 1995 Bostadsrättsregister tillrapporten
regeringen. I redovisas resultatet förstudie avseenderapporten ettav en
framtida centralt bostadsrättsregister CFD utförde medgemensamtsom
Institutet för Fastighetsrättslig Forskning. I rapporten presenteras ett
förslag centralt och riksomfattande registersystem för bostads-ettom
rätter.

Förslaget innebär följande. Registret inrättasskall komple-ettsom
till fastighetsdatasystemet. En ordning införs för pantsättning.ment ny

Denna skall bygga registrering. såI utsträckning möjligtstor som
skall banker och andra kreditinstitut ombesörja registreringen ettgenom
elektroniskt ansökningsförfarande, s.k. ingivarhanterad inskrivning.
Förvärv bostadsrätt skall också registreras. Registrering skallav vara
obligatorisk.

Enligt skulle de vinsterna på kreditmarknadenstörsta görasrapporten
samlad och snabb informationstillgång rationell ochsamtgenom en en

säker hantering låneärenden och En fördelpanträtter.av annan som
framhålls säkerhet kringär större bostadsrätten Registret kan,pant.som
enligt finansieras helt avgifter i sambandrapporten, tas utgenom som

registreringsåtgärdermed och användning registret.annan av
Lantmäteriverket har i november 1996 inlett provverksamhet meden
bostadsrättsregister. Syftet de förslagär lämnades iprövaett att som

Provverksamheten bedrivs i Uppsala Gävle.och Deltaganderapporten.
frivilligt ochär provverksamheten bedrivs i samarbete vissamed utvalda

bostadsrättsföreningar, kreditgivare och bostadsrättshavare. Verksam-
heten bedrivs inom för gällande Den självfinansierad.rätt. ärramen

Datainspektionen har beviljat Lantmäteriverket tillstånd inrätta ochatt
föra personregister innefattar datorbaserat förett ett systemsom
registrering medlemmar i aktuella bostadsrättsföreningar ochav
anteckningar i bostadsrätt. Datainspektionen har ställtpant ettav upp

påkrav frånsamtycke den enskilde bostadsrättshavaren för registre-att
ring skall få ske. Provverksamheten beräknas pågå under år 1997.

Regeringen beslutade den 19 december 1996 direktiv förom en
särskild utredare Dir. 1996:108. Enligt direktiven skall utredaren

frågor inrättandeöverväga bostadsrättsregister införandeochettom av
regelsystem för överlåtelse och pantsättning bostadsrätter.ett nyttav av

5.4 Bebyggelseregister för kulturmiljövården

I budgetpropositionen l992/93:1OO Bil. 15 redovisade departements-
ichefen, samband fråganmed byggnadsregister borde utvecklas,ettom
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följande Riksantikvarieämbetets planer register kultur-överettom
historiskt värdefulla byggnader 106.s.

anslagsframställningRiksantikvarieämbetet i sin fördjupade pekathar

bygâgnadsinventeringarnakulturhistoriskapå möjligheten ansluta deatt
registret. Om vissa iksantikvarieämbetettill uppbyggnaden av av

förutsättningar registret blipreciserade uppfylls kan komma att ett
kulturmiljövården.viktigt förarbetsredskap

itillsatt projektgruppRiksantikvarieämbetet har attsom avseren
bl.a. byggnadsin-januari med förslag beträffande1997 lämna rapporten

registerinom kulturvärden ADB-baseratventeringsverksamheten samt ett
uppgifter bebyggelsen.analysera ochför lagra, presenteraatt om
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6 Den personliga integriteten

Utredningen skall hänsyn bl.a. till den enskildes integritetsintressenta
utformningennär fastighetsdatasystemets författningsregleringav

övervägs. I det följande skall därför redovisas viss nationell och
internationell reglering innehåller bestämmelser skyddet densom om av
personliga integriteten. Datarättslig reglering bör ävenpresenteras av
andra skäl. Den intresseär författningsregleringennär skall närmareav

och olika frågorövervägas såsom registeransvar behandlas.
Först redovisas den nationella regleringen och därefter den in-

ternationella. Endast de bestämmelser särskiltär intresse isom av
förevarande sammanhang redovisas.

1 Nationell reglering

6.1.1 Regeringsformen

Det grundläggande skyddet för den personliga integriteten finns i
regeringsformen. Det allmänna skall, enligt l kap. 2 §regeringsformen,
bl.a. den enskildes privatliv.värna En särskild bestämmelse denom
personliga integriteten och automatisk databehandling finns i 2 kap. 3 §
regeringsformen. Där varje medborgare skall i den utsträck-attanges
ning i lagnärmare skyddas hans personliga integritetsom mot attanges
kränks uppgifter honom registreras med hjälpattgenom om av
automatisk databehandling. Närmare bestämmelser i lag på området
finns i datalagen 1973:289.

1.2 Tryckfrihetsförordningen

När frågor den enskildes personliga integritet diskuteras offentlig-ärom
hetsprincipen ofta intresse. Här skall därför någotsägas reglering-av om

offentlighetsprincipen i tryckfrihetsförordningen.en av
Tryckfrihetsförordningen slår fast den kanske viktigaste beståndsdelen
offentlighetsprincipen. I 2 kap. § tryckfrihetsförordningenl sägsav att

varje svensk medborgare har delrätt allmänna handlingar. Vadatt ta av
då handlingär och den allmännär är Med handling förstås, enligten

2 kap. 3 § tryckfrihetsförordningen, framställning i skrift bildeller samt
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upptagning kan läsas, avlyssnas eller uppfattas endastsättannatsom
tekniskt hjälpmedel. upptagning ADB-upptagning.med En kan vara en

Härmed sammanställning uppgifter har sakligtavses en samman-av som
hang. När det gäller upptagningar betraktas alltså själva informationsin-
nehållet handling.som en

handling förvarasFör skall allmän krävs dels den hosatt atten vara
myndighet, antingen inkommendels den eller upprättad där. Enäratten

teknisk upptagning myndighet,förvarad hos bl.a.anses en om upp-
tagningen tillgänglig för myndigheten i sådan form där kanär att man

avlyssna uppfatta Frånläsa den, den eller den.sättannat t.ex. ett
register olika sammanställningarkan oftast ochgöraman som var en

registerbestår uppgifter sakligt sammanhang. Samma kanmed ettav
princip lika mångaalltså upphov till många handlingar, i detsomge

handlingar. Förfinns sammanställningsmöjligheter potentiella att en
sådan myndigheten tillgängligsammanställning skall förutgöraanses en

rutinbetonadeupptagning skall det dock möjligt med endastattvara
RÅ RÅsammanställningen jämför 1988 ref. 84 ochåtgärder göra t.ex.

68. Givetvis så i de1991 det takt medärnot. att, att programvaror som
utsträckning ocksåblir uppgifter i alltanvänds avancerade, störremer

åtgärder.blir tillgängliga rutinbetonadegenom
enligtupptagning ingår i personregister datalagenFör att ettsomen
hittills1973:289 förvarad vadskall krävs, utöver sagts, attsomanses

överföringmyndigheten rättslig befogenhethar göraatt av upp-en
tryckfrihetsför-tagningen till form 2 kap. 3 § andra stycketläsbar

två myndigheterinnebärordningen. Denna bestämmelse t.ex. att, om
författningföreskrivs i dentillgång till register och dethar attett enaen

uppgiftertillgång till vissa uppgifter, dessamyndigheten inte skall ha
sistnämnda myndigheten.inte förvarade hos denanses

handlingtidigare inte tillräckligtDet ärär, nämnts, att ensom
krävsmyndighet för skall allmän. Dessutomförvarad hos denatt varaen

upprättad där. Enantingen inkommen till myndigheten ellerden äratt
någonmyndighetteknisk upptagning in tillha kommit närenanses

i sådan form den kangjort tillgänglig för myndighetenhar den attannan
6 § tryck-2 kap.eller uppfattas på någotläsas, avlyssnas sättannat

i 2upprättad reglerasfrihetsförordningen. handling skallNär ansesen
följande förtryckfrihetsförordningen. Regleringen innebär bl.a.§kap. 7

registeringår iADB-upptagningar vilkatekniska upptagningar. som-
in ändrasuppgifter kontinuerligt förs ochdärförs fortlöpande och -

Om register harregistret i bruk. upprättatsupprättade när tas ettanses
blirmyndighet,särskilthandläggningen ärende hosför ett enenav

handling förstingår i registret normalt allmänADB-upptagning ensom
enbartregisterslutbehandlats. Ettärendet har upprättasnär ettsomsom

beredningföredragning ellerhjälpmedel vid visst ärendes utgör ettett
upptagning ingår ii handläggning. Enosjälvständigt led ärendets som
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sådant register blir allmän handling först det förhandett tasen om om
arkivering.

ÄvenOffentlighetsprincipen intresse utifrån många synvinklar.är av
syftet offentlighet, principenär kan också stärkaatt garanteraom

integritetsskyddet. Genom offentlighet möjlighet till insyn ochges
kontroll. Det också minska risken uppgifterär för blirsättett att att
ofullständiga eller felaktiga.

finnsDet emellertid inskränkningar i offentlighetsprincipen. Och även
tillde bestäms väsentlig del integritetssynpunkter. I 2 kap. 2 §av

tryckfrihetsförordningen del allmänna hand-rättenatt att taanges av
lingar får begränsas bl.a. det påkallat med hänsyn till förskyddetärom
enskilds personliga ekonomiskaeller förhållanden. Sådana begränsningar
skall i lag. Närmare bestämmelser inskränkningar i offentlig-anges om
hetsprincipen finns framför allt i sekretesslagen 1980: 100. Mera härom
i avsnitt 6.1.4.

Om önskar del handling, myndighetenallmän skalltaen person av en
tillgängligden på stället i sådan formgöra den kan läsas 2 kap. 12 §att

tryckfrihetsförordningen. En ADB-upptagning kan tillgänglig pägöras
bildskärm eller utskrift. Myndigheten inte skyldig påär atten genom en

stället tillhandahålla sådan allmän handling, hinderbetydandeen om
eller sökanden beaktansvärdmöter olägenhet kan delutan taom av

upptagningen hos närbelägen myndighet.en
Den begär det har också avskrift kopiaellerrätt attsom en en av

den allmänna handlingen. När det gäller ADB-upptagningar blir det
alltså fråga utskrift. Huvudregeln myndigheten harär rättatt attom en

fastställd avgift för statliga myndigheterdetta. För gällerta ut en
avgiftsförordningen 1992:191. Någon särskild regleringmotsvarande,
finns inte beträffande myndigheter.kommunala Det i stället olikadeär
kommunerna har besluta avgifter skall och huratt tas storautsom om

i så fallde skall Kommunernas fastställa avgifter kringgär-rätt attvara.
vissadas dock kommunrättsliga principer, bl.a. skall avgifterav vara

enhetliga vilket innebär kommunen inte kan avgiftsbelägga vissaatt
avskrifter och tillhandahålla andra kostnadsfritt.

ADB-upptagningar myndigheten inte skyldig ilämnaär att ut annan
form utskrift 2 kap. 13 § tryckfrihetsförordningen. Någonän genom en
skyldighet enligt tryckfrihetsförordningen lämna allmännaatt ut
handlingar ADB-medium finns alltså inte.

1.3 Datalagen

Datalagen 1973:289 innehåller personregister.regler Medom person-
register register, förteckning anteckningareller andra försavses som
med hjälp automatisk innehållerdatabehandling ochav som person-en
uppgift kan hänföras till den med uppgiften. Lagen iärsom som avses

uppbyggd så licenskrav, och i vissa fall tillståndskrav, ställsstort att ett
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personregister. Vidareför ställer lagen antal krav på denettupp upp
registeransvarige. registeransvarig förMed den verksamhetavses vars
personregister förs, han förfogar registret. Slutligen innehålleröverom

skadestånd.bestämmelser straff ochden om
Personregister får, enligt 2 § datalagen, inrättas och föras endast av

fått licens Datainspektionen. licens tillståndhar Utöver krävsden avsom
vissa uppgifter.personregistret skall innehålla Detta gäller omom

innehålla känsliga personuppgifter, uppgifterregistret skall t.ex. om
sjukdom, hälsotillstånd, sexualliv, politiska uppfattning ellernågons ras.

också registret innehålla uppgiftergäller skallMen det om om personer
till registeransvarigesådan anknytning den följersaknar som avsom

kundförhållande något jämförligtmedlemsskap, anställning, eller därmed
Enligt krävs vidare tillstånd registret skallförhållande. huvudregeln om

personuppgifter inhämtas från något personregister.innehålla annatsom
inte registreringen eller utlämnandet uppgifterna skergällerDetta om av

registreradesförfattning, Datainspektionens beslut eller denstödmed av
medgivande.

emellertid aldrig riksdagenDatainspektionens tillstånd behövs om
inrättande registret, 2 § datalagen.regeringen har beslutateller aom av

statsmaktsregister.Sådana register benämns
tillstånd till inrättandeDatainspektionen lämnar och förandeNär av
föreskrift ändamålet registret.personregister, meddela medskall den om

vissatillståndsgivningen skall inspektionen meddela andraVid även
otillbörligt intrångförebygga risk förföreskrifter, det behövs för attom

integritet. föreskrifter bl.a. de personuppgif-personlig Dessa kani avse
tillgängliga, användningfår utlämnande ochgöraster annan avsom

Sådana föreskrifterpersonuppgift kontroll och säkerhet. skallsamt
fråga statsmaktsregister.Datainspektionen också meddela i Detom

innehålla sådana uppgifterregistret skallgäller dock endast attom
inte varit statsmaktsregister ochtillstånd det hadehade krävts ettom

regeringen.inte riksdagen ellerföreskrift i har meddelatsämnet av
skyldig inrätta föra personregistret såregisteransvarige ochDen är att

i registrerads personligaotillbörligt intrång inte uppkommeratt
Särskilt iakttas registret förs för bestämtintegritet. skall bl.a. ettatt

står iinte uppgifter registrerasändamål och andra än överens-att som
ändamål.registretsstämmelse med

ingår personregister intefår personuppgift iEnligt § datalagen11 som
finns anledning uppgiften skall användas fördetlämnas anta attut, om

Finns anledningdatabehandling i strid med lagen. detautomatisk anta
fårbehandling i utlandet,för sådanuppgiften skall användasatt

Datainspektionen.efter medgivandeuppgiften lämnas endastut av
inteuppgiftenfår endast det kanMedgivande lämnas antas attom

Någotintrång i personlig integritet.otillbörligtmedförakommer att
till landinte, det sig utlämnandemedgivande behövs dock när rör ettom

enskildaEuroparådets konvention skydd föranslutit sig tillhar omsom
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vid automatisk behandling personuppgifter. Paragrafen gäller förav
andra registeransvariga myndigheter.än För myndigheter finns
motsvarande bestämmelser i 7 kap. 16 § sekretesslagen 1980: 100.

Redan vid datalagens tillkomst förutsågs lagen skulle överatt ses
inom framtid. Vissa ändringar har gjorts efter hand deten snar kommen

dröja till år 1993 innanatt förslag till datalag lades fram.ett en ny
Datalagsutredningen ipresenterade sitt slutbetänkande En datalagny
1993:10 sådant förslag. Följande kanett innebördennämnas om av

utredningens förslag. Personregisterbegreppet skall slopas. Den
föreslagna datalagen skall tillämplig behandlingvara av personupp-
gifter. Med behandling förstås enligt huvudregeln varje åtgärd som
vidtas med personuppgifter automatisk databehandling. Systemetgenom

licensmed och tillstånd skall avskaffas och ersättas medett systemav
anmälningsskyldighet. Härigenom skall frigöras, vilka skallresurser
användas för intensifiering Datainspektionens tillsynsverksamhet.av
Ändamålet med behandling personuppgifter skall med störreav anges
precision än vad den nuvarande datalagen kräver. Behandling av
personuppgifter skall tillåten endast under i lagen angivna förut-vara
sättningar.

Datalagsutredningens förslag har tilllett vissa ändringar i datalagen
inte till någon datalag. I grundlagspropositionen 1993/94:l16men ny

Normgivningsfrägor dataskyddsområdet, uttalade regeringenm.m. att
införandet datalag bör anstå till dess slutgiltigt ställnings-av en ny ett
tagande EU föreligger till det s.k. EG-direktivet, avsnitt 6.2.3.av se
Regeringen har därefter beslutat tillsättande parlamentarisktom av en

kommitté bl.a. skall analyserasammansatt vilket direktivetsättsom
skall införlivas med svensk lagstiftning Dir. 1995:91. Utredningen har
antagit Datalagskommittén Ju 1995:08.namnet

6.1.4 Sekretesslagen

Sekretesslagen 1980: 100 innehåller bestämmelser tystnadsplikt i detom
allmännas verksamhet och förbud lämna allmänna handlingar.att utom
Lagen innehåller alltså bl.a. begränsningar i den offentlighetsprincip som
slås fast i tryckfrihetsförordningen. Sekretessen gäller enskilda och,mot
enligt huvudregeln, andra myndigheter. Här skall endastmot redovisas

fåtal regler kan aktualiserasett beträffande fastighetsdatasystemetsom
m.m.

Enligt 2 kap. 2 § första stycket sekretesslagen gäller sekretess för
uppgift angår verksamhet för försvara landet eller planläggningsom att
eller förberedelse sådan verksamhet eller i övrigtannan rörav som
totalförsvaret, det kan det skadar landets försvar eller påantas attom

vållar farasätt för rikets säkerhetannat uppgiften röjs. För uppgifterom
i allmän handling gäller sekretessen enligt huvudregeln i högst år.40 I
kommentaren till sekretesslagen Corel1m.fl., Sekretesslagen, 3 uppl.,
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paragrafenligt denna ärföremål för sekretess1031990, attangess.
försvarsmateriel,ochrörandeuppgifterexempelvis annanvapen
anläggningar hosandrakommunikationsanläggningar ochbefästningar,

iförhållanden äruppgifterOcksåförsvarsmakten. naturen avsomom
föremålenligt kommentaren,försvarssynpunkt kan,frånbetydelse vara

bestämmelsen.enligtför sekretess
isekretesslagen,stycketförsta15 §enligt 7 kap.gäller,Sekretess

registreringliknandeellerfolkbokföringenverksamhet annanavsersom
förhållanden, detpersonligaenskildsuppgiftförbefolkningen, omomav

någon honomenskilde ellerdenanledning kansärskild attantasav
gäller,Motsvarande sekretessröjs.uppgiftenlidernärstående men om

verksamhetidet,föreskriverregeringenutsträckningi den somannan
stöd dettaMedbefolkningen.delbetydanderegistrering avavavavser
enligt 7 kap.sekretessenföreskrivitregeringenbemyndigande har att

ochfastighetsregistermyndigheternasför bl.a.gällersekretesslagen§15
sekretessför-§1 binformationssysteminskrivningsmyndigheternas

kansekretessanledning försärskild1980:657. Enordningen vara
personför-befaradgrundblivit spärradadress harnär avt.ex. en

följelse.
försekretessgällersekretesslagenstycketförsta16 §kap.Enligt 7

det kan1973:289,i datalagenpersonregisteriuppgift omavsessom
automatiskföranvändsuppgiftenmedföraskulleutlämnande attattantas

finnsstyckeandraparagrafensImed datalagen.i striddatabehandling
Därutlandet.uppgifter tillöverföring attbestämmelser angesavom

det kanockså gäller, attstycket antasenligt förstasekretess om
automatiskanvänds föruppgiftenmedföraskulleutlämnande att

intrång iotillbörligtmedfördettaochi utlandetdatabehandling att
länderintedockgällerintegritet. Sekretessen gentemotpersonlig som

videnskildaförskyddkonventionEuroparådetssig tillanslutithar om
tillämpligParagrafenpersonuppgifter. ärdatabehandlingautomatisk av

eller tillgångharskälregisteransvariga annatmyndigheter ärhos avsom
registeran-förbestämmelserMotsvarandepersonregister.uppgifter itill

datalagen.i §finns 11myndigheterintesvariga ärsom
3.8avsnittikommenteradespantbrevsregistretmedsambandI att

paragrafenIsekretesslagen.§ att228 kap.uppmärksammades anges
pantbrevsregisterförandeverksamhetigällersekretess avsom avser

uppgiftförpantbrevsregister pant-1994:448enligt lagen omom
denröjaskanuppgiftenstår klart attinte utandetbrevshavare, attom

skada.lideruppgiften rörsom
finnssekretesslagen139i 15 kap.Avslutningsvis bör nämnas att -

databehandling.automatiskförupptagningarbestämmelsersärskilda om
verksamheti sinMyndighetföljande.bl.a.innebärBestämmelserna som

beaktandemeddennaordnadatabehandling skallautomatiskanvänder
allmännadelstadgadetryckfrihetsförordningen rätten att taiden avav

tillfälleenskildberedahuvudregelnenligtskallMyndighetenhandlingar.
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själv använda terminal eller tekniskt hjälpmedelatt myndig-annat som
förfogarheten föröver del upptagningar för automatiskatt ta av

databehandling. Varje myndighet skall normalt ha beskrivningen
tillgänglig sina registeröver liknandeoch innehåller allmännasom
handlingar. När den enskilde begär hjälp för kunna delatt ta av
allmänna handlingar ADB-medium myndighetenär skyldig lämnaatt
behövliga upplysningar.

6.1.5 Arkivlagen

De registerförfattningar aktuella i förevarandeär sammanhangsom
innehåller del bestämmelser bevarande och gallring. Dessa frågoren om
har intresse bl.a. det gällernär skyddet för den personliga in-ett
tegriteten. Något bör därför arkivlagensägas 1990:782.om

juliDen 1 1991 trädde arkivlagen i kraft. Den bestämmelserger om
myndigheternas vissaoch andra arkiv arkivmyndigheter-samtorgans om

Enligt 3 § arkivlagen bildas myndighets arkiv de allmännana. en av
handlingarna från myndighetens verksamhet sådanaoch handlingar -
vissa minnesanteckningar, utkast och koncept i 2 kap. 9 §som avses-
tryckfrihetsförordningen och myndigheten beslutar skall tassom om
hand för arkivering.

Nämnas kan begreppet allmän handling definieras i tryckfrihetsför-att
ordningen. Med handling förstås, enligt 2 kap. 3 § tryckfrihetsför-
ordningen, framställning i skrift eller bild upptagning kansamt som
läsas, avlyssnas eller uppfattas endastsätt med teknisktannat
hjälpmedel. En handling allmän iär den, enlighet med vadom som

i vissanärmare andra bestämmelser, förvaras hos myndighetanges en
och inkommen tillär eller upprättad hos myndigheten.att anse som

Allmänna handlingar får enligt 10 § arkivlagen gallras. Vid gallringen
skall enligtdock, nämnda lagrum, alltid beaktas arkiven delutgöratt en

kulturarvet och det arkivmaterial återstår skall kunnaattav som
tillgodose de ändamål i 3§ arkivlagen. återståendeDetsom anges
materialet skall tillgodose del allmännarätten handlingar,att ta av
behovet information för rättskipningen förvaltningenochav samt
forskningens behov.

Om finnsdet avvikande bestämmelser gallring vissa allmännaom av
handlingar i lag eller förordning gäller dessa bestämmelser, dockannan
med undantag för bestämmelserna i 12 § datalagen. Enligt sistnämnda
paragraf skall personuppgifter inte längre behövs med hänsyn tillsom
registerändamålet utgå personregistret de inte skall bevarasur om
grund bestämmelser i författning eller myndighets beslutav som
meddelats med stöd författning. Bestämmelser uppgifter skallattav
gallras register finns i olika författningar integritetskänsligaur om
register. I sammanhanget bör erinras Datainspektionen i vissa fallattom
skall meddela föreskrifter bl.a. bevarande gallringoch förom personre-
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gister, avsnitt 6.1.3. Sådana föreskrifter gäller framför arkivlagensse
jämför 1989/90:72 48 f..prop. s.

6.2 Internationell reglering

Den internationella regleringen användning personuppgifteravseende av
automatisk databehandling relativtbl.a. omfattande. Den harärgenom

vid flertal tillfällen redovisats i statliga utredningar i proposi-ochett
tioner. redovisas tidigareI förevarande sammanhang därför, som

övrigtendast bestämmelser särskilt intresse. I kannämnts, ärsom av
hänvisas till Datalagsutredningens slutbetänkande datalagEnt.ex. ny
SOU 1993:10. Där behandlas flertalet de internationella dokumen-av

ingående. fogade bilagor till betänkandet.De dessutomärten som

Europarådets dataskyddskonvention6.2.1

Europarådets ministerkommitté år 1980 konventionen skyddantog om
SÖpersonuppgifterenskilda vid automatisk databehandlingför av

dataskyddskonvention. i kraft år1982:50, Europarådets Den trädde
anslutit sig till konventionen.1985. länder, bl.a. Sverige, harEtt antal

konventionen enligt artikel säkerställa respektenSyftet med är, att
förfri- rättigheter. Särskilt gäller detta skyddetför grundläggande och

automatisk databehandlingpersonliga integriteten i samband medden av
tillämpningsområde enligtpersonuppgifter. Konventionens huvud-är

databehandlingautomatiserade personregister automatiskregeln och av
enskild artikel 3. Medpersonuppgifter i allmän eller verksamhet

hänföras till bestämdpersonuppgifter all information kan ensomavses
databehandlingAutomatiskartikel 2eller bestämbar a..person

aritmetisklogisk ellerdefinieras lagring uppgifter, utförande avsom av
återvinningändring, utplåning,behandling avseende dessa uppgifter samt

spridning uppgifterna.eller av
principer för dataskydd.innehåller grundläggandeArtiklarna 4 ll-

undergår automatiskPersonuppgifterinnebär bl.a. följande.De som
lagliga ändamål inteför särskilda ochdatabehandling skall lagras samt

känsligaändamål. S.k.oförenligt med dessaanvändas sätt ärett som
politiskaavslöjaruppgifterpersonuppgifter härmed t.ex.somavses-

databehandlingundergå automatisksexualliv får inteåsikter, hälsa eller -
ändamålsenligt skydd.lagstiftningennationelladen ettattutan ger

riktlinjerOECD:s6.2.2

ekonomisktOrganisationen förinom förharEn expertgrupp ramen
vissa riktlinjer avseendeutveckling OECD utarbetatsamarbete och

persondataintegriteten flödetpersonliga och överskyddet för den av
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Guidelinesgränserna the Protection of Privacy and Transborderon
Flows of Personal Data. Riktlinjerna år 1980 OECD:s rådantogs av
tillsammans med rekommendation till medlemsländerna beaktaen att
riktlinjerna i nationell lagstiftning. Samtliga länder, däribland Sverige,
har godtagit rekommendationen.

Riktlinjerna kan, i de avseenden här intresse,är överlagsägassom av
ställa lägre krav reglerna i EG-direktivet.än Exempelvisupp anges
endast information skall och inhämtassamtyckeatt detnär ärges
skäligt. Bara fåtal bestämmelser skall därför uppmärksammas.ett

I särskild avdelning behandlas åtta grundläggande principeren
angående skyddet för den personliga integriteten. Där bl.a. deattanges
ändamål insamling personuppgifter har skall preciseradesom en av vara

vid insamlingen. Den efterföljande användningen skallsenast vara
begränsad till uppfylla dessa ändamål sådanaeller ändamålatt ärsom
förenliga med ursprungsändamålen och preciseras vid varjesom
förändring. Personuppgifter får inte röjas, tillgängligagöras eller på

användas försätt andra ändamål preciserade,deän inteannat detom
sker med den registrerades samtycke eller med stöd lagstiftning.av

6.2.3 EG-direktivet

Europarlamentets och rådets direktiv 95/46/EG skyddet för enskildaom
med avseende behandlingen personuppgifter och detpersoner av om

fria flödet sådana uppgifter EG-direktivet år 1995. Med-av antogs
lemsstaterna skyldiga inomär år från det direktivetatt tre att antogs
införa den nationella författningsreglering nödvändig förär dettaattsom
skall kunna följas. Som tidigare regeringenhar tillsattnämnts Data-
lagskommittén för detta ändamål Dir. 1995:91. EG-direktivet har
antagits under beaktande 72 punkter redovisas före 34 artiklardeav som

direktivet innehåller.som
Enligt artikel finnsl två syften direktivet.med Det syftet är attena

skydda fysiska grundläggande fri- och rättigheter, särskiltpersoners
till privatliv,rätten i samband med behandling personuppgifter. Detav

andra skapa förutsättningarär för fritt flöde personuppgifteratt ett av
mellan medlemsstaterna.

Personuppgifter vid definition. Härmed varje upplysningges en avses
identifierad identifierbareller fysisk Identifierbarsom avser en person.

är kan identifieras direkt eller indirekt, framför allten person som
hänvisning till identifikationsnummer eller till eller fleraettgenom en

faktorer specifikaär för hans fysiska, fysiologiska, psykiska,som
ekonomiska, kulturella eller sociala identitet. I direktivet används inte

i den svenska datalagen i första hand registerbegrepp. I ställetsom ett
talas det behandling personuppgifter för bestämda ändamål. Dettaom av
begrepp använde också Datalagsutredningen, avsnitt 6.1.3. Medse
behandling varje åtgärd eller serie åtgärder vidtasavses av som
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personuppgifter,beträffande sig det på automatisksker ellervägvare
inte, insamling, registrering, organisering, lagring, bearbetningt.ex.

återvinning,eller ändring, inhämtande, användning, utlämnande genom
översändande, spridning tillhandahållande uppgifter,eller annat av
sammanställning samkörning, blockering, utplåning förstoringeller eller
artikel 2 b.

Registerbegreppet viss behandlinganvänds dock för manuell av
personuppgifter. Direktivet till skillnad från vissdatalagen, ävenavser,

behandling personuppgifter. Enligt artikel direktivetmanuell 3 gällerav
sådan behandling personuppgifter eller delvis företasför heltav som

vidare behandlingautomatisk Det gäller förväg. annan av person-
uppgifter automatisk, ingår i ingå idessa eller kommerän att ettom
register.

Registeransvarig enligt direktivets huvudregel den fysiska ellerär
institutionjuridiska den myndighet, den eller det andraperson, organ

tillsammans ändamåleneller med andra bestämmer ochensamtsom
behandlingen personuppgifter. ändamålenmedlen för När ellerav

nationellaför behandlingen bestäms lagar eller andramedlen av
författningar eller gemenskapsrätten emellertid den registeransva-kanav

särskilda kriterierna för i nationellrige, eller de denne,att utse anges
ieller gemenskapsrätten.rätt

behandling personuppgifterartikel 6 principer för hur skallI avges
Ändamål Personuppgifterdärvid centralt begrepp. skallske. är ett

särskilda,lagligt skall samlas förbehandlas korrekt och Desätt.ett
angivna berättigade ändamål. Senare behandling får inteuttryckligt och

oförenligt ändamål. Om den be-på med dessaske sätt ärett senaresom
vetenskapliga ändamålhandlingen för historiska, statistiska ellersker

Sådan behandling skall inteställer sig saken dock annorlunda. senare
ursprungliga ändamålet ursprungli-oförenlig med det detäven omanses

lämpliga skyddsåtgärderändamålet Dock skall beslutas.ett annat.ga var
innebär också personuppgifter skall adekvata ochArtikel 6 att vara

nödvändigtinte får omfatta vad medrelevanta och de än äratt sommer
till ändamålet.det aktuellahänsyn

personuppgifter.vidare De skallArtikel 6 behandlar bevarande av
registreradeförhindrar identifiering denförvaras sättett avsom

ändamålet.tid nödvändigt förunder längre vad äränen som
personuppgifter tillåtenDirektivet så behandlinguppbyggt ärär att av

förutsättningar. generella bestämmelsernavissa angivna Deendast under
artikel 8 innehåller bestämmelser förfinns i artikel medandettaom

behandling tillåten,artikelkänsliga personuppgifter. Enligt 7s.k. är om
sitt Vidare delregistrerade otvetydigt har lämnat samtycke.den anges en

behandlingen nödvändig för fullgöra avtal ellerfall när är ettatt en
intressen grund-förpliktelse för skyddarättslig eller äratt avsom

Behandling slutligen underregistrerade. kanför denläggande betydelse
respektive privattillåten i allmänförutsättningarvissa andra vara



SOU 1997:3 Den personliga integriteten 91

Såvittverksamhet. gäller allmän verksamhet behandling tillåten,är om
denna nödvändig för utföra arbetsuppgift allmänt intresseär att en av
eller den led i myndighetsutövning utförsär denettom som av
registeransvarige eller tredje till vilken uppgifterna har lämnats ut.man

Möjligheterna till behandling s.k. känsliga personuppgifter, t.ex.av
uppgifter politiska åsikter, hälsa sexualliv,ellerrör är snävaresom
artikel 8. Samtycke det gäller känsliga personuppgifterär även när en
omständighet behandling tillåten. Detta gäller emellertid integörsom

den nationella lagstiftningen förbudet behandlingatt motom anger av
känsliga personuppgifter inte kan upphävas den registreradesgenom

Vidaresamtycke. behandling tillåten i vissabl.a. arbetsrättsligaär
sammanhang och det gäller medlemmar i icke vinstgivandenär organ.
Medlemsstaterna har enligt artikel 8 möjlighet i lagstiftningen elleratt

beslut tillsynsmyndigheten frånbesluta undantag förbudetgenom av om
behandling känsliga personuppgifter. Det förutsätter undanta-mot attav

hänsyn till viktigt intresse lämpligaallmänt ochgörsget ett attav
skyddsåtgärder vidtas.

Bestämmelser information till registrerade finns i artiklarnadenom
10 Artikel 10 uppgifterna in frånoch 11. gäller har samlats dennär
registrerade artikeln situationen uppgifternamedan den andra attavser

fråninte har samlats in den registrerade. sistnämnda artikelnDen
innebär den registeransvarige eller hans företrädare enligt huvud-att

viss informationregeln skall lämna till den registrerade. Detta skall ske
vid registreringen uppgifterna till tredjeeller, utlämnandeav om man

uppgifternakan förutses, lämnasnärsenast ut.
Informationen utvisa registeransvarigesskall den och dennes

eventuella företrädares identitet ändamålet behandlingen.medsamt
Ytterligare information skall nödvändig förlämnas den är attom
tillförsäkra den registrerade korrekt behandling. Sådan informationen
kan t.ex.avse

kategorier uppgifter behandlingen gäller,de av som—
kategorier uppgifterna,eller demottagarna mottar samtsom-

rättigheter få tillgång till erhållaförekomsten och rättelseatt attav av-
uppgifter registrerade.de denrörsom

från information denUndantag huvudregeln kan göras närom
tvåenskilde till i ytterligare fall. Detta kankänner utlämnandet och

oproportio-visar sig omöjligt eller skulle innebäradels detgöras när en
registreringnerligt ansträngning lämna information, delsstor att om

uttryckligen föreskrivs i författning. För sådana falleller utlämnande
skyddsåtgärder.föreskriva lämpligaskall medlemsstaterna
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7 Allmänna utgångspunkter

7.1 Brister i den nuvarande

författningsregleringen

Flera de grundläggande författningarna beträffande fastighets-av
datasystemet tillhör de äldsta regleringarna s.k. statsmaktsregister.av
Nämnas kan fastighetsdatakungörelsenatt 1974:1058, fastighets-
registerkungörelsen 1974:1059 inskrivningsregisterkungörelsenoch
1974:1061 från årär 1974. Som framhålls i direktiven innebär detta

regleringen inte anpassad tillatt är dagens krav på datalagstiftning.
Någon tydlig och preciserad ändamålsbestämmelse finns inte. Före-
skrifter saknas, både i lag och förordning, i också detnärstort sett
gäller olika former användning, terminalåtkomst, urval ocht.ex.av
bearbetningar utlämnande på ADB-medium. Datainspektionensamt har
framfört regleringen bristfälligär ochatt detta medför svårigheteratt att
åstadkomma skydd för de registrerade.ett gott

De grundläggande bestämmelserna fastighetsdatasystemet finns iom
fastighetsdatakungörelsen. När denna förordning iträdde kraft bestod
fastighetsdatasystemet fastighetsregistret inskrivningsregistret.och Påav

tid har byggnadsregistret tillkommit och digital registerkartasenare en
underär uppbyggnad. I anslutning till fastighetsdatasystemet har

samfällighetsföreningsregister och pantbrevsregistret byggts Efterupp.
riksdagens beslut pågår provverksamhet med lägenhetsregister.etten
Databaser fastighetsprisdatabasen har tagits fram.som

De bestämmelser finns i fastighetsdatakungörelsen tillkom alltsåsom
under tid mängdennär fastighetsanknuten information mycketen var
mindre vad denän i dag. Någonär genomgripande medöversyn
beaktande integritetssynpunkter har inte gjorts efter kungörelsensav
tillkomst. Betydelsen från integritetssynpunkt uppgiftstyperattav nya
har tillkommit och mängden information kraftigt ökat har alltsåatt inte
analyserats på samlat sätt.ett

Inte heller har betydelsen uppgiftstyper och ökad informa-av nya en
tionsmängd analyserats från säkerhetssynpunkt. Når det gäller säkerhets-
frågor det inteär bara fråga rikets säkerhet också allmän-utanom om
hetens säkerhet, företags säkerhet Kan vissa sammanställningarm.m. av
information underlätta för den planerar brottt.ex. ettsom
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tekniska utvecklingen harinformationsmängden, denDen ökade m.m.
falletanvändning vadbredare närockså medfört änavsevärt som varen

tillkommit.haranvändargrupperinleddes. Nyafastighetsdatareformen
hand utvecklats.informationen på har efteranvändaOch sätt attnya

EG-direktivet ställer kravavsnitt 6.2.3 presenteradeiDet upp
fastighetsdatasyste-regleringennuvarandeändamål. Denpreciserade av

innehållertillkom år 1973Datalageninte dessa krav.uppfyllermet som
detta harändamål. Menpreciseradei sig inte krav synen

utformningenochDatainspektionens kravbåde gällerdetförändrats, när
statsmaktsregister. Ut-författningsregleringvidändamålen avav

sig EG-direktivetsharinnebära närmatvecklingen kan sägas att man
krav.

i fastighetsdatasystemetinformationenanvändningenNär det gäller av
sidafrån användarnasmissbrukframkommit tyderingethar ettsom

användningolämpligVissa formerallmänheten.missnöje hoseller ett av
utform-nuvarandeinom för denmöjligdockhar angetts ramenvara

från fastighets-uppgifteranvändningi huvudsakgällerningen. Det av
marknadsföringsändamål.vissa formerfördatasystemet av

förUtgångspunkter7.2 en ny
författningsreglering

med de flestajämförtuppvisar vissa särdragFastighetsdatasystemet
utgångs-statsmaktsregistermånga andra ärstatsmaktsregister. Iandra

fastig-fastighetsdatasystemetI ärregistreradedepunkten personerna.
uppgifternacentralaNågra de ärutgångspunkten.heten mestav

Uppgifterfastigheten.koordinater förfastighetsbeteckningen och om
tillknutenindirekt, ärförekommer att personengenommerpersoner

sökningarintetillåterLantmäteriverketfastighet.viss t.ex.en
Enmedgetts.terminalåtkomst hareller när annannamnpersonnummer
använderbankuppgifterna,användning närvidsak är t.ex.att enav

utgångspunkten.kandem, varapersonen
statsmaktsregistermånga andra ärjämfört medavvikelseEn attannan

offentliga.principifastighetsdatasystemet äringår iuppgifteralla som
uppgifterna ellerstatsmaktsregister gällermånga andra storFör att en

skäl för denfinns fleraDetmed sekretess.belagdadel dem ärav
fallianledning tillgrundläggandeoffentligheten. En vartnämnda att en

rationellaredetta sättregistrerasuppgifterna ärär attdel ettattstor av
tilllagfarenrättsförhâllanden ägarevissaoffentlighet t.ex. enge -

medtidigaredetfastighet sättetnybildning änfastighet eller av enen -
inte helleruppgifterna kanenskildaDeoch liknande.fastighetsböcker

uppgifter harMångaintegritetssynpunkt.frånkänsligasärskiltanses
i ställetDetenskildatill äranknytningdessutom personer.svagen
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mängden uppgifter och de sammanställningar kan görasav som om en
enskild kan upphov till problem i integritetsperspektiv.som ettge

Fastighetsdatasystemet skiljer sig också från flertalet statsmakts-av
registren mångsidigheten och bredden i användningen degenom av
uppgifter ingår i Många andra register avseddaär endastsystemet.som
för vissa sektorsändamål. Hos Socialstyrelsen finns registert.ex.
avsedda för forskningsändamål. Flera statsmaktsregister inrättadeär som
stöd för den verksamhet den registeransvariga myndighetensom
bedriver.

Åtgärderl 1995/962125 för bredda och utveckla använd-attprop.
ningen informationsteknik redovisar regeringen förslag till mål förav en
övergripande nationell IT-strategi. Förslagen avseddaär delutgöraatt en
i regeringens arbete med främja tillväxt och sysselsättning. Regering-att

konstaterar Sverige vid internationell jämförelse ligger långtatten en
framme detnär gäller utvecklingen grundläggande offentligaav
databaser. Tillgängligheten till och kvaliteten i dessa baser enligtskall,
regeringen, förbättras. I sammanhanget anför regeringen bl.a. följande
s. 45:

Särskilda insatser bör genomföras för utveckla de offentligaatt
databaser grundläggande iär betydelsen de harsom att ett stort
användningsområde ocksåoch kan utnyttjas för flera ändamål, de s.k.
grunddatabaserna. De centrala registren företagöver ochpersoner,
fastigheter/byggnader sådanaär exempel grunddatabaser. Grund-
läggande geografiska data och den... föreslagna vägdatabanken bör
också räknas till grunddatabaserna. Sveriges internationella åtaganden,
främst det s.k. dataskyddsdirektivet. dock vissasätter förgränser ett..informationsutbyte det gäller utnyttjandenär personuppgifter.av

Regeringen har vidare tillkallat särskild utredare fåtthar uppdragen som
hur vissaöverväga centrala databasers tillgänglighet,att service och

kvalitet kan förbättras samtidigt uppgiftslämnandet effektiviseras,som
samhällets kostnader minskar och integritets- och säkerhetsaspekter
beaktas Dir. 1996:43. Utredningen skall, enligt direktiven, i första
hand inriktas på de centrala företags- och fastighetsdataregi-person-,
stren.

Fastighetsdatasystemet tillgångär i samhället. Det skapadesstoren
ursprungligen för inskrivningsmyndigheterna och för fastighetsregister-
myndigheterna. Utvecklingen har emellertid inneburit att systemet nu
tillhandahåller samhället i fastighetsanknuten information. Detstort är

i samhället. Ajourföringen i vissskötsnumera en gemensam resurs
utsträckning inskrivningsmyndigheterandra än och lantmäterimyndig-av
heter. Utvecklingen har inneburit bl.a. användarnas beslutsfattandeatt
har underlättats olikaoch verksamheter har kunnat rationaliseras. Detatt
sagda visar vikten inte onödiga begränsningar ställs Samtidigtattav upp.
måste användningen begränsas så den inte strider internationellatt mot
datarättslig reglering och integritetsintressen beaktas i utsträckningatt en
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fastighetsdatasyste-tillfredsställande. Vidkan översynen avsom anses
författningsreglering alltså avvägning mellan användar-bör görasmets en
integritetsintressena.och

precisiontidigare vissa kravEG-direktivet ställer, närnämnts,som
behandlingangivande ändamål. Direktivet gäller fördet gäller avav

ingår fastighets-uppgifter närvarande ipersonuppgifter. Vissa försom
hänförliga till enskild ochdirektdatasystemet är t.ex.person, namnen

sådanfastighetsdatasystemetMöjlighet att engepersonnummer.
ipersonuppgifter inte förekommer saknasuppbyggnad systemetatt

måste således iakttas, bl.a.EG-direktivets bestämmelserdärför. när
oförenligaintetidigare dessa kravändamålen bestäms. Som nämnts är

utformningi finns i Sverige beträffanderedan dagmed den avsomsyn
ändamål.

användningvikt sådan kanendastDet störstaär att ansessomav
framstårfrån integritetssynpunkttillåts. Användningberättigad somsom

integritetsintressenaolämplig användning därdirekt eller väger över
så långt möjligt förhindras.intressen börandra

fastighets-utvecklinghela tiden skerfår räkna med detMan att aven
hållfrån olika framförtsantal år harUnderdatasystemet. ett t.ex.

Sannolikt kommer ibostadsrättsregister.önskemål inrättande ettavom
kompletterasönskemål information börframtiden systemetom somnya

kanskeanvändningssätt ochmöjliggörateknik kommermed. Ny att nya
fastighets-intresse förvisaranvändargrupperockså medföra att nya

författnings-utformamålsättning bör därförEndatasystemet. attvara
utsträckning möjliggör föränd-möjligaså den iregleringen störstaatt

såledesregleringen Det börhelaringar utan att varasamman.rasar
författningarna ändra bl.a.iomfattande ingreppmöjligt alltföratt utan

sådana ändringar böri En sakpå innehållet är attsystemet. annan
beträffandehelhetssynöverväganden grundadeföregås enav

integritetskonsekvenserna.
författningsregleringen såteknikgällerUtvecklingen det görnär att

möjligtExempelvis detteknikoberoende. börmöjligtlångt bör varavara
hållasDet bör dockpå dettaändamålsbestämmelsernautforma sätt.att

i fallomöjligt, ellerutsträckningi viss tordeminnet deti vartatt vara
tekniken.nuvarandehänvisningar till denfrångåsvårt, heltmycket att

terminalåtkomst urvalifinns dag,användningsformerOlika samtt.ex.
kananvändningsformernabearbetningar. olika, nuvarandeDeoch

ibegränsningar använd-överväganden beträffandepåkalla särskilda
teknik påkallar begräns-måste också förningen. Man öppen att nyvara

möjliga i dag.inteningar är att sesom
datalagstiftningensvenskaföråldrad. DendatalagennuvarandeDen är

föremålvarit förharEG-direktivet. Datalagentillmåste enanpassas
till EG-anpassning datalagenDatalagsutredningen. Enöversyn avav

talarDatalagskommittén. Mycketnärvarandedirektivet förövervägs av
nuvarande datalageni denoch företeelserhel del begreppför att en
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kommer ändras eller slopas. Nämnas kanatt Datalagsutredningen iatt
sitt slutbetänkande En datalag SOU 1993:10 föreslog register-ny att
begreppet skall En målsättningutmönstras. bör givetvis inteattvara
använda begreppsapparat i den författningsregleringenen nya av

Åfastighetsdatasystemet blir obsolet datalag införs.när andrasom en ny
sidan ingetär ändringar integörsvunnet stämmer överens medom som
den kommande datalagen. Ett problem kan också heltattvara en ny
begreppsapparat måste skapas grundläggande begrepp i denom
nuvarande datalagen frångås.

Slutligen måste säkerhetsintressen in. Som tidigarevägas börnämnts
säkerhetsaspekter bedömas utifrån både rikets säkerhet olikaoch grupper
i samhället, allmänheten och företag. Givetvis måste författnings-t.ex.
regleringen utformning så behandlingar information inteattges ären av
möjliga olämpliga frånär säkerhetssynpunkt.som

Fortifikationsverket har framhållit frånproblem säkerhetssynpunkt
beträffande vissa försvarets fastigheter. Vid överläggningar medav
verket har dock slutsatsen dragits dessa frågor kan och bör lösas påatt

sätt än den här aktuella författningsregleringen.annat genom
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8 Registerfrågan

8.1 Direktiven, m.m.

direktivenI konstateras fastighetsdatasystemet i bestårdag fleraatt av
register skiljer sig i fråga innehåll. Utredaren skall, enligtsom om
direktiven, ställning till den uppdelningen bör behållas ellerta om om
det bättre behandlaär enda register. Till dettaatt systemet ettsom
kopplas frågan vilken information huvud bör ingå iöver tagetsom
fastighetsdatasystemet. Enligt direktiven talar funktionella skäl för att

såsamlar mycket information möjligt i sådanMotsystemet.man som en
lösning tala alla uppgifter samlas i register, dessaatt, ettanges om
uppgifter kan bearbetas på kanske intesätt önskvärt medärett som
hänsyn till den personliga integriteten. Utredaren skall göra en av-
vägning mellan dessa motstående intressen.

fleraI sammanhang har registerbegreppet förlegat. Detansetts vara
framstår därför nödvändigt först analysera registerbe-närmareattsom

överväga det bör användas vid författnings-greppet samt att om en
reglering fastighetsdatasystemet.av

8.2 Något registerbegreppetom

8.2. Datalagen1

I förarbetena 1973:33prop. 118 till datalagen 1973:289 behandlass.
register.begreppet Där under datalagen faller, förutom registerattanges

i vanlig mening, förteckningar och andra anteckningar.även I första
hand förteckningar omfattar flertal faktiska uppgifterettavses som av
likartat slag. I undantagsfall kan det emellertid fråga endastvara om en

uppgift.enda I propositionen vidare för register skallatt, att ettanges
föreligga, det måste fråga behandling från informa-anses vara om

tionssynpunkt faktiska uppgifter. Därutöver antal exempelettav ges som
inte intresse i förevarandeär sammanhang, databehandlingt.ex.av av
olika slags litteratur. Avslutningsvis den närmare gräns-attanges
dragningen det gäller bestämma registerbegreppets innebörd fårnär att

i praxis.göras



Registerfrâgan sou 1997:3100

Enligt propositionen får frågan eller flera register skalläven ettom
praxis. gjordeföreligga i Departementschefenavgöras närmareanses

personregister 119.följande uttalande vad gäller s.dock

uppfattning ofta lämpligtmig till SCB:s det tordeJag ansluter att vara
datafiler till dessabetrakta hela och hörande här-systematt av

personregister.bearbetningsprogram enda Enlednings- och ettsom
tekniskt administrativtförutsättning bör dock ochatt systemetvara

så, naturligt uppfatta det enhet.fungerar det är attatt som en

i register, förteckning eller andrapersonregister datalagenMed avses
hjälp automatisk databehandling ochanteckningar förs med somsom av

personuppgift till medinnehåller kan hänföras densom som avses upp-
personuppgift hänförlig till antingengiften. En kan en person,vara

själva personuppgiften med hjälp särskilddirekt ellergenom av
också ingår i registret. identifieras enligtidentitetsuppgift En personsom

personuppgifteni eller denpropositionen s. 118 första hand attgenom
innehållersärskilda identitetsuppgiften eller Detnamn personnummer.

identitetsuppgiftregister innehålleremellertid inte krävasbör att ett en
registretbekant för skallentydig eller unik eller allmäntär attmerasom

Även möjligtpersonregister i datalagens mening. det äromanses som
förstå vilken omfattasinvigdeendast för den att person som avses,

preciserasbestämmelser. I propositionen dettaregistret datalagensav
följande 118.s.sätt

finns anställnings-alltså tillräckligt atti registretDet bör t.ex.vara
register identitets-där allaeller medlemsnummer. Aven ettnummer
kodbeteckningar böruppgifter med löpande d.har ersatts e.nummer,

antingentill kategorin personregister, förutsatthänföras att man
siffer-manuell "översätta" eller kodbe-maskinellt eller kan

identifikationsmöjligheter helt ochteckningarna. Har däremot a
registret,... utanför tillståndssystemet.hållet eliminerats, fallabör

tillfällighet skulle kunnagällerDetta även om man av en ren
registrerade uppgifter.viss hjälp andraidentifiera medperson aven

tillbetydelse möjlighetervägledning det gäller vilkenNågon när
registerför frågan eller flerasammankoppling och liknande har ettom

finns inte, sig ihuruvida personregister föreliggerföreligger och vare
Kring m.fl.,till Datalageneller kommentaren datalagenförarbetena

1989.med kommentarer,

till registerförfattningarFörarbeten8.2.2

i lagstiftningssamman-gjorts regeringenVissa uttalanden har senareav
föreligger.frågan personregisterintresse förhang närär ettsom av

lägenhetsregister prop.till 1995: 1537förarbetena lagenI om
den föreslagnaregeringen med1995/96:9O s.25 konstaterade att man
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uppläggningen kan betrakta lägenhetsregistret slags utvecklingsom en
och specificering byggnadsregistret. En byggnad delas härigenomav
i lägenheter med unik lägenhetsbeteckning för varje lägenhet.en
Regeringen anförde denna lägenhetsbeteckning i registret inteatt skall
kunna kopplas direkt till någon enskild Regeringen konstateradeperson.
vidare enligt datalagens grundläggande definitioneratt måste uppgiften
kunna hänföras till enskild för det huvudöver skallatten person taget
uppstå personregister. Lägenhetsregistret blir därför,ett enligt regering-

med den föreslagna uppbyggnaden inte personregister i datalagensen, ett
mening.

Enligt förarbetena till lagen 1994:448 pantbrevsregister utgörom
däremot pantbrevsregistret personregister prop. 1993/94: 197 43ett s.
f.. Detta motiverade regeringen följande sätt.

Pantbrevsregistret kommer innehålla uppgifter fastigheter. Medatt om
hjälp sådana uppgifter kommer det möjligt kopplaav att attvara

pantbrevsregistrets uppgifter med ägarensamman namnet av
fastigheten. Registret kommer alltså förmedla uppgifter i detatt som

flertalet fall bild hur enskildstora har singer en av pantsatten person
fastighet. Detta upplysningär enskildrör och kanen som en person
hänföras till denne. Pantbrevsregistret kommer därför utgöraatt ett
personregister i datalagens mening och alltså omfattas den lagen.av

8.2.3 Rättsfall

I beslut den 23 november 1982 meddelade Datainspektionenett tillstånd
för Generaltullstyrelsen inrätta och föra personregister benämntatt ett
Tullverkets spaningsregister. Det skulle inte innehålla några direkta
personuppgifter olika uppgifter transportmedel såsom bilarutan ochom
fartyg. Uppgifter skulle finnas bl.a. transportmedelskod, fartygs-om

registreringsnummer, fabrikat, färg, årsmodell särskildaochnamn,
kännetecken. Datainspektionen konstaterade i sitt beslut det rörde sigatt

personregister i datalagens mening. Dettaett motiverades medom att
registreringen motorfordon i enlighet med registrets ändamål skeddeav
för söka upplysning enskild Datainspektionenatt pekadeom person.
vidare på det till varje fordon finns anknutenatt ägare och det iatten
de flesta fall torde ligga till hands misstänkanära denne för brottet.att
Regeringen upphävde beslutet tillståndmeddela ifrågasatteattom men
inte inspektionens bedömning registret utgjorde personregister.att ett

Regeringen uttalade sig begreppet personregister i beslut frånom ett
Ärendetden 3 september 1992 91-1940. gällde tillstånd för Lant-

mäteriverket inrätta och föra register benämnt Digital registerkartaatt ett
för Gävleborgs län. Regeringen uttalade:

Eftersom det hjälpmed fastighetsbeteckningen blir möjligt vidav att
databehandlingen uppgifter enskildaram som avser ersoner
kommer registret Digital registerkarta för Gävleborgs län innehållaatt
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blir såledesmening. Registretipersonuppgifter datalagens att anse
personregister.ettsom

EG-direktivet8.2.4

i ställetinte det centralaEG-direktivet registerbegreppetI är ettutan
särskilda,förpersonuppgifter skall skebehandlingpåkrav att av

behandlingändamål. Medberättigadeangivna ochuttryckligt av
vidtas beträffandeprincip åtgärder kanpersonuppgifter förstås i alla som

spridning.bearbetning ellerinsamling, lagring,personuppgifter, t.ex.
personuppgifter harbehandling avdefinitionenfullständigaDen

avsnitt 6.2.3.redovisats i

Datalagsutredningen8.2.5

SOUdatalagsitt slutbetänkande Enföreslog iDatalagsutredningen ny
skall slopas. Denpersonregisterbegreppetnuvarande10 det1993: att av

behandlingtillämpligdatalagen skallutredningen föreslagna avvara
få behandlasuppgifter enligt förslaget,Sådana skall,personuppgifter.

registerbe-Utredningen menadeändamål.preciseradeförendast att
betänkandet,därvid följandeanförde bl.a.föråldrat ochärgreppet s.

102.

vanligensådant detutvecklingen och ADB-begreppet,tekniskaDet
register föråldrat. Engjort begreppetsåledes haförstås, kan sägas

integritetsskyddgällerdetanvändning begreppet närfortsatt av
uppstår, bl.a.till oklarhetADB-området bidrakan attsnarare

ADB-förväxlas medkandärigenom det, nämnts, rentettatt som
registerbegrepp.tekniskt

8.2.6 LEXIT

offentligiverksamhetsutvecklingförToppledarforum arbetsgruppär en
iuppdroginformationsteknik. Toppledarforumförvaltning med stöd av

förstudie kartläggaDatainspektionen i formjuni 1994 att enav
effektiviledförändringsarbetekrav legaltförvaltningens ett ensom

iredovisadesinformationsteknologi. Arbetetanvändning rapportenav
grundläggandeförstudie. Där2005, LEXITITbenämnd attangavs

förlegade. Ipersonregister, heltbegreppet äri datalagen, bl.a.begrepp
följande 30.tillades s.rapporten

"personregister"dvs.rättsligautgår från det begreppetDatalagen ett, hjälp"medanteckningarförteckning eller andra örsregister, somen
enskildvisshänförliga tillupplysningarinnehållerADB" ochav

person.
tekniska världi denskallrättsliga begreppDetta sompassas

alltmerlagringen datafaktiskadeni och därarbetardatorerna av
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kommit förlora i betydelse till förmån för användning relations-att av
baser. Klara avgränsningar huruvida personregister föreliggerettav
eller vad respektiveär flera personregister blir allt svårareettav som

göra.att
De ökade möjligheterna lagra och från informationssynpunktatt

behandla s.k. löpande i ordbehandlingsprogram eller vidtexter, t.ex.
användningen elektronisk skapar också svårigheter detnärpost,av
gäller vadavgöra personregister.äratt ettsom

överväganden8.3 och förslag

Förslag: Registerbegreppet skall användas iden författnings-nya
regleringen. Motsvarigheten till det nuvarande fastighetsdatasyste-

skall från datarättslig synpunkt enda register.met utgöra ett
Registret skall benämnas fastighetsdataregistret.

8.3.1 Registerbegreppet bör användas

Den kritik har riktats registerbegreppet i befogad.ärmot stortsom sett
Särskilt gäller detta i de fall diskuterar generell datarättsligman mer
reglering. Då registerbegreppet i mångaär fall svårdefinierat eller rent

oanvändbart. Vidare används registerbegreppet i EG-direktivet endastav
för manuella register. I övrigt talas det behandling personuppgif-om av

för visst ändamål. Det sagda talar för registerbegreppetter ett övergeatt
redan i förevarande sammanhang.

När det gäller databaser uppbyggda traditionellaär registersom som
registerbegreppet möjligen inte likaär olämpligt. Kritiken register-mot

begreppet har framför allt skjutit in sig begreppet oanvändbartäratt
i generella författningar datalagen. Detta beror i sin tur attsom
automatisk behandling personuppgifter ofta sker under formerav numera
där avgränsning i förhållande till register i princip inte kan göras.

Än så länge gäller datalagen från år 1973. Om register-övergerman
begreppet vid författningsregleringen fastighetsdatasystemet, måsteav

således skapa terminologi. blir vidareDet aktuelltman atten ny
definiera dessa Frågan datalag utreds dessutom förtermer. om en ny
närvarande. Eftersom arbetet inte slutfört ochännu resultatet dettaär av

mindre känt, risken anpassningän till iär datalag slutändanatt en en ny
ändå måste göras.

I dag finns antal statsmaktsregister. Om registerbegreppetett stort
skall måstehelt, alltsåutmönstras förr elleröversyn görasen senare- -

alla dessa statsmaktsregister. Naturligt utformningen denär attav av
grundläggande dådatalagen såbestämd,är kan ske efteröversynenatt
fastlagda kriterier. Härigenom kan enhetlighet uppnås. inteDet torde
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heller oförenligt med EG-direktivet använda registerbegreppetattvara
så författningsregleringen fårlänge utformning i direktivetden sak som

alltsåkräver. Det mycket möjligt register under överskåd-är att termen
lig tid kommer användas i benämningen statsmaktsregisteratt t.ex.

registerbegreppet i datalag.även utmönstrasom en ny
till registerbegreppetDet sagda leder slutsatsen bör ianvändas denatt

författningsregleringen.nya

register8.3.2 Ett eller flera

kapitelI 9 diskuteras vilka ändamål uppgifterna i motsvarig-närmare
tillheten det nuvarande fastighetsdatasystemet bör få för.användas Här

diskuterasskall motsvarigheten till fastighetsdatasystemet bör utgöraom
registerenda eller flera register. Vid dessa överväganden kanett man

utgå ifrån åtminstone i användningenkärnan den nuvarande kommeratt
bestå. Det innebär uppgifterna få för vissbör användas bl.a.att att

statlig kommunal fastighetsbildning, inskrivnings-eller verksamhet som
planering,verksamhet, viss näringsverksamhet harsamtosv. som

anknytning till fastigheter, Slutligen måste informatio-tomträtter, m.m.
fastighetsböcker,fylla det grundläggande syfte tomträttsböcker,nen som

tidigare offentlighet vissa förhållanden.fyllde attm.m. ge-
Frågan då informationen ingå i registerbör eller denår ettom om

i flera register. tydlighetensbör delas För skull bör här nämnas attupp
register datarättsliga sig alltsåmed det begreppet. Det detröravses om

juridiska begreppet det i datalagen, olikaanvänds med slagssom
rättsverkningar. således inte teknisktDet begrepp.är ett

När gäller uppdelning på flera register finns tvådet närmasten
alternativ. alternativet utgår från olika huvud-Det deär attena man

ändamål. Informationen tjänaskall det grundläggandegrupperna av som
informationssyftet statliga myndig-användas och kommunalasamt av

sådan finnas i register, in-heter skulle med modell kunna medanetten
finnas iformation skall användas kommersiellt skulle kunna ettsom mer

alternativet innebär uppdelning i registerDet andra fleraannat. att en
utifrån registrens innehåll. sådan iEn modell skulle huvudsakgörs

innebära olika registren fastighetsregistret, in-de nuvarandeatt -
skrivningsregistret utgjorde särskilda register.osv. -

föreligger då enligt respektive registerNär datalagen flera Iett
till iförarbetena datalagen anförde departementschefen, angettssom

avsnitt 8.2. det ofta torde lämpligt betrakta helaatt systematt avvara
datafiler till härlednings- bearbetningsprogramoch dessa hörande och

tillade förut-enda personregister. Departementschefen attett ensom
administrativt fungerarsättning tekniskt ochdock bör att systemetvara

så, naturligt uppfatta det enhet.det äratt att som en
iuppbyggnaden med sökbegrepp deDen nuvarande gemensamma

olika delregistren, uppgifter förekommer i flera dem ochav ensom
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teknisk uppbyggnad det lätt siggör mellanröra dem innebärattsom
måhända, bakgrund återgivnade förarbetsuttalandena,mot av att man
inte kan tala flera register.om

En uppdelning i flera register enligt den andra modellen, alltså en
uppdelning utifrån de olika registrens innehåll, framstår mycketsom
svår Uppdelningengöra. måste så definitivatt göras för attpass man
skall kunna tala flera register, det förefaller omöjligt medgeattom att

ändamålsenlig användning utifrån sådana olika ändamål haren som man
utgå ifrån. För närvarande inte ringaär informationatt andelen

i flera de olika delregistren. Vid uppdelning på fleragemensam av en
register enligt den aktuella modellen torde det nödvändigtnu attvara
behålla denna ordning. I fall skulle vissa registren blinärmastannat av
oanvändbara. Det nödvändigtär ha kvar fastighetsbeteckningent.ex. att
i adressregistret. Och fastighetsbeteckningen måste givetvis förekomma
i de andra registren också. Ju information finns,mer gemensam som

mindredesto vinsterna medär uppdelning på flera register frånen
integritetssynpunkt.

Alternativet, det gäller modellnär med flera register, såledesären en
uppdelning efter huvudgrupperna ändamål. Fördelen innehålletär attav
i de olika registren kan begränsas i förhållande till vad relevantärsom
och nödvändigt i förhållande till respektive ändamål. Modellen innebär
dock det register skall för myndigheteratt och kommu-avsettsom vara

torde behöva innehålla i princip all information för närvarandener som
ingår i fastighetsdatasystemet. Begränsningarna kan således endastgöras
i de registren.andra

Man bör hälla i minnet kraven i EG-direktivet preciseradeatt t.ex.
ändamål gäller all behandling personuppgifter, således utläm-ävenav
nande. De ändamål har ställts gäller alltså vid utläm-ävensom upp
nande. Enligt direktivet det med andraär ord helt tillåtet begränsaatt
utlämnandemöjligheterna till sådana utlämnanden förenliga medärsom
de ändamål har ställts för övrig behandling. Det till och medärsom upp
så utlämnande skall ske för visst ändamål så måste dettaatt ettom anges

ändamål redan från början. Poängen med detett sagda ärsom att en
möjlighet öka skyddet för den personliga integriteten registeratt när ett
innehåller relativt mängd information utlämnandemöjlig-ärstoren att
heterna kan begränsas. En sak denär svenska offentlig-attannan
hetsprincipen påverkar möjligheterna begränsa utlämnanden. Detatt
sagda leder emellertid till uppdelning i flera register utifrånatt en
ändamålen får ha mycket begränsade fördelar från integritets-anses
synpunkt jämfört med modell med register där begränsningar finnsetten
beträffande utlämnandemöjligheterna.

intresseAv för frågan uppdelning bör ske på flera register ärom en
register kannär personregister.utgöra Utgångspunktenett ettanses

enligt förarbetena och kommentaren till datalagen är att ett person-
register föreligger idet registret finnsnär uppgift kan hänförasen som
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till med uppgiften. Regeringens tidigare redovisadeden som avses
inställning pantbrevsregistret innebär utsträckningdet gällernär en av

ansåg regeringen möjligheterna till sammankopplingbegreppet. Där att
pantbrevsregistretmed fastighetsdatasystemet medförde utgöratt ett

personregister. Möjligheter registerkopplaatt ett utansamman
personuppgifter innehåller sådana uppgifter,med register kanett som

registret personregister.medföra det förstnämnda äratt att anse som
avsnitt redovisadeinställningen torde i linje det i 8.2.3Den medvara

lägenhetsregistret interättsfallet. Däremot har utgöra ettansetts person-
motiverade regeringen lägenhetsbeteckningregister. Detta med denatt

i registret direkt till någoningår inte skall kunna kopplas person.som
Ävensikte lägenhetsinnehavaren.uttalandet tordeDet närmast ta

ingår nämligen registret. Och uppgiftfastighetsbeteckningen i denna kan
fastighetsägaren.med Slutsatsen kan dock draskopplas attsamman

olika registren personregisterde betrakta även görär att om mansom
uppdelning i register.fleraen

tillförordas lösning där motsvarighetenMot bakgrund det sagdaav en
från datarättsligfastighetsdatasystemet utformas enda registerettsom

synpunkt.

Benämningen fastighetsdatasystemet ändrasbör8.3.3

särskild fråga benämningen fastighetsdatasystemet börEn är om
vissi fortsättningen. närvarande råder osäkerhetanvändas Föräven en

frågan fastighetsdatasystemet betraktadet gäller ärnär att ettsomom
inskrivnings-vilken rättslig ställningflera personregister ocheller

personregisterfastighetsregistret de olika ellerregistret, har. Utgörosv.
någon form "delregister"deär av

tillframgå motsvarighetenförfattningsregleringen bör klartAv att
personregister. I det sammanhangetfastighetsdatasystemet endautgör ett

personregister relativt intresse. Detbenämningen påhar detta ett stort
personregistret fastighets-förinte lämpligt kalla detkan attanses nya

rättslig betydelse och desssaknardatasystemet. Begreppet system
till någon form databasför tankarnainnebörd oklar. Detär närmast av

länkarregister ellerinnehåller flera och sättannatettsomsom
registerbegreppet börställning föravsnitt 8.3.1dessa. I atttogssamman

benämningen pågenomgående iregisterbehållas. Begreppet används
rättsligbegreppstatsmaktsregister. närvarande har dettaolika För en

möjlighetenregisterGenom användande är störstbetydelse. termenav
sig endadatarättslig synpunktfrånmarkera det rör ettattatt om

till fastighets-benämningen ändrasföreslås därförregister. Det att
dataregistret.
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Ändamålen9

Direktivenl

Utredningens huvuduppgift författningsreglera fastighetsdatasyste-är att
Enligt direktiven skall utredaren bl.a. analysera vilkanärmaremet.

frågor bör iregleras lag och vilka frågor bör regleras annatsom som
vilkenbedöma information ingåskall lämna förslag tillsätt, samtsom

författningsreglering. En grundläggande uppgift därförär atten ny
bestämma för vilka ändamål informationden bör få finnsanvändas som
i registerde bör författningsregleras.som

9.2 Datalagen

Ändamålen för statsmaktsregister regleras i allmänhet i dennumera
författning reglerar registret. För personregister inte utgörsom som
statsmaktsregister och tillståndspliktiga gäller Datainspektio-är attsom

skall meddela föreskrift ändamålet med registret, i samband mednen om
den lämnar tillstånd till inrättande och förande detta. Datainspek-att av

tionen skall också sådan föreskriftmeddela för statsmaktsregister som
varit tillståndspliktigt,hade det inte varithade statsmaktsregisterettom

och varken regeringen eller riksdagen frågan.har reglerat
I förarbetena till datalagen prop. 1973:33 125 före-atts. anges

skrifter registerändamål uppenbarligen i många måstefall utformasom
tämligen integenerellt, bara de in i beslut principtillståndnär tas om

de i slutliga tillståndet.meddelas samband med detäven närutan

9.3 Internationell reglering

Ändamål behandlas i artikel i Europarådets konvention5 skydd förom
SÖenskilda vid automatisk databehandling personuppgifterav

1982:50. Där personuppgifter undergår automatiskattanges som
databehandling skall för särskilt angivna lagliga ändamål ochlagras och
inte ändamål.användas oförenligt med dessasätt ärett som

artikel 6 i EG-direktivetI stadgas skall föreskrivamedlemsstaternaatt
personuppgifter skall samlas in för särskilda, uttryckligt angivna ochatt
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berättigade ändamål. Vidare behandling inte får påskeattanges senare
oförenligt ändamål.med dessa Från sistnämndasätt är denett som

emellertidregeln undantag. Senare behandling uppgifter förgörs ett av
historiska, statistiska eller vetenskapliga ändamål inteskall anses
oförenlig med ursprungliga ändamålen,de medlemsstaterna beslutarom

lämpliga skyddsåtgärder. Enligt 29 skall sådana åtgärder särskiltom
hindra uppgifterna för vidta åtgärderanvänds eller fatta beslutatt att mot

vissrörsom en person.
I 28 personuppgifter måste särskilt adekvata,attanges vara

relevanta och nödvändiga med hänsyn till ändamålde för vilka de
behandlas. Dessa ändamål uttryckligtskall angivna, berättigade ochvara

vidbestämda tiden för insamling uppgifterna. Sådana ändamål medav
behandlingen fastläggs sedan uppgifterna in får intesamlatssom vara
oförenliga med de ändamål ursprungligensom angavs.

riktlinjerOECD:s också ändamål. Där de ändamåltar attupp anges
insamling personuppgifter har skall preciserade senastsom en av vara

vid insamlingen. efterföljandeDen användningen enligt riktlin-skall,
jerna, tillbegränsad uppfylla dessa ändamål eller sådanaattvara
ändamål förenliga med ursprungsändamålen och preciserasärsom som
vid varje förändring. Slutligen personuppgifter inte får röjas,attanges

tillgängliga eller användas för ändamålandra degöras sätt änannat
preciserade, det inte sker registreradesmed den samtycke eller medom
stöd lagstiftning.av

9.4 Datalagsutredningen

Datalagsutredningen föreslog i sitt slutbetänkande En datalag SOUny
1993:10 enligt vilkenbestämmelse personuppgifter får insamlasen
endast för bestämda och uttryckliga ändamål i övrigtoch behandlas
endast förenligt ändamål.med dessa Bestämmelsensätt ärett som var

grundläggande betydelse för utredningens innebarförslag. Den bl.a.av
begränsning vilka personuppgifter får behandlas, nären av som

får behandlas och gallring skall ske. Enligtnär ut-personnummer
redningen det därför angeläget ändamålet får såattvar en noggrann
bestämning möjligt.som

gäller myndigheter konstaterade DatalagsutredningenNär det derasatt
i relativt i förordningarverksamhet allmänhet regleras lagar,noggrant

instruktioner för precisera myndighetens ansvarsområde.och att
direktUtredningen menade verksamhetsregleringen ellerettatt

påverka informationsbehandling fårindirekt skulle densätt som
myndigheten. Utredningen tilladeförekomma hos motsvarandeatt

privaträttsligareglering finns för subjekt och fortsatte betänkandet s.
390:
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Aktiebolags verksamhet regleras i allmänhet i bolagsordningen,noga
handelsbolagens regleras i bolagsavtalet föreningars ochsamt
stiftelsers i stadgarna. Behandling personuppgifter får i princip inteav
tjäna något ändamål än stöd iannat verksamheten.att ettvara
Verksamhetsinnehållet därförär den förgränsen vilkayttersta

och vilka uppgifter dem får behandlas.personer om som
Andamålet skall vidare bestämt i den meningen det skallvara att

definieras och så möjligt.snävt Andamålsbestämningaranges som avnäringsverksamhet, planeringtypen eller tillsyn kan således inte
accepteras.

Utredningen också exempel hur den menade ändamålsbestäm-gav att
ningar skulle kunna När det gäller datasamlingar för direktreklamut.se

utredningen följande exempel s. 391.gav

Datasamlingen har till ändamål
framställa adressbärare för utsändningatt direktadresseratav

reklammaterial för den persondatansvariges direktreklamkampanj,
2. framställa listor telefonnummeratt över till företagares, yrkesutö-

och befattningshavares arbetsplatser för telefonförsäljning ellervares
motsvarande,
3. följa den persondataansvarigesatt direktreklamkampanjupp

statistisk bearbetning svarsfrekvenser.genom av

Det tilläggasbör Datalagsutredningen i sammanhangetatt uppmärksam-
made kommentar till det dåvarande förslaget till EG-direktiv. Ien
kommentaren ändamålet måste definieras såatt snävtangavs som
möjligt. En allmän eller beskrivning exempelvis uppgifternaattvag
behövs för "affärsändamål" enligt kommentaren inte tillräcklig.var

överväganden9.5 och förslag

Förslag: Fastighetsdataregistret skall offentlighet i registretge
ingående information fastighetsanknuten information. Person-
uppgifter i fastighetsdataregistret fåskall behandlas endast för
vissa särskilt angivna ändamål. För den övriga informationen i
fastighetsdataregistret skall alltså inte några sådana begränsningar
gälla. Med personuppgift upplysning elleravses en som ensam
tillsammans med andra upplysningar kan hänföras till bestämden
eller bestämbar person.

9.5. 1 Inledande synpunkter

I avsnitt 7.2 har utgångspunkterantal bör iakttas vidangetts ett som en
författningsreglering fastighetsdataregistret. Vissa dem bör särskiltav av
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skiljerFastighetsdataregistretändamålenminnethållas i övervägs.när
mångsidigheten ochstatsmaktsregisterfrån flera andrasig genom

1995/96:125iharanvändningen. statsmakternaibredden t.ex. prop.-
Åtgärder informationsteknikanvändningenbredda och utvecklaför att av

till grund-tillgängligheten deförbättraframhållit vikten bl.a.attav-
begränsningaronödigaviktigtDetoffentliga databaserna.läggande är att

framhålls iockså nämndafinns, vilketSamtidigtinte ställs upp.
det gällerinformationsutbyteför närvissaproposition, gränser ett

EG-bl.a.personuppgifter. Dessa sättsutnyttjande gränser avav
direktivet.

personuppgifter. EG-innehållaFastighetsdataregistret kommer att
angivandebeträffandepå precisionvissa kravdirektivet ställer avupp
alltså iakttasmåstepersonuppgifter. Dessavid behandlingändamål av

ändamålen bestäms.när
tillsammans medändamål bördet gällerEG-direktivets krav när ses

kravfå behandlas. Depersonuppgifter skallförförutsättningarna att som
ocksårimligaändamål fårdet gällerEG-direktivet ställer när ansesupp

Fastighetsdatasystemetintegritetsperspektiv.praktisktutifrån ett mer
ifrånutgåuppgifter. Man kanmängdinnehåller mycket attstornu en

rimligt idärförminska. Detinte kommer ärmängddenna att, vartatt
användas endastinformationsmängd, kan sättfall denna större som

deså angelägnalagstiftaren vägerdefinierade och attansettsär som av
integritetsintressena.över

iså deinte utformasändamålengivetvis önskvärtDet attär att
problemHelt torde dessagränsdragningsproblem.tillupphovonödan ger

viss precise-EG-direktivet innebär kravundvikas.inte kunnadock ett
antingenändamålen måsteinnebärändamålen. Detring att angesav

tillåts elleranvändningsärskilt angivenvissendastdet sättet genomatt
väljs tordevilken metodförbjuds. Oavsettanvändningviss somatt

ofrånkomliga.gränsdragningsproblem vara
förbjudsanvändningvissändamålen detangivande sättetEtt attav

tillåten måsteinte skallanvändningallinnebäratorde angesatt varasom
verksamhetmåste då sådanoch främstFörständamålsbestämmelsen.i

måstefå användas. Dessutominteuppgifterna skallvilkenföranges
begränsningsreglersärskildaiändamålsbestämmelsen ellerantingen i

innebärlösningenförbjudas. Denanvändningsformer attvissa motsatta
Begräns-verksamheter.olikadet gälleranvändningtillåten näranges

antingenutformasanvändningsformer kanvissaför attningar genom
användningsformerangivnavissa,endastvissa förbjuds eller attgenom

tillåts.
vissaföruppgifterna användsförbjudamodellenDen första attatt-

måsteanvändningförbjudenuppräkningeninnebärverksamheter att av-
uppgifternafårinteverksamhetOm nämns,heltäckande. envara

någonsininnebär iDettaverksamhet.för sådananvändas atttur nyom
måstesåfastighetsdataregistretuppgifter frånbörjar användaverksamhet
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författningen ändras, användningen inte önskvärd. Detom anses
framstår vidare något tveksamt kan uppnå sådansom om man en
precisionsgrad EG-direktivets krav preciserade ändamålatt är
uppfyllda. EG-direktivet för övrigtär uppbyggt så tillåten användningatt
anges.

Den andra lösningen tillåten användning innebäratt ange att- -
uppgifterna får användas endast för sådan verksamhet särskiltärsom
angiven. När användning inom verksamheter aktualiseras måstenya
alltså författningen ändras, önskar tillåta användningen. Detom man
framstår enklare utforma sådan reglering så den uppfyllerattsom atten
EG-direktivets krav.

Från användarsynpunkt torde den första lösningen fördelaktigvara
det användningsättet tillåten såär länge den inte har förbjudits.att ny
Från integritetssynpunkt den andraär lösningen föredra. innebärDenatt

verksamhet inte kan använda uppgifterna förränatt haren ny man
detta tillåtas.börprövat För båda lösningarna gäller kanom att man ge

öppningar huvudregleringen finns i lag så justeringar kan görasattom
i förordning eller viss myndighet, Datainspektionen.t.ex.av en

Av det sagda framgår ingen lösningarna invändningsfri.äratt av
Ingen innebärdem all utveckling på området kan ske åtgärderattav utan

det gäller ändamålsbestämningarna.när Den avgörande frågan är
författningsregleringennärmast bör ha den utformningenom att ny an-

vändning möjlig fårär och förbjudas finnernär den olämpligärattman
eller i förväg bör visspröva användning bör tillåtas.om man om en
Eftersom ändringar i bådakrävs fallen framstår den integritetsvänli-mer

lösningen i förväg användningpröva skall tillåtasattga om en som- -
lämpligast. Den kontroll användningenöver och överens-ger en annan

bättre med EG-direktivet.stämmer
Hur skall då ändamålen utformas för rimlig avvägningatt ge en

mellan användarintressena och integritetssynpunkter och för att motsvara
kraven enligt EG-direktivet

9.5.2 Registerändamålen bör preciseras endast för
personuppgifter

En första fråga ställning till ändamålen bör preciserasär endastatt ta om
för de personuppgifter ingår i fastighetsdataregistret ellersom om
ändamålen bör preciseras beträffande informationäven i registret.annan
En särskild fråga hur begreppetär personuppgift bör definieras.närmare
Detta behandlas i avsnitt. Här bör docknästa olika lösningarnämnas att

väljaskan vad gäller denna definition, vilken lösningatt oavsettmen
väljs både personuppgifter och information kommer finnassom attannan

i fastighetsdataregistret.



Ändamålen sou 1997;3112

ändamålenockså tillämpasenligt datalagen, vilketUtgångspunkten när
ändamålen för personregistreti författning, detbestäms är äratt som

skall bestämmas.
frågan1973:33 125till datalagen prop.I förarbetena togs oms. upp
beslut i dennaändamål Datainspektionen meddelarprecisering närav

registerända-föreskrifterpersonregister.fråga för Där attett omangavs
generellt, inte bara demåste utformas tämligenmål i många fall när tas

i med detmeddelas sambandprinciptillstånd dein i även närutan
Datainspektionenstilläggastillståndet. bör dockslutliga Det att

ändamål inte skall utformasföreskrifterinställning är att omnumera
itill uttryck förarbetenahållningDen kommergenerelladetta sätt. som

tidigareEG-direktivet vilketförenlig nämnts,inte heller medär som,
behandlingändamålen vidpreciseringrelativt kravställer stora avav

personuppgifter.
registerbegreppet förEG-direktivet intevidare så i användsDet är att

avgränsningen sker kravdatabehandling,automatisk ettutan genom
ändamål.bestämdapersonuppgifter skall ske förbehandlingatt av
föråldrat.kritiseratsi sammanhangfleraRegisterbegreppet har som

i komman-begrepp kommertalar för detta utmönstrasMycket attatt en
Datalagsutredningen iikan sammanhangetdatalag. Det nämnasde att

i huvudsak1993:10 användeSOUslutbetänkandet En datalagsitt ny
ställde kravi EG-direktivet ochbegreppsapparat uppsomsamma

enligt gällande Iändamålsbestämningar vad krävs rätt.änsnävare som
förslag.i förevarandeinteregisterbegreppetsig har utrnönstratsoch för

avsnitt 8.3.1. De harnämligen har kvar detta sefinnsSkäl att
ändamålsbestämningar.frågannågot sambandemellertid inte om

de kravEG-direktivet ochskall uppfyllaförslagetFör motatt svara
ändamålsbe-beträffandeDatainspektionenSverigei ställs t.ex.avsom

behandlingändamål föralltså preciserademåstestämningar avanges
Å hinder inteviktigt onödigasidan detpersonuppgifter. andra är att

i fastighets-finnsinformationanvändningen denförställs somavupp
vinster förframhållits finns dettidigaredataregistret. Som stora
utnyttjasregistretinformationen i kanisamhället göra,stort att om

politiskt fastlagdaolikaockså iuttalatseffektivt Detta harsätt.ett
personuppgifter. Detsikte endastEG-direktivetmålsättningar. tar

särskiltuppgifter detför sådana ärdeti tankebottnar äratt somen
integriteten. Det lättpersonliga ärskydd för denstarktviktigt med ett

definitionvidadensärskilt med tankeiinstämma detta, somatt
definitiondennadirektivet. Meraipersonuppgifter senare.omges

förskyddviktigt ställainte likadetDäremot är att annansammaupp
databehandling. grundtan-Dennaautomatiskgenomgårinformation som

liggerde tankari strid mednågotövrigt inteför sättke är som
datalagen.bakom

statsmaktsregisterandrafrån mångaskiljer sigFastighetsdataregistret
spektratdet bredaanvändningsområdet ochbredabåde detdet gällernär
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information i registret. Med hänsynav härtill och till vad sagtssom om
EG-direktivet finns det skäl utforma ändamålsbestämmelsenatt på det
sättet begränsningar och preciseringaratt ställs endast detnär gällerupp
personuppgifter. En sådan lösning kan inte oförenlig med denanses nu
gällande datalagen, detnär frågaär statsmaktsregisterettom som
regleras i författning.

När begränsningar ställs för personuppgifter bör också klargörasupp
dessa begränsningaratt gäller all användning personuppgifter.av

Termen behandling i den betydelse denna har i EG-direktivet bör därför
användas. På så undvikssätt användningatt personuppgifter blirav
möjlig i strid med EG-direktivet.

9.5.3 Närmare begreppet personuppgiftom

I det föregående avsnittet har konstaterats ändamålsbestämmelsenatt bör
utformas på det sättet begränsningar och preciseringaratt bör ställas upp
endast beträffande personuppgifter. Vad då med personuppgifteravses

Begreppet personuppgift definieras i §l datalagen. Där attanges en
personuppgift är upplysning enskild I förarbetenaen som avser person.
prop. 1973:33 117 utvecklade departementschefen dettas. på följande
sätt.

Begreppet personuppgift bör enligt min mening användas beträffande
sådan upplysning enskild Som OSK har framhållitsom avser person.
kan sådana upplysningar de skiftande slag. Det därförmest ärvara av
omöjligt här någongöraatt närmare precisering. Att upplysningar

födelsedatum,t.ex. nationalitetsom avser eller utbildningen persons
eller hans familje- eller anställningsförhållanden skall anses sompersonuppgifter självklart.är Aven upplysningar mindreärsom avpersonlig bör kunna hänförasnatur under begreppet personuppgift.
Hit bör höra exempelvis lysningar bostadsför-up om en personshållanden, banktillgodohavan och fastighets- eller bilinnehaven samtupplysningar i övrigt rör ekonomiskasom ställning. Påen persons
försäkringsområdet bör personuppgifter exempelvissom ansesupplysningar försäkringstagare,att är förmånstagare,en person
skadelidande eller innehavare ansvarsförbindelse. Som OSK harav
anfört får det ankomma på praxis från fall till fallatt vadavgöra somhänföraär till personuppgift.att

Som personuppgifter räknas således enligt förarbetena vissa uppgifter
identifierande,är vissasom t.ex. uppgifterpersonnummer, samt rörsom

enskilds förhållanden, uppgifter nationalitet,en t.ex. utbildning,om
familjeförhållanden, bilinnehav och ekonomiska förhållanden. Det rör
sig alltså vissa uppgiftstyper. Departementschefen tilladeom att en
personuppgift i sig ofta identitetsröjandeär det inträffakanattmen att

inte enbart med hjälp personuppgiften kanman fastställaav vem som
måste ställautan attavses personuppgiften medman särskildsamman en

identitetsuppgift. Detta bör jämföras med definitionen begreppetav
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personregister enbartregister intepersonregister. Ett är ettatt somanse
Härför krävs,innehåller uppgifterdetskäletdet att person.om enav

hjälpeller medpersonuppgifterenligt förarbetena, avatt ensamma
till visshänförasidentitetsuppgifter kan person.en

tidemellertidpraxis harIlångt förarbetena.Så annanensenare
uppgifter kanpersonuppgift. Endastgjorts begreppettolkning somav

någonpersonuppgifter. Menvisstill ärhänföras att anse sompersonen
avgörandefinns inte. Det äruppgiftervissabegränsning till typer av

uppgiftenuppgiftstyp ärvisssigalltså inte det rör utan omom enom
visshänförlig till person.en

i förevaran-definieraspersonuppgift börbegreppetfråga hurNästa är
EG-direktivet i ochi ärställsdefinitionerDesammanhang.de uppsom

finns något skälintedettyckasDärmed kanbindande. attsig inteför att
Såpersonuppgift. ärdefinition begreppetEG-direktivetstillansluta av

ändamålpreciseradeföreslagitsTidigare harfallet.emellertid inte att
fastig-iinformationpersonuppgifter. Förförgälla endastskall annan

ändamål. EG-sådananågrainte ställasskallhetsdataregistret upp
ändamålen skall habl.a.tidigareinnebär, nämnts,direktivet att ensom

förtillåten endastpersonuppgifterbehandling ärprecision ochviss att av
definition begreppetmånI den snävareangivna fall.särskiltvissa aven

behandlingalltsåmöjliggörsEG-direktivetspersonuppgift används än av
personuppgifterdirektivetenligt utan attuppgifter är att somansesom

strid medialltså hamnaMan kanställtsändamål harbestämda upp.
direktivet.

frånpersonuppgiftdefinition begreppetEG-direktivetsdåAvviker av
varje2personuppgift artikel amedEG-direktivetdatalagens I avses

Enidentifierbar fysiskidentifierad ellerupplysning person.avser ensom
identifieras,kandirektivet,enligtidentifierbar är, sompersonenperson

identifika-hänvisning tillalltframförindirekt,eller ettdirekt genom
för hansspecifikafaktorer äreller fleratillellertionsnummer somen

socialakulturella ellerekonomiska,psykiska,fysiologiska,fysiska,
identitet.

interegisterbegreppet ärframhållasbörsammanhangdettaI att
databehandling. Begreppetautomatiskgällerdeti direktivetrelevant när

medförbehandling. Dettillkopplasfår i stället attpersonuppgift en
fall intei andrapersonuppgift ochvissa falluppgift i är att som enanse
blirUppgiftenutförs.behandlingvilkenAvgörandedet. är enär som

uppgiftenmedförbehandlingeni de fallpersonuppgift att enavser
identifieras.indirekt kandirekt ellerperson som

begreppetuppfyllda börskallEG-direktivetenligtkravenFör varaatt
upplysninghärmedbetydelsenpersonuppgift den somatt avses enges

tillhänföraskanupplysningarandramedtillsammanseller enensam
med denDetta överensstämmerbestämbarellerbestämd person.

iframvuxitharpersonuppgiftsbegreppdatalagensdefinition somav
innehållerdatalagkommandesigvidare förväntapraxis. Man kan att en
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definition begreppet personuppgift och dennaen definitionav att
dessutom i harmoniär med EG-direktivets. Något skäl i förevarandeatt
registerförfattning ställa särskild legaldefinition finns således inte.upp en
Däremot bör begreppet den innebördges angetts.som nyss

Som tidigare kannämnts uppgift iblandsamma attvara anse som en
personuppgift och andra gånger inte. Det beror helt och hållet på hur
uppgiften används eller för använda EG-direktivets terminologiatt- -vilken behandling vidtas. Någon heltäckande beskrivningsom t.ex.av
vilken information i fastighetsdataregistret personuppgifterutgörsom
kan alltså inte Huruvida uppgift är personuppgiftges. atten anse som en
får i detavgöras enskilda fallet. I författningskommentaren till 2 § ges
dock del exempel på hur bedömningen skall göras.en

9.5.4 De olika ändamålen

Utgångspunkten bör fastighetsdataregistret skall offentlighetattvara ge
i registret ingående information. Samlingsbegreppet för all in-

formation ingår i fastighetsdataregistret bör fastighetsanknutensom vara
information. Men detnär gäller personuppgifter bör alltså preciserade
ändamål För vilka ändamål bör då personuppgifter i fastighets-anges.
dataregistret få behandlas

Det nuvarande fastighetsdatasystemet används statliga ochav
kommunala myndigheter. Behandling personuppgifter enligtär,av
artikel 7 e i EG-direktivet, tillåten, denna nödvändigär förom att
utföra arbetsuppgift allmänt intresse eller denna led ien ärav ettom
myndighetsutövning, under förutsättning detta utförs denatt av
registeransvarige eller tredje till vilken uppgifterna har lämnatsav man

Gemensamt för statliga ochut. kommunala myndigheter verksam-är att
heten bestämmelser i författning.styrs En del verksamhetenav av
innebär dessutom myndighetsutövning. Detta formär verksamheten av

får angelägen och författningsstödet,som haranses som, genom ett
fastställt allmänt intresse. Genom författningsregleringen får vidare
kravet i EG-direktivet uppfyllt behandlingen nödvändig förärattanses
arbetsuppgifter allmänt intresse eller för myndighetsutövning. Enav
ändamålsbestämmelse innebär uppgifterna får användas förattsom
arbetsuppgifter grundar sig författning får i kombination medsom
viss preciseringnärmare vilka verksamheter ocksåav som avses anses
innebära tillräcklig precisering.en

Det har blivit allt vanligare skapas för verksamhetatt utrymme att
tidigare har bedrivits myndigheter kan överlåtas påsom vadav annan

gäller bl.a. själva genomförandet. Ett exempel kommunernaär äratt
ålagda organisera sophämtningatt de kan privat bolagatt ettmen ge

Ävenuppdrag praktiskt ombesörja detta. sådanatt verksamhet bör
omfattas det aktuella ändamålet.av nu
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offentlig-fastighetsdataregistretsyfte med ärgrundläggandeEtt att ge
tidigare manuellt fördaRegistret deförhållanden.vissa ersätterhet

tomträttsböckerna. Man kanfastighets- ochstadsregistrenochjord- samt
informationssystemfunktiongrundläggandedärför tala ettsomenom

till grund förliggertankardevilken ärnärmast somsprungen ur
området, nämligenpåm.fl. författningarjordabalkenenligt attsystemet

förhållandenvissatill tillkännagesyfteinskrivningssystemet har attt.ex.
intefastighet. Här kantilllagfaren ägaresåsom är manensomvem

liknande, detochvissa användaretala utansätt omannarssomsamma
"klassiska"tillgängliga. Dennauppgifterna skallhandlar att varaom

uppgift,någon enstakaintresseharanvändning handlar att avom man
fastighet verkligensig ägakontroll att ent.ex. som uppgeren personav

ingå i statligfåranvändningformDennalagfaren ägare.är ansesav
författning.enlighet medbedrivs iverksamhetkommunaleller som

kreditinsti-fastighetsdataregistretanvändningsområde för ärEtt stort
användning. Detnuvarandefastighetsvärderarnasochmäklarnastutens,

förut-fastighetsdatasystemethjälpmedalltsåhandlar att geavom
organisa-fastighetsmarknad. Dessafungerandevälsättningar för en

kommersiellbeskrivasverksamhet kanliknandetioners och somannan
sådan egendom ärliknandeomsättning ochvidmedverkan somav

fastighetsdatasystemet.närvarande benämns,fördetregistrerad som
detsamhällsnyttig och därfåranvändningDetta är typ ansessomen av

förfogande. Detillfastighetsdataregistret närmareställaförsvarligtär att
i författningskommentaren.behandlasavgränsningarna

till-därverksamhetnärbesläktadutsträckningi vissfinnsDet en
centraltinformationdatabaserad utgörfastighetsanknutentill ettgången
visserli-informationenfastighetsanknutnadenfallI dessainslag. utgör

vitaltuppgifternaverksamheten, äriinte det centrala avmengen
sigDetoch beslut. rörprövningarförunderlagintresse omsom

sigHärverksamhet.liknande görförsäkringsgivning ochkreditgivning,
personuppgifter iutnyttjandetillåtaförgällandeskäl att avsamma

fastomsättningvidmedverkanbeträffandefastighetsdataregistret avsom
och liknande.egendom

Enfastighetsdatasystemet.idagbolag använderFastighetsförvaltande
fastigheter ochomsättningvidmedverkananvändningendel avavserav

fastighets-användningingår i Dennaegendom systemet. avsomannan
medverkanändamåletangivnatidigaredetin underdataregistret faller

sikte denanvändningliknande. Enomsättning ochvid tarannan
fastigheterandrasellerverksamhetenförvaltandedirekt m.m.av egna

fastighetsdataregistret.tillåtas ianvändning börOckså detta är somen
ledningaranläggningar,olika översynerinbegripasHäri bör typer avav

användaockså bör kunnaverksamhetnäraliggandeo.dyl. En som
projektering tillfrånstadier,i olikabyggande desspersonuppgifter är

uppförande.
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Slutligen bör viss användning tillåtas i dag vanligtär före-som
kommande och viss användning uppgifternatangerar i detsom av
statliga och adressregistret SPAR. Det sig för det förstarörperson- om
aktualisering, komplettering och kontroll fastighetsanknuten in-av
formation i kund- eller personregister eller liknande register. Vidare
gäller det urval personuppgifter, s.k.uttag urvalsdragning. Denav av
sistnämnda användningen blir framför allt aktuell vid direktreklam.

Givetvis bör personuppgifter i fastighetsdataregistret kunna användas
för statistik och forskning. När det gäller statistik torde hel del deen av
behandlingar blikan aktuella täckas ändamålet författnings-som av
reglerad statlig och kommunal verksamhet. Frågan är om annan an-
vändning för statistikändamål och användning för forskningsändamål
särskilt bör EG-direktivet innebär personuppgifter fåranges. att
användas för bl.a. forskning och statistik detta inteäven har angettsom

särskilt ändamål, under förutsättningett lämpliga skyddsåtgärdersom att
finns artikel 6 a. Det vidare svårtär i förväg ända-avgränsaatt
målen till viss statistiknärmare eller forskning. Det sagda leder till att
personuppgifterna bör kunna användas för statistik och forskning utan

detta särskilt.att anges

9.5.5 Något betydelsen de uppställda ändamålsbe-om av
stämmelserna

gjordaDe övervägandena innebär begränsningar beträffande vilkaatt
ändamål fastighetsanknuten information skall få användas till endast skall
finnas behandlingnär uppgifter medför uppgifterna ären attav att anse

personuppgifter. Beroende vilken behandling utförs kan densom som
fastighetsanknutna informationen personuppgifter.attvara anse som

I olika sammanhang har, tidigare vikten framhållitsnämnts,som av
onödiga hinder inte ställs för spridandeatt vad kallas förupp av som

offentliga grunddata. Det finns skäl instämma i detta. Den föreslagnaatt
utformningen innebär också hinder saknas så länge det inte sigatt rör

personuppgifter. De begränsningar har ställts förom som upp person-
uppgifter har gjorts dels följd EG-direktivets krav, dels eftersom en av

avvägning användar- och integritetsintressen. Redan med hänsynen av
till EG-direktivet intedet möjligtär tillåta användningatt en av
personuppgifter för icke bestämda ändamål. I takt med teknikeratt nya
utvecklas får återkomma till ändamålsbestämmelsen och avgöraman om

tilltänkt användningsform möjlig respektiveär bör möjlig. Engörasen
särskild fråga hur offentlighetsprincipenär förhåller sig till ändamålsbe-
stämningarna. Denna fråga utvecklas i avsnitt 12.3.l.

Trafikutskottet behandlade ibetänkandet 1995/96:TUl9 Informations-
teknikens användning regeringens förslag i propositionen l995/96:l25
Åtgärder för bredda och utveckla användningen informationstek-att av
nik. Vidare behandlades antal motionsyrkanden hade väckts medett som
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fastighets-bl.a.motion yrkadespropositionen. Ianledning attenav
Motionentillgängligt Internet.omedelbart skulleregistret göras

med hänsynuttalade detBostadsutskottet bl.a.behandlades attsomav
finnaskaninriktning fastighetsdatasystemetspecifikafråganstill

Fastighetsdatautredningen. Trafik-resultatetanledning avvaktaatt av
37 f..uppfattning bet.sig dennaställde bakomutskottet s.

information till-relativtexempel sätt göraInternet är attett nyttett
tillgänglig påinformation öppna nät.talargänglig. Man görsattom

Ändamålsbestämmelsen bl.a. medtidigare utformadnämnts,är, som
för släppa kravetNågotEG-direktivet.tillhänsyn attutrymme

personuppgifter finns inte. Förbehandlingvidändamålpreciserade av
föreslåspersonuppgifterbehandlinginnefattarintebehandlingar avsom

behandlingarNågot hinderförfattning.begränsningar inågrainte mot
personuppgifter viainteinformation ärfastighetsanknuten somav

inte. Detförevarande förslaginnebärnågoteller öppet nätInternet annat
inågra hinder för-föreligga skäl övervägahellerintekan attanses

ochsäkerhetsproblemfinnssak detEnfattning detta. är attmot annan
precisera-Detillgängligauppgifter öppna nät.förliknande görssom

någonemellertid intepersonuppgifter medgerändamålen förde
personuppgif-liknandeandra nätvia Internet eller öppnabehandling av

till sådananvändningen ärmöjligtinteeftersom det är att styra somter,
intedetsagda medförändamålen. Detuppställdadeförenlig med att

författningsregleringsärskildnågonföreligga behovkanheller avanses
behandlingbeträffande nät.öppna



SOU 1997:3 Vilken information bör ingå 119

Vilken10 information bör ingå

10. 1 Direktiven

Enligt direktiven skall utredaren ställning till vilken fastighetsanknutenta
information huvud ingåbör i fastighetsdatasystemet.över tagetsom
Frågan ställs de samfällighetsförenings- och pantbrevsregistrenom nya

ingå.skall Det kan, enligt direktiven, finnas funktionella skäl talarsom
för samlar så informationmycket möjligt i En delatt systemet.man som
skäl emellertid tala sådan ordning. Regeringen anförmotanges en
därvid alla uppgifter samlas i register, uppgifterdessa kanatt, ettom
bearbetas kanske inte önskvärt tillsätt med hänsyn denärett som
personliga integriteten. Utredaren får i uppdrag avvägninggöraatt en

angivnamellan de motstående intressena.

Överväganden10.2 och förslag

Förslag: I fastighetsdataregistret ingå fastighetsdel,skall en en
inskrivningsdel, adressdel, byggnadsdel och taxe-en en en
ringsuppgiftsdel. De olika delarna motsvarigheter till detutgör
nuvarande fastighetsregistret exklusive adressregistret, inskriv-
ningsregistret byggnadsregistretoch till de adress- ochsamt
taxeringsuppgifter redovisas i fastighetsdatasystemet.som
Dessutom skall viss tilläggsinformation, liksom i dag, få föras
i fastighetsdataregistret.

10.2.l Allmänna synpunkter

återgivnaDe i direktiven egentligen två spörsmål.uttalandena tar upp
Vilken information ingå ibör fastighetsdataregistret Skall denna
information i eller flera register avsnitt tagitssamlas I 8.3 harett
ställning för all information bör i register.samlas endaatt ett

Frågan vilken information ingå i fastighetsdataregistretbörom som
sikte vilka de registren ochnuvarande databasernanärmasttar av som
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skall ingå i detta register. Vad då för vilken informationavgörandeär
bör ingå i fastighetsdataregistretsom

Användaraspekter betydelse. Som i direktiven talarär av anges
funktionella skäl för samla så information möjligtmycket iatt som
fastighetsdataregistret. Givetvis det enklast för användaren ha allär att
information tillgänglig i sammanhang. Om inte begränsar sök-ett man
möjligheterna och möjligheterna till terminalåtkomst, användarenges
maximala förutsättningar informationenanvända och genomföraatt att

sökningar.olika
i utsträckningDetta gäller så länge informationen offentlig.störst är
information vilkenRör det sig för kan råda fördelarnasekretess ärom

Dåbegränsade. kan informationen ofta inte lämnas För-ut.mer
fråndelarna användarsynpunkt blir också begränsade, visstettmer om

register används för andra ändamål de andra registren. mindreIän
utsträckning blir dådet aktuellt använda uppgifterna i det förstnämn-att

registret i uppgifterna i registren.da sammanhang de andrasamma som
bådeviss mån kan regleringen och själva registersystemet samtidigt bliI

svåröverskådligt.mer
finns också informationDet andra skäl kan tala samla allmot attsom

i fastighetsdataregistret. EG-direktivet innebär vissa krav det gällernär
angivande ändamål vid behandling personuppgifter. Enligt artikelav av
6 skall medlemsstaterna föreskriva personuppgifter skall samlas föratt
särskilda, uttryckligt angivna ändamål. fåroch berättigade Vidare senare
behandling enligt inte oförenligthuvudregeln ske på medsätt ärett som

ändamål. behandling uppgifterdessa Undantaget, försom avser av
historiska, statistiska eller vetenskapliga ändamål, begränsatär av

ocksåintresse i förevarande sammanhang. Personuppgifterna skall vara
personuppgifterna får inteadekvata och relevanta. Och omfatta änmer

nödvändigt till ändamål vilka uppgifternavad med hänsyn de förärsom
in för vilka Det kan tilläggashar samlats och de behandlas. attsenare

i direktivets ingress personuppgifter måste särskilt28 attanger vara
nödvändiga till ändamål för vilkaadekvata, relevanta och med hänsyn de

ändamål uttryckligt angivna, berättigadede behandlas. Dessa skall vara
vid tiden insamlingen uppgifterna. Sådana ändamåloch bestämda för av

behandlingen uppgifterna fårmed läggs fast sedan har samlatssom
ursprungligeninte oförenliga med de ändamål angavs.vara som

Direktivet innebär,sammanhanget också artikel intresse.I 7är av
artikel, behandling personuppgiftervilket framgår denna äratt avav

i artikeltillåten någon de förutsättningar 7endast ärsom angesom av
följande.förutsättningar därvid intresseuppfyllda. De är ärsom av

nödvändigbehandlingenBehandling personuppgifter får ske, äromav
intresse led iutföra arbetsuppgift allmänt ellerför är ettatt somen av

registeransvarige tredjemyndighetsutövning utförs ellerden mansom av
vidarevilken uppgifterna Sådan behandlingtill har lämnats ärut.

ändamål berättigadetillåten, behandlingen nödvändig för rörär somom
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intressen hos den registeransvarige eller hos den eller de tredje tillmän
vilka uppgifterna har lämnats sådana intressennärut, utom uppvägs av
den registrerades intressen eller dennes grundläggande fri- och rättig-
heter kräver skydd enligt artikel sistnämnda1.1. I artikelsom attanges
medlemsstaterna iskall enlighet med direktivet skydda fysiska personers
grundläggande fri- och rättigheter, särskilt till privatliv, irätten samband
med behandling personuppgifter. Nödvändighetsrekvisiten i de tvåav
punkterna bör tillsammans med kraven på preciserade ändamål. Omses
ändamålen alltför opreciserade,är blir det omöjlig uppgift bedömaatten

behandlingen nödvändig.ärom
Ändamålen skall alltså ha viss grad precision och de uppgifteren av

registreras skall relevanta i förhållande till ändamålet. Dessasom vara
krav ställs i EG-direktivet. Men även bortser frånupp attom man
kraven återfinns i EG-direktivet, framstår dessa berättigade från in-som
tegritetssynpunkt. Kraven har betydelse för frågan vilken information

ingåbör i fastighetsdataregistret. Kravet relevans och adekvanssom
det gällernär personuppgifterna i förhållande till ändamålen medför att,

ställer flera olika ändamål och tillräckligt precise-om man vart ettupp
de olika uppgifterna skall få användas iendast förhållanderat, till det

eller de ändamål där adekvanskravet uppfyllt. Iär den mån vissa
uppgifter endast relevanta i förhållandeär till visst ändamål finns detett
alltså skäl för lägga de uppgifterna utanför fastighetsdataregistret.att

Sett i praktiskt integritetsperspektiv blir utgångspunktenett mer
det fördelnärmast såär samla lite information möjligt iatt atten som

fastighetsdataregistret. Ju information finnsmer som om en person,
Ådesto fördjupad information kan erhålla denne. andramer man om

sidan det inte enbartär detta avgörande. Omär enbart visssom
information finns i fastighetsdataregistret medan information läggsannan
i andra register, möjligheterna tillär sammankoppling informationenav

möjligheternaoch till sambearbetning betydelse. Ju dessastörrestorav
möjligheter desto mindreär, betydelse har den formella uppdelningen av
informationen flera register.

Man bör dock hålla i minnet vilken information ingåskall iatt som
fastighetsdataregistret inte och kanske inteavgör heller detensamt ärens

avgörande för vilket skydd kan ställas förmest den enskildessom upp
personliga integritet. Det möjligt inomär för registret skapaatt ramen
klara mellan olikagränser uppgifter och begränsa möjligheterna att
använda dessa uppgifter i sammanhang, för sambearbetning.ett t.ex.

10.2.2 Närmare vilken information ingåbörom som

Vad innebär då det sagda för frågan vilken information bör ingåom som
i fastighetsdataregistret

När det vilken informationövervägs i detta sammanhang bör för-som
fattningsregleras såledesoch ingå i fastighetsdataregistret får, som
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integritets- och säker-tidigare användaraspekterna vägasnämnts, mot
mångadärvid informationutgångspunkt blirhetsintressena. En att som

ändamål skönjas börutnyttjar vissa kanoch däranvändare gemensamma
integritetsskäl talar detta.inte särskilt starkaingå i registret, emotom

sambandinformation inte har dettaintegritetsskäl,bör,Däremot somav
ocksåSlutligen börinformation ställas utanför. övervägasmed annan

ingå i registretfrågan vissa uppgifter börförvilken betydelse det har om
respektive sekretessbelagda.uppgifter offentligainte,eller äratt

infördesfastighetsdatasystemetInskrivningsregistret har förts sedan
registerställa dettaNågot skälgrundstenarna.och utgör atten av

sigförhåller detfinns inte. Påfastighetsdataregistretutanför sättsamma
vissa förändringar skettdockfastighetsregistret. Där harhuvudsak medi

kommenteras.börsom
kvartersregistret ochvarit såhittillsdetFörst bör nämnas attatt

aktuellaendast denbeträffande kommunadressregistret har förts omen
tagitsfrågantillfällen harVid antalhar begärt detta.kommunen ett upp

inteobligatoriskt. haradressregistret bli Dettabör ännuförande avom
enhetligt förnågotmeddetBl.a. hängerskett. systernattsamman

landsbygds-problemetfinns.inte Det ärbenämning adresser största
adresserna.

lågenhetsregisterinförande närmastpraktiken innebärI ettett av
adressregister. närvarandeFörföraobligatorium för kommunerna att

lågenhetsregister.medavgränsad provverksamhetgeografisktpågår en
regeringenstannadeverksamhettill regleringen dennaI förarbetena av

skyldighet för kommunernaförfattningsregleradinförainteför attatt en
infördesI ställetfastighetsdatasystemet.adressregister iföra en

utgickRegeringentill bostadslägenheter.fastställa adressskyldighet att
adressregister inomfullständigtsaknarkommunerifrån de ettatt som

sådant.uppbyggnadenvidtar åtgärder förfastighetsdatasystemet ettav
1995/96:90 30.Se s.prop.

fastighetsdataregistret böriadresserFrågan förande varaavom
ligga utanförfårövervägandenobligatoriskt ansessomrymmer

avhängigmånockså i vissDenutredningsuppdrag.förevarande är
Någon ändringlågenhetsregister.medprovverksamhetenutfallet avav

fakultativtadressregisterordningen där förande ärnuvarandeden av
föreslås därför inte.

ökaradressregister. Antalet50 stycken förSamtliga kommuner utom
ochetableradAnvändningen adresserkontinuerligt. år numeraav

andramed desambandstarktAdressuppgifterna harutbredd. ett
Uppgifterna bl.a.fastighetsdataregistret. äriingåböruppgifterna som
inskrivningsmyndig-ochfastighetsbildningsverksamhetiredskapett

fastighetsdataregistret.ingå idärförbörAdressernaverksamhet.heternas
utvecklingNågonkommuner.endastKvartersregister förs tre somav

finnsutsträckningibörja föraskvartersregister skulle störretyder att
huvudkvartersregistretinledningsvis överställasdåFrågan kaninte. om
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bör finnas kvar. Några direkta skäl för helt dennataget stängaatt
möjlighet intehar framkommit. Det också tveksamt liggerär detom
inom för utredningens föreslåuppdrag något sådant. Ut-attramen
gångspunkten blir därför denna möjlighet skall finnas Påkvar. grundatt

det samband kvartersuppgifterna har med de andra uppgifternaav som
ingå i fastighetsdataregistretbör och då inte sigdet känsligrör om

information bör uppgifter kvarter få föras i fastighetsdataregistret.om
Registerkartan har genomgått vissa förändringar. Numera kan den

föras digitalt. Sedan den l oktober 1995 den digitala registerkartanutgör
integrerad del fastighetsregistret. Den har samband mednäraetten av

uppgifterna i övrigt och de har användningsområden.gemensamma
Registerkartan ingå ibör därför fastighetsdataregistret.

Byggnadsregistret ingår i fastighetsdatasystemet. Regleringen av
byggnadsregistret karaktär. I förarbetenaär departe-temporärav angav
mentschefen 1992/93:100 Bil.prop. 15 106:s.

Mot denna bakgrund det min bedömnin CFD i samverkan medär att
kommunerna bör kunna inleda registerörandet överettnu genom av
byggnader. Annorlunda uttryckt, för inte skapa bildatt ett nytten av

register, innebär detta CFD bör inleda arbetet åsättamedstort att att
byggnaderunika identiteter i anslutning till fastighetsdatasystemet.

remissbehandlingen har inte framkommit några särskilda
farhågor från integritets- och säkerhetssynpunkt. Datainspektionen har
emellertid framhållit författningsmässiga regleringendenatt av
fastighetsdatasystemet bristfällig. I avvaktan registerlagär pa en ny
bör det enligt inspektionen inte komma i fråga utvidga fastighets-att

ytterligaredatasystemet med delregister. Ett arbete med utarbetaatt
registerlag för fastighetsdatasystemet inlettshar under hösten inomen

Justitiedepartementet. Detta arbete inte slutföras förränkan Datalags-
utredningen Ju 1989:02 har lämnat sitt slutbetänkande. Det beräknas
ske vid utgången februari 1993. reglering fastighets-Enav ny av
datasystemet bör därefter kunna i kraft juli 1994.träda den 1
Regleringen såledeskan föreligga i tid innan byggnadsregistergod ett

fullt utbyggt och också hur byggnadsregistret integrerasbörär ange
med fastighetsdatasystemet.

juniDen 21 1995 fattade regeringen ändring ibeslut fastig-ett om en
hetsdatakungörelsen innebar tillgänglighetenökning tillsom en av
byggnadsregistret då färdigt.under uppbyggnad nästansom var men
Ändringen iträdde kraft den l oktober 1995 SFS 1995:980. Genom
ändringen informationenblev byggnader tillgänglig på sättom samma

information i fastighetsdatasystemet. Dessförinnan hadesom annan
terminalåtkomst till byggnadsinformationen varit endast föröppen
skattemyndigheter och respektive fastighet belägen.den kommun där var

direkta ingåNågra nackdelar med låta byggnadsregistret iatt
fastighetsdataregistret inte framkommit. Uppgifterna ihar byggnads-
registret sådant uppgifterna i fastighets-har samband med de andraett
dataregistret ingå i fastighetsdataregistret.de böratt
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Lägenhetsregistret ingår inte i fastighetsdatasystemet. De grund-
finnsläggande bestämmelserna i särskild författning; 1995:lagenen

1537 lägenhetsregister. I förarbetena 1995/96:90 25prop.om s.
uttalade regeringen följande denna reglering.om

Förslaget till lagreglering lägenhetsregister är permanentav av
dock inte medföra några särskilda komplikationerkaraktär. Det bör

införliva författningen i kommande regelverk kringett nyttatt
fastighetsdatasystemet. En fördel med förslaget iställetär att en

intereglering skapar osäkerhet vad faktisktpermanent om som
slutligt. slutliga blirgälla Hur den regleringen detkommer än äratt

givet lägenhetsregister föreslagen bör regleras i anslut-att ett artav
fastighetsdatasystemet.ning till bestämmelserna om

inte skilja byggnadsregistretNågot talar för och lägenhets-attsom
låter registret fastighets-registret på det ingå idet sättet att man ena

lägenhetsregistretdataregistret inte det andra slagsär ärattmen en
specificering byggnadsregistret.utveckling och En byggnad delasav

unik lägesbeteckning för varjehärigenom i lägenheter med en
lägenhet.

lägenhetsregister uppgifter i lägenhets-I 2§ lagen attom anges
statistikregistret får användas för framställning och för folkbok-av

också,föringen. Registret får enligt nämnda paragraf, användas för
resursfördelning planering, uppföljning utvärdering boende,ochsamt av

Ändamålenkommunikationer. för lägenhetsregistretochbyggande är
de i avsnitt 9.5.4 har ställts förklart begränsade än som uppmer

sikte viss statlig kommunalfastighetsdataregistret. De bara ochtar
lägenhetsregister också sinverksamhet. Förslaget införande hadeom av

i sådana intressen tillgodose andra användare. Detgrund än är,attmer
föregående mindre lämpligt ini det avsnittet, förautvecklats attsom

ändamål iuppgifter får användas för betydligt andrasnävare änsom
fastighetsdataregistret.

tillåtaalternativ givetvis vidga ändamålen ochEtt är att samma
tillåtsuppgifterna i lägenhetsregistret föranvändning personupp-av som

fastighetsdataregistret. Uppbyggnaden lägenhets-gifter i övrigt i av
nyligen påbörjats så sigregistret emellertid och länge dethar rörän om

framstår avvakta resultatenprovverksamhet. Det klokt att avsomen
utvidgning ändamålen detinnan så relativt omfattandedenna somaven

lägenhetsregistreti framtid finnerfråga Omövervägs.är attman enom
till denfastighetsdataregistret, detta med hänsynföras i börbör -

i avsnitt 13.3 bli relativtförfattningsmässiga uppbyggnad föreslåssom -
enkelt.

in i fastighetsdatasyste-Vissa taxeringsuppgifter har sedan länge förts
Riksskatteverket.inte sekretessbelagda hosUppgifterna tordemet. vara

tillgångförutsätterInskrivningsmyndigheternas beslut stämpelskattom
minst förvidare uppgifter intetill dessa uppgifter. Detdel är somen av

intresse i den verksamhet därkreditinstitut, mäklare, är stortosv. av
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fastighetsdatasystemet används. Denna information såledesbör finnas i
fastighetsdataregistret.

Som i avsnitt 3.2 får kommunala myndigheter, länsstyrelserna,angetts
vägförvaltningarna, Riksantikvarieämbetet och historiska muséerstatens
Riksantikvarieämbetet, enligt 4 § fastighetsdatakungörelsen, i
fastighetsdatasystemet redovisa information med anknytning tillannan
fastigheters användning den skall redovisas i fastighets-än ochsom
inskrivningsregistret. Tilläggsinformation den sammanfattandeär
benämningen denna ytterligare information. Bör denna information
ingå i fastighetsdataregistret

Möjligheten föra tilläggsinformation i fastighetsdatasystemetatt
utnyttjas i dag antal myndigheter. Tilläggsinformation förs iettav
anslutning till planregistret, byggnadsregistret och adressregistret.

l anslutning till planregistret för kommuner och länsstyrelser vissa
uppgifter underlättar identifiering planer, bestämmelser, beslutsom av

utredningar,och vissa ytterligare uppgifter planer deänom m.m. som
registrerasskall i planregistret förslag till sådana planersamt m.m.

Dessutom för Riksantikvarieämbetet in uppgifter fasta fornläm-om
ningar.

Kommuner för i anslutning till byggnadsregistret in uppgifter som
underlättar identifiering byggnader, uppgifter arrendeavtal ochav om
tomträttsavtal uppgifter planerade, påbörjade eller avslutadesamt om
byggåtgärder underlättar fullgörande underrättelseskyldighet tillsom av

myndigheter.andra Kommuner, länsstyrelser Statensoch räddningsverk
redovisar uppgifter skyddsrum finns uppgifteroch medförattom som

skyddsrummet tillkan hänföras uppgifterandra byggnaden.att om
Slutligen Riksantikvarieämbetet redovisa vissa uppgifter.attavser

I anslutning till adressregistret redovisar kommuner vissa uppgifter
vilken verksamhet eller användning knuten tillärsom anger annan som

adress, alternativa lägesbestämningar alternativa benämningarsamten
hänförliga till adress.en

Tilläggsinformationen kan hänföras till två Vissahuvudgrupper.
uppgifter, uppgifter för identifiering, till för denärt.ex. nytta mest
myndighet för dem medan uppgifter fornläm-andra, t.ex.som om
ningar, allmänt intressanta. Uppgifternaär har mycket starktettmer
samband med den övriga informationen i fastighetsdataregistret. Från
användarsynpunkt det fördel uppgifter har allmäntär etten om som mer
intresse finns i fastighetsdataregistret. tilläggsinformationDen förssom

i dag kan inte särskilt känslig från integritetssynpunkt.anses
Tendensen, det gäller sådan information intressant endast förnär ärsom

myndighetden för in den, också sådan registrering minskar.är attsom
förs informationen iI stället lokala register. För information kanannan

förvänta sig uppgifterna idag.fortsätter föras ungefäratt attman som
avsnitt föreslåsI 11.3 Lantmäteriverket skall registeran-att ensamvara

svarig. Det kan givetvis ifrågasättas huruvida lösningdenna denär
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lämpligaste tilläggsinformationen,det gäller denna skall ingå.när om
tilläggsinformationTendensen dock, mängdenär nämnts, attsom nyss

minskar någotoch för uppgifterna bör Lantmäteriverket haansvar om
uppgifterna ingå i fastighetsdataregistret. tilläggs-skall Betydelsen av

får registeransvaretinformationen därmed begränsad närytterstanses
övervägande skäl får för tillåta tilläggs-talaövervägs. att attanses

tillförs fastighetsdataregistret. ytterligareinformation Däremot bör en
vilken information fårprecisering föras ochgöras av som en

till faktiska utnyttjandetanpassning det den nuvarandegöras av
möjligheten.

Samfållighetsföreningsregistren ligger för närvarande utanför
fastighetsdatasystemet. Samfällighetsföreningsregistren regleras i

i förordningen 1993:1270 användning automatiskhuvudsak om av
samfallighetsföreningsregisterdatabehandling vid förande av m.m.

Några finns därför inte. Något torde ha haft betydelseförarbeten som
registren utanför fastighetsdatasystemetför hamnade attatt var sam-

fällighetsföreningsregistren företrädesvis i lantmäteri-skulle användas
direktDe inte avsedda för andra användare. Det kanverksamhet. var

iockså haft Datainspektionen, avvaktan för-ha betydelse att en
negativ till register i fastighets-fattningsöversyn, hade inställningen nya

datasystemet.
Ändamålen i sigför samfällighetsföreningsregistren och förär

i förordningen får registrenrelativt vida. Enligt 3§ den aktuella
in, uppgifter för hand-för samla lagra och bearbetaanvändas att

tillhandahålla uppgifterläggningen registreringsärenden församt attav
till registrerade föreningar ochtill myndigheter och allmänheten om

registrensamfälligheter. Vidare får Lantmäteriverket använda för att
registerförande myndigheternas verksamhet.följa och planera deupp

tillhandahållandet till sig dock endastfrån allmänheten detBortsett rör
Lantmäteriverket myndigheter.inom för och dessverksamhet ramenom

användningen. Underintresse emellertid den faktiskaAv större är ut-
intresseraderedningsarbetet framkommit vissa användarehar äratt av

i fastighetsdataregistret.samfällighetsföreningsregistren förs inatt
lantmäterimyndigheter, och kronofog-sig bankerFrämst detrör om

beståi huvudsak idemyndigheter. Förbättringen för dessa skulle att man
två olika register fastighets-fall slipper byta mellani förekommande att

samfällighetsföreningsregistret.dataregistret och
användningsområdenstår antalet användare ochKvar dock äratt mer

enligtinformation vadgäller för den andrabegränsade vadän somsom
fastighetsdataregistret. Omingå ii föregående bördetsagtssom

fastighetsdataregistret,i bordesamfällighetsföreningsregistren fördes in
något enligt vadändamålbegränsade ställasdärför somsomupp,mer

negativt.tidigare ärsagts
lantmäteri-respektiveockså in för närvarandeDet bör vägas äratt

inte någotregisteransvarig Lantmäteriverket harmedanmyndighet
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sådant alls för samfällighetsföreningsregistren 2 § förordningenansvar
förande samfällighetsföreningsregister m.m.. Som tidigareom av

föreslås i avsnitt 11.3 Lantmäteriverketnämnts skallatt vara ensam
registeransvarig för fastighetsdataregistret. Det alltsåkrävs ganskaen
omfattande ändring beträffande registeransvaret för samfällighetsföre-
ningsregistren dessa införlivasskall fastighetsdataregistret.medom

Från integritetssynpunkt givetvisdet nackdel ytterligareär en om en
informationsmängd skall tillföras fastighetsdataregistret. Somstor

framgår det sagda finns det skäl pekar olika håll någonochav som
självklar lösning finns inte. I framstårdetta läge det lämpligast attsom
inte ändring i den nuvarande ordningen. Samfällighetsförenings-göra en
registren bör alltså inte föras i fastighetsdataregistret.

Pantbrevsregistret ingår inte i fastighetsdatasystemet.heller Det
i särskildaregleras författningar, nämligen lagen 1994:448 om

pantbrevsregister förordningenoch 1994:598 pantbrevsregister.om
Ändamålen med registret begränsade. Pantbrevsregistret fårär användas
för registreringar enligtkan ske lagen, underlag för beslutsom som som

enligtkan meddelas lagen och underlag för underrättelser tillsom
vissapantbrevshavare angivna förhållanden. ändamålnärmare Dessaom

väl fåravgränsade och relativt speciella i förhållandeär till deanses
ändamål aktuella för de register ingår i fastighetsdatasyste-ärsom som
met.

finns ytterligareDessutom skillnad det gäller möjligheternanär atten
få tillgång till dessa uppgifter jämfört med uppgifter i de andra registren.
Uppgifterna i de andra registren normalt offentliga vissaär även om

finnsundantag se avsnitt 6.1.4. Enligt 8 kap. 22 § sekretesslagen
1980: 100 gäller däremot isekretess verksamhet förandesom avser av
pantbrevsregistret enligt lagen pantbrevsregister för uppgift pant-om om

stårbrevshavare, det inte klart uppgiften kan röjas denatt utan attom
uppgiften lider skada. Trots fårsekretessen dock, enligtrörsom samma

paragraf, uppgift lämnas till lagfaren fastighetdenägare av som
uppgiften fastigheteneller, upplåten tillrör medär tomträtt,om
tomträttshavare har fått sitt förvärv inskrivet.som

förarbetena tillI lagen pantbrevsregister prop. 1993/94:197om
följande förskäl sekretessen 40.s.angavs

offentligtEtt helt pantbrevsregister skulle intekunna medföra
obetydliga skador för Registreringarnapantbrevshavarna. kommer
regelmässigt återspegla lån pantbrevshavarna har tilllämnatatt som
fastighetsägarna. förhållandetDet registret föraskommer medatt att
hjälp ADB det mycket lätt sökningar i registretgör att taav genom
fram sammanställningar viss pantbrevshavares Detkundkrets.över en
skulle därigenom bli möjligt för konkurrenter ganska kartläggavälatt

affärskontakter.varandras

Utredningens kontakter med företrädare för kreditinstituten vidhar gett
handen den aktuella sekretessen, främst grund de skälatt av som
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i propositionen, lika angelägen i dag. Inte heller harangavs anses som
något kommit i dagen förändrar bilden.den Sekretess-annat som
regleringen kan dessa skäl försvaras någotoch skäl ändra påattav

ordningdenna föreligger inte.
De begränsade ändamålen och sekretessen medför pantbrevsregistretatt

inte ingå i fastighetsdataregistret.bör
Fastighetsprisdatabasen innehåller ingen unik information. sigDet rör

information från register i fastighetsdatasystemet har strukture-om som
visst På förhåller sigsätt. det ändrings-sätt medrats ett samma

databasen. Båda baserna tillskapatshar främst för fortlöpande kunnaatt
förse registerandra med uppgifter från fastighetsdatasystemet. Fastig-
hetsprisdatabasen innehåller uppgifter köp pris, datum, m.m.,om
uppgifter från taxeringsregistret taxeringsvärde och standardpoäng samt
uppgifter adress koordinater.och Uppgifterna intressehar videttom

Ändringsdatabasenvärderingarbl.a. och prissättning. innehåller
uppgifter ändringar i fastighetsdatasystemet, fastighetattt.ex.om en
bildas byter lagfareneller ägare.

Det sagda talar för fastighetsprisdatabasen ändringsdatabasenochatt
bör kunna föras inom för fastighetsdataregistret. Men dessaramen
databaser innehåller alltså inte någon unik information. De är snarast att
betrakta form bearbetningar gjorts i förväg till potentiellasom en av som
beställare. Det talar för inte författningsreglera dem. Argumentet haratt
förts fram databaserna bör författningsregleras föratt att garantera en

kvalitet fastighetsprisdatabasengod ändringsdatabasen.och Det är
dock tveksamt författningsreglering skulle ha avgörandeom en en

i dettabetydelse sammanhang. Den registeransvarige har ett ansvar
för dessa uppgifter och, det förhåller sig i möjlighetdag, attsom en
sälja dessa uppgifter, vilket intäkter. omständigheter framstårDessager

starkare incitament för bra kvalitet författningsreglering.änsom en en
blir såledesSlutsatsen fastighetsprisdatabasen och ändringsdatabasenatt

i och för sig föras inom fastighetsdataregistretbör kunna förramen men
de inte i författning bör del detta register.att anges som en av

BKN-systemet datorstöd för Statens bostadskreditnämnd ochär ett
används för ställa kreditgarantier från bostadskreditnämnd.Statensatt
FENlX-systemet används för säkerställa utbetalningaratt att av
bostadssubventioner till sig alltsåsker Det mycketrätt ägare. rör om
begränsade användningsområden. Vidare Lantmäteriverket inte någothar
registeransvar. Skäl för låta ingå i fastighetsdataregistretdessaatt system

intekan därför föreligga.anses
Rättighetsredovisningssystemet tekniskt redskap användsär ett som

för fullgöra skyldigheten redovisa rättigheter i fastighetsregistret.att att
alltså inte register information.Det form med Skäl saknasär en av

vilken informationdärför beakta detta diskuterarnäratt system man som
ingå iskall fastighetsdataregistret.
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Sammanfattningsvis innebär det sagda i fastighetsdataregistret böratt
ingå motsvarigheter till inskrivningsregistret, fastighetsregistret och
byggnadsregistret. Vidare bör de taxeringsuppgifter i dag redovisassom
i fastighetsdatasystemet redovisas i fastighetsdataregistret. Slutligen bör
det möjligt föra viss preciseradnärmare tilläggsinformation.attvara
Övriga register samfällighetsföreningsregistert.ex. och pantbrevs--
registret bör alltså inte föras in i fastighetsdataregistret iävenutan-
fortsättningen register.utgöra separata

10.2.3 Informationen i fastighetsdataregistret bör hänföras till
delar

I avsnitt 8.3.3 förordades fastighetsdataregistret i fortsättningenatt
används benämning vad kan sägas motsvarigheten tillsom som vara
fastighetsdatasystemet. Enligt förslaget skall fastighetsdataregistret

endautgöra personregister. Med fastighetsdataregistretett be-som
nämning på hela personregistret suffixet registerär inte lämpligt detnär
gäller motsvarigheterna till de olika "delregister" ingåskall isom
fastighetsdataregistret. Begreppet register har rättslig betydelse.en
Användning begreppen register eller delregister detta intenärav avser
fastighetsdataregistret i sin helhet motverkar också målsättningen iatt
författning klargöra fastighetsdataregistrets rättsliga uppbyggnad.

Finns det då någon anledning huvudöver behålla denatt taget
nuvarande indelningen i det för närvarande benämns inskrivnings-som
register, fastighetsregister osv. En sådan uppdelning bidrar till visaatt
den innehållsmässiga uppbyggnaden Det finns i dagmer systemet.av

uppbyggnad beskrivs dels i form de olika "registren", delsen som av
vissa dessa "register" indelade iatt är "underregister" ochgenom av

avdelningar. Framför allt innebär denna uppbyggnad uppgifternaatt
överskådligt för de olikapresenteras sättett användarna. Utform-

ningen har valts bl.a. för de myndigheter har fastighetsdatasyste-att som
bas för hela verksamheten lantmäterimyndigheternamet ochsom en -

inskrivningsmyndigheterna skall kunna bedriva sin verksamhet ett-
rationellt Utredningensätt. har inte uppdrag några ändringargöra iatt
denna tekniska uppbyggnad. Det innebär de olika nivåerna börmer att
finnas kvar. När olika nivåer finns framstår det från klarhetssynpunkt

bättre ha benämningar eller beskrivaatt dessasättsom änannat
inte ha några benämningar alls. Däremot böratt suffixet register inte

användas.
-

För ingårnärvarande adressregistreti fastighetsregistret. Det framstod
naturligt fastighetsdatasystemetnär gång byggdes Numerasom en upp.

har adresserna inte någon uttalad koppling till just fastighets-mer
registret. Adresser redskap i inskrivningsmyndigheternasär verksam-ett
het, privatpersonnär endast känner till adressent.ex. vänder sigen som



1997:3SOUingåinformation börVilken130

central del ochförfrågan. Adresserna utgörmedmyndighetentill enen
adresseråsättandeförlägenhetsregistret. Ansvaretförutsättning för aven

författningsmässigt brytadärför förSkäl finnsvilar kommunerna. att
självständigtilldessafastighetsregistret ochfrån göraadresserna enut

inskrivningsregistretfastighetsregistret,nivådel osv.somsamma
fastighetsregistret,"delregistren"nuvarandededet gällerNär -

Suffixetdiskuterats.benämningarolikaharinskrivningsregistret, osv. -
En-uppgiften-sektion eller-del,medregister kan ersättas t.ex.

närvarandeförbegreppuppgifter dettanackdel med äravgörande att
ifastighetsdatasystemetreglerarförfattningarolikai deanvänds ensom

Isammanhang.förevarandeåsyftas iden t.ex.betydelse än somannan
avdelningarnaolikadefastighetsregisterkungörelsen23 § attanges

tillhörighetadministrativregisterbeteckning,"uppgiftinnehåller om
ibetydelsei denna ävenanvändasbehövaUppgift tordem.m.

inskrivnings-nuvarandedetnackdelEn ärfortsättningen. att t.ex.annan
dåinskrivningsuppgifter. benämnaAttinnehållerregistret änäven annat

inskrivningsuppgifter inteför ärinskrivningsregistrettillmotsvarigheten
adekvat.

inskrivningsregistretfastighetsregistret,tillmotsvarigheternaFör
såledesFastighetsdataregistret börväljas.benämningen delarbörm.m.

byggnads-adressdel,inskrivningsdel,fastighetsdel,bestå enenenenav
taxeringsuppgiftsdel.ochdel en

ibestår dagfastighetsregistretnuvarandedetFastighetsdelen av--
planregister, kvarters-koordinatregister,registerkarta,huvudregister,

GA-gemensamhetsanläggningsregisterochadressregisterregister,
fastighetsregistretidetinskrivningsregistret ochVidareregister. är

indelningar hari avdelningar. Dessauppdeladehuvudregistretingående
detta slagUppdelningari praktiken.betydelsebegränsadmycket aven

registerföring.manuellformtill någonockså tankarnaför närmast av
markerasdärför i ställetnivåer bör attdessaStrukturen mangenom

uppgiftskategorier.vissatalar om
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11 Registeransvar

11.1 Direktiven

utredningensI uppdrag ingår registeransvaret.överväga l direktivenatt
sålunda konsekvenserna principen registrering "vidattanges av om

källan" skall, bl.a. vad gäller registeransvaret, analyseras.

11.2 Bakgrund

11.2. Datalagen1

Registeransvarig enligt 1§ datalagenär 1973:289 den för vars
verksamhet personregister förs, han förfogar registret.över Iom
förarbetena till datalagen prop. 1973:33 119 f. uttalades bl.a.s.
följande begreppet registeransvarig.om

Definitionen uttrycket registeransvarig bör utformas så,av att man
utesluter dels servicebyräer och andra helt osjälvständigt handharsom
bearbetningen register, sådanadels använder sigettav som av
registret kunna bestämma innehåll.dess Medutan hänsynatt om
härtill jag med registeransvarig bör den förattanser avses vars
verksamhet personregister förs, han förfogar registret.överom
Begreppet förfogande bör därvid innebörd i deges samma som
föreslagna bestämmelserna i 2 kap. 2 § tredje stycket och 9 § första
stycket TF. Den berörda regeln bör tillämpas å sådant sättnu att
alltid någon kan konstateras registeransvarig. ivetvis bör såvälvara
fysiska juridiska kunna registeransvariga. Avensom personer vara
myndigheter bör kunna falla under begreppet registeransvarig, fastän

intede självständigaär juridiskaatt anse som personer.
Som påpekats remissbehandhngenunder förekommer det inte sällan

visst datasystem inrättas och förs för flera myndigheters elleratt ett
organisationers räkning. I sådant fall blir varje myndighet eller
organisation registeransvarig, under förutsättningatt attanse som
myndigheten eller organisationen kan bestämma registerinnehål-över
let eller någon del detta. I sådan situation åligger det ochav en var

myndigheterna eller organisationerna ansöka tillstånden av att om
beträffande registret.

Enligt kommentaren till datalagen Kring m.fl., Datalagen med
kommentarer, 1989, 58 har del myndigheter hävdat ide lagensatts. en
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tillgång till.vissa register de har Det harförfogarmening inte över som
SLÖR-registret.löneuträkningssystemgenerellagälltbl.a. statens

antingenenligt dendock, kommentaren,Principen torde attvara som
register förse det medi ochkansjälv eller ettannangenom

fårocksåpåverka innehållet i registret därmeddärigenomuppgifter och
förfoga det.överanses

viktiga uppgifter.vissaregisteransvarige enligt datalagenharDen
Enligt 7§ datalagen denuppgifter kanFöljande nämnas. ansvarar

personligaintrång i registreradsotillbörligtregisteransvarige för att
för-registeransvarige skall förainte uppkommer. Denintegritet en

Vidare skall denpersonregister § datalagen.sina 7teckning över a
missvisandefelaktiga ellerenligt huvudregelnregisteransvarige rätta

sinavissafrån enskild lämna utdraguppgifter och begäran uren
enskilde 8finns ochuppgifter denangående vilka därregister omsom

också, enligt 23 §datalagen,registeransvarige hardatalagen. DenlO
skadeståndsansvar.ett

något ytterligareskadestånd härskallrättelse ochBestämmelserna om
elleruppgift ändrasmissvisande skalloriktig eller rättas,Enberöras.

intrång iotillbörligtanledninginte saknasdetuteslutas, att anta attom
uppgiftOmintegritet uppkomma.personliga skallregistreradesden en

någontilluteslutits änhar lämnatsändrats ellerrättats, ut annansom
förutsättningarvissaregisteransvarige underregistrerade, skall denden
begär det ellerregistreradegäller denDettaunderrätta mottagaren. om

personlig integritet. Enintrång iotillbörligtföreligger risk fördetom
personuppgiftmisstanke ärhar anmältregistrerad att enomensom

åtgärd anmälanvilkenunderrättasmissvisande skalloriktig eller om
föranleder.

personregistertillfogas skadaregistreradOm att ettgenomen
skall denuppgift honom,missvisandeinnehåller oriktig eller om

strikt.skadeståndsansvarregisteransvarige skadan. Detta ärersätta
registeransvarigesåledes denföreliggerSkadeståndsskyldighet även om

vårdslöshet.avsiktligt ellerskadaninte orsakathar av
någon tillfogasOmbrott.finns skadasärskild regelEn om genom

datalagen,eller 21 §i 20 § första stycketbrottskada avsesgenom som
20 §skadan. Isig skyldig till brottetgjort ersättaskallden harsom

föreskriftergärningar, brottstraffbelagda bl.a.finns vissadatalagen mot
§Datainspektionen. I 21 datalagenmeddelatsförbud hareller avsom

ochbrottsbalkeninte omfattasförfarandenstraffbeläggs somavsom
upptagning förtillgång tillsignågon olovligen berederinnebär att
utplånar iellerolovligen ändrar ellerdatabehandling ellerautomatisk

upptagning.sådanregister för in
skadeståndföljerskadeståndsrättsliga bl.a.reglerallmännaAv att

ochpersonskada, sakskadautgå förkanåtergivna reglernaenligt de ren
skadaideellbeträffandekompletterande regelEnförmögenhetsskada.

datalagen. Därtredje stycketfinns i 23 §personskadasamband medutan
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vid bedömande och iatt månvadanges skada enligt första ellerav om
andra stycket har uppstått hänsyn skalläven till lidande och andratas
omständigheter ekonomiskän betydelse.rentav annan

11.2.2 Särskilda bestämmelser för fastighetsdatasystemet om
rättelse och skadestånd

Rättelse

En bestämmelse rättelse i fastighetsregistret finns i 19 kap.om 4 §
fastighetsbildningslagen 1970:988. Där anges:

Finnes uppgift i fastighetsregistret uppenbart oriktig, skall feletvara
rättas, det kan ske förfång för fastighetsägareutan ellerom rättig-
hetshavare. Ar det uppenbart förfån icke kan uppkomma,att skall
rättelse ske omedelbart. I fall skall fastighetsägare eller rättig-annat
hetsinnehavare få tillfälle sig han känd.att yttra ärom

Om finnesde uppenbart i registret redovisad fastighetattvara en
obefintlig,är får fastigheten uteslutas registret med tillämpningur avförsta cket, även redovisningenst oriktigär enligt gällandeom

föreskri fastighetsregister.ter om

I 19 kap. 5 § andra stycket fastighetsbildningslagen finns bestämmel-en
rättelse till följd vissa tekniska fel enligtse om paragrafensav som

första stycke kan grunda skadestândsskyldighet. Rättelse sådana felav
får ske även det kan medföra förfäng för fastighetsägareom eller
rättighetshavare.

Frågor irättelse fastighetsregistret enligt de två angivnaom nyss
lagrummen lantmäterimyndighetenprövas 18 § fastighetsregister-av
kungörelsen 1974:1059.

I 19 kap. 17 och 18 §§ jordabalken finns bestämmelser rättelse iom
fastighetsbok och tomträttsbok. Dessa bestämmelser tillämpligaär även
på inskrivningsregistret. I 3 § lagen 1973:98 inskrivningsregisterom

nämligen bl.a. bestämmelserna fastighetsbokanges att och tomträtts-om
bok skall tillämpas på motsvarande inskrivningsregister.sätt
Bestämmelserna innebär i korthet följande. Om införing i inskriv-en
ningsregistret innehåller uppenbar oriktighet till följd inskrivnings-en av
myndighetens eller någons skrivfel eller förbiseende, skallannans annat
införingen Särskildarättas. regler finns för det fall rättelse kan bli tillen
förfång för eller innehavareägare Beslutpanträtt. rättelseen av om
meddelas införing i registret. Anmärkning rättelsen skallgenom om

på bevisgöras eller handling har utfärdats i enlighet med denannan som
tidigare införingen. En särskild bestämmelse rättelse uppenbarom av
oriktighet i inskrivningsregistret har uppkommit till följd teknisktsom av
fel finns i 8 § lagen inskrivningsregister. Där 19 kap. 17om attanges
och 18 jordabalken äger motsvarande tillämpning på sådana fel.
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1974:1058 Lant-fastighetsdatakungörelsenstycket8 § andraI ges
inskrivningsmyndigheten.anmälningsskyldighet tillmäteriverket en

uppgift enligt 4 §i samband meddetskallAnmälan göras att enom
in framkommerskall förasfastighetsdatakungörelsen attfjärde stycket

tomträttshava-ellerinskrivningsregistret lagfaren ägaresiuppgift omen
ofullständigfirmaeller ärorganisationsnummer,eller namnperson-res

felaktig.eller
också bestämmelserfinnsfastighetsdatakungörelsen§ tarI 14 som

befattning medi tjänstenFinneruppgifter. denfelaktigasikte tarsom
Lantmäteriverketlämnatskungörelsen harenligtuppgift avsom

enligtoriktigt, skall detinnehålluppgiftens äranledning attantaga -
till vederbör-ellertill verketanmälasförsta styckeparagrafens genast-

förasanmärkningskallstycketEnligt det andraregistermyndighet.ande
registermyndighetellerLantmäteriverketfastighetsdatasystemeti om

inte kanfel rättasbehäftad meduppgift i ärfinner systemet somatt
tillförlitlighet eller sättoch annatomedelbart äventyrar systemetssom

rättsläget.osäkerhetföranleder om

Skadestånd

finnsfastighetsregistretiskadestånd för felbestämmelsesärskildEn om
följdtillnågon förlustLiderfastighetsbildningslagen.§i 19 kap. 5 av

automatiskanvändandemedförsfastighetsregisteritekniskt fel avsom
inskrivningsmyndighet, lant-anordning hosidatabehandling eller som

fastighets-§34i 4 kap.myndighetmäterimyndighet eller asom avses
ersättningtillhantill registret, har rättanslutenbildningslagen är av

till förlustenmedverkatskadelidande att utanHar den genomstaten.
sinbevarande rättåtgärd förvidtagaunderlåtaanledningskälig att av

vållande,förlustentillmedverkathan egeteller har sättannat genom
eller heltnedsättasskäligtfinnesvadersättningen efterskall som

rättig-ellerockså förföreliggerskadestånd ägaretillbortfalla. Rätt
i 19sådan rättelseföljdtilllider förlusthetshavare avsessomavsom

bestämmel-Vidarefastighetsbildningslagen. ägerstycket§ andra5kap.
tillämpning. Meramotsvarandejordabalken§§5 och 7i 18 kap.serna

följande.redovisas i detbestämmelserdessaom
enligt 3 § lagenblir,inskrivningsregistretifeldet gällerNär om

någonLidertillämplig.jordabalken19 §inskrivningsregister, 19 kap.
handläggningfrågaiförsummelseföljd fel ellertillförlust avomav

ellerpantbrevutfärdandevidinskrivningsärende ellerieller beslut av
vidinskrivningsregistret ellerinnehållet igrundvalbevisannat av

samband medregistersådantförandeelleruppläggande utanav
ersättningtillinskrivningsärende, har han rätt staten.handläggning avav

tillfalla bort. Rättheltned ellerersättningen sättasmedvållande kanVid
jordabalken§17enligt 19 kap.grund rättelseförlustersättning för av

skadelidande.från dendock godockså. Det förutsätterföreligger tro
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Enligt bestämmelserna i 18 kap. 5 och 7 §§ jordabalken företräds
den myndighet regeringen bestämmer.staten Vidare inträderav som

i den den skadelidanderätt kan hastaten haft utkräva beloppetattsom
av annan.

Rätt till skadestånd för förlust uppkommit till följd tekniskt felsom av
finns i 9 § lagen inskrivningsregister. Där bestämmelsernaom attanges
i 19 kap. 19 § jordabalken ersättning för förlust till följd fel ellerom av
försummelse tillämpningäger motsvarande förlust uppkommitsom
till följd tekniskt fel i inskrivningsregister eller i anordning hosav som
inskrivningsmyndighet eller lantmäterirnyndighet ansluten tillär
registret.

11.2.3 Andra registerförfattningar

Exempel skilda lösningar registeransvaret finns i olika statsmakts-av
register. Lösningar med flera registeransvariga finns i lagen 1990:t.ex.
1536 folkbokföringsregister, skatteregisterlagen 1980:343,om
utsökningsregisterlagen 1986:617 och lagen 1991:876 register förom
betalningsföreläggande och handräckning. Ett exempel lösningen
med enda registeransvarig särskilda regler rättelse ochsamten om
skadestånd regleringeni aktiekontolagenär 1989:827 avstämnings-av
register.

I det följande skall något beröras frågan registeransvaret be-om
träffande pantbrevsregistret och lägenhetsregistret.

Lagen pantbrevsregisterom

I förarbetena till lagen pantbrevsregister prop. 1993/941197om
behandlades registeransvaret relativt kortfattat s. 44. Efter en
redogörelse för vad datalagen innebär i detta hänseende konstaterade
regeringen frågan då blir bedöma registeransva-äratt attvem som som
rig för pantbrevsregistret. Regeringen anförde därvid:

Förslaget innebär besluten registrering i pantbrevsregistretatt om
formellt fattas CFD. I realiteten torde visserligen... många fram-av
ställningar sker hjälmed inteADB bli föremål för någonattsom av
egentlig manuell prövning fran CFD:s sida. Det föreslagna systemet
bygger emellertid det alltid kommer CFD slutligenatt att vara som

uppgiftavgör skall föras in i registret eller Med hänsyn tillom en
detta bör CFD registeransvarig.ensam anses vara

Lagen lägenhetsregisterom

Lägenhetsregistret enligt uttalanden i förarbetena till lagenanses om
lägenhetsregister 1995/ 96:90prop. inte personregister. Registeran-som

dock reglerat. Enligt §är l lagen lägenhetsregister Lant-harsvaret om
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lägenhetsregistret medanövergripande förmäteriverket det ansvaret
registret hänför sig tillför uppgifter idekommunen somansvarar

följande 31:motiverades s.Dettakommunen. sätt

personregister ilägenhetsregistret inte blir datalagensAven ettom
olika förbringas i bärmening, måste klarhet sätt ansvarvem som

för läggaregistret uppgifterna detta. Ansvaretoch ettatt upp1
ocksåändamål aktualiseraroch fullgöra dessregister detta slagav

uppgifterregisterinnehållet. givet förför Det är att ansvaretett ansvar
sig till viss kommun hamnar hos denregistret hänföri som en

såvälLantmäteriverket förutsätts utföra denblivandeDetkommunen.
Ajourföringregisterhanteringen. ochfortsattainledande densom

försorg. Avkompletteringar skall utföras kommunernasgenomsenare
särskiltregistret hos verket,därför förnaturliga skäl hamnar ansvaret

blirfastighetsdatasystemet. DetförCFD redan har ansvarsom
underlättarregistrering vid källan allmäntdärmed settsomen

mellanockså möjlighet till kontakterkommunikationen som germen
Registerkvaliteten dåböroklarheterberörda för redaatt ut m.m.

nivå.hållsockså kunna högen

dataskyddskonventionEuroparådets11.2.4

automatiskenskilda vidförEuroparådets konvention skyddI om
SÖ registeran-personuppgifter 1982:50 begreppetdatabehandling ärav

juridiskafysiska ellerdefinierat. Härmed densvarig person,avses
enligt nationell lagbyråmyndighet, eller äroffentliga annat organ som

ändamålet registret, vilket slagsmedbehörig beslutaatt personupp-om
genomgå.skallvilken behandling dessaskall lagras ochgifter som

EG-direktivet11.2.5

register-finnsEG-direktivet begreppetöversättningensvenskaI den av
översättningen den engelskadiskuteras. Jämfört medansvarig. kan t.ex.

persondataansvarigversionen ligger begreppfranskaoch ett som
följandedefinieras påregisteransvarig sätt.till hands. Begreppetnärmare

myndighet,denjuridiskaRegisteransvarig fysiska ellerdenär person,
tillsammans medellerandrainstitution eller detden ensamtorgan som

behandlingenändamålen medlen förochandra bestämmer personupp-av
behandlingen bestämsförändamålen eller medlengifter. När av

kangemenskapsrättenförfattningar elleroch andranationella lagar av
honomkriterierna försärskildaregisteransvarige eller deden att utse

i gemenskapsrätten.i nationell ellerrättanges
Härmedregisterförare.finns begreppetdirektivet dessutomI avses

institution ellermyndighet, denjuridiska denfysiska ellerden person,
registeransvari-personuppgifter för denbehandlarandradet somorgan

räkning.ges
förekommande fallienligt artikel 12 b,registrerade har, rättDen att

EG-direktivetenlighet mediinte behandlatssådana uppgifterfå som
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rättade, utplånade eller blockerade. Detta gäller särskilt uppgifternaom
ofullständiga eller felaktiga.är
skadeståndsansvar iregleras artikel 23. Var och har liditen som

skada till följd otillåten behandling eller någon åtgärdav en av annan
oförenlig med de nationellaär bestämmelser antagitshar tillsom som

följd direktivet, har till ersättningrätt den registeransvarige förav av
den skada han har lidit. Den registeransvarige kan helt eller delvissom
undgå skadeståndsansvaret han bevisar intehan ansvarig förärattom
den händelse orsakade skadan. direktivetsI ingress attsom anges
möjligheten för den registeransvarige befrias från skadeståndsskyldig-att
heten skall särskiltgälla i fall då han kan påvisa fel har begåttsatt ett av

registreradeden ieller fall force majeure.av

överväganden11.3 och förslag

Förslag: Lantmäteriverket skall registeransvarig. Närvara ensam
rättelse uppgift päkallad skall den myndighetär haren av en som

fört in uppgiften skyldig utföra rättelsen.attvara

Vilkall.3.1 den nationella internationellaochramar ger
regleringen

Av redogörelsen i avsnitt 11.2 framgår såväl registeransvaretatt som
vilka skyldigheter skall vila på den registeransvarige kan istyrassom
författning. I den mån någon del inte fårregleras falla tillbaka påman
datalagen. Det finns skäl särskilt sådanabeakta synpunkter iatt som
tidigare lagstiftningsärenden framförts från Datainspektionen, vilkadvs.
konsekvenser registeransvarigvalet får för den enskilde registrerade.av

EG-direktivet tidigare bindandeär, och valetnämnts,som av
registeransvarig bör redan detta skäl inte stridergöras sättettav som

direktivet. Huvudregeln i EG-direktivet den bestämmerärmot att som
ändamålen och medlen för behandlingen personuppgifter register-ärav
ansvarig. Enligt direktivet kan emellertid registeransvarigeden ianges
nationell ändamålen och för behandlingenrätt, medlenom av personupp-
gifter bestäms nationella lagar och andra författningar.av

Slutsatsen blir både den nationella internationellaoch regleringenatt
lämnar relativt det gäller i författningsvängrum närett stort att
bestämma registeransvaret. En lösning väljasbör därför framstårsom

lämplig såvälför de aktuella myndigheterna den enskilde.som som
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enskildes11.3.2 Den rättigheter

enskilde vissa rättigheter registeransvarigeFör den denär gentemot av
få isärskilt intresse. För det första det insyn och under-är rätten att

rättelse förekomsten personuppgifter den därmedsamt samman-om av
till rättelse oriktiga och missvisande uppgifter. Förhängande rätten av

andra det den registeransvariges skyldighet skadadet är ersättaatt som
felaktigheter iden registrerade kan ha tillfogats det aktuellagenom

personregistret. Både skadestånd finns vissadet gäller rättelse ochnär
särskilda fastighetsregistret inskriv-bestämmelser för det nuvarande och
ningsregistret.

registeransva-Innan överväganden beträffande valetnärmare görs av
någon ändringrig bakgrund det sagda, frågan ställas börbör, mot av om

enskildes rättigheter beträffande ochdet gäller den rättelsegöras när
skadeståndskadestånd. särskilda rättelse och harDe bestämmelserna om

sikte detutförligt i avsnitt l1.2.2. De endasttarpresenterats
Sammanfattnings-fastighetsregistret inskrivningsregistret.nuvarande och

regleringen delsvis den särskilda avseende rättelsekan sägas att avser
tekniskafelaktiga uppgifter, felaktigheter beror fel. När detdels som

ersättning förskadestånd reglerar de särskilda bestämmelsernagäller
tekniska beträffande inskrivningsregistretberor fel ochskada som --

också ersättning för skada beror på fel eller försummelse. Densom
förmögenhetsska-ersättning kan utgå enligt dessa regler förär rensom

da.
missvisande uppgiftoriktigEnligt 8 § datalagen skall eller rättas,en

inte anledning otill-eller uteslutas, det saknasändras att anta attom
integritet skall uppkomma.börligt intrång i den registrerades personliga

registreraderegisteransvarige skyldig skada denDen ersättaär att som
innehåller oriktig ellertillfogats personregistretkan ha attgenom

ocksåuppgift särskild regel finns skadamissvisande honom. En omom
skadestånd i datalagen harbrott. Reglerna rättelse ochgenom om

utförligt redovisats i avsnitt l1.2.1.
beträffandeförhåller sig då särskilda bestämmelserna detHur de

tillinskrivningsregistret i förhållandefastighetsregistret ochnuvarande
fastighets-bestämmelserna förbestämmelser särskildadatalagens De

årårinskrivningsregistret tillkom datalagenregistret och somsamma -
låg i tiden företill särskilda bestämmelsernade1973. Men förarbetena

olikaNågra förarbetsuttalanden hur detillförarbetena datalagen. om
finns inte, deförhåller sig till varandra ävenbestämmelserna om

till datalagenuppmärksammades i förarbetenasärskilda bestämmelserna
skadeståndbestämmelsernasärskilda1973:33 148. Deprop. oms.

registeransvarige striktför dendäranvändes ettattett argument gesom
bestämmel-till särskildaförarbetena deskadeståndsansvar i datalagen. I
förhållandet1973:13 finns uttalandenskadestånd prop. omserna om

1972:207. Därskadeståndslagenbestämmelser ochmellan dessa
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förhållandespecialbestämmelser ibetraktauttalades dessa äratt att som
ersättning omfattandeskadeståndslagen tilltill och änärrättenatt mer

1973: 13 47följt skadeståndsregler prop.skulle allmännaden s.avsom
tidigare defastighetsregistret61. När det gälleroch nämnts,somavser,

tekniska fel. propositionenskadeståndsbestämmelserna endast Isärskilda
grundfår frågor ersättning för förlusti övrigtatt avomangavs

skadeståndslagen 51.fastighetsregistret enligt s.felaktighet i bedömas
särskilda bestämmel-avsnitt 11.2.3,iAktiekontolagen har, nämntssom

detemellertid normkonflikten löstskadestånd. Där har attgenomser om
regleringen i aktiekontolagenuttryckligeni förarbetena är ut-attanges

85.l988/89:l52tömmande prop. s.
skadeståndrättelse ochsärskilda bestämmelsernadet gäller deNär om

ireglerinskrivningsregistret torde dessafastighetsregistret ochför
iframför datalagensföreträdespecialbestämmelser haegenskap av

Något osäkertsärskilda bestämmelserna.situationer täcks de mersom av
ochfrågorna rättelseuttömmande reglerarreglerdessaär omom

tidigarelagstiftningtill respektiveskadestånd. Förarbetena ger, som
återgivna uttalandenadirekt på frågan. Deinte någotnämnts, nysssvar

skadeståndsla-innebärtill särskilda bestämmelsernai deförarbetena att
inte detfastighetsregistretin beträffande närskall trädakunna mengen
bestämmel-emellertidinskrivningsregistret. förklarasDetgäller attav

skadeståndsla-ansågs omfattandeinskrivningsregistretför änmerserna
vad gällerförhållandet detregler, medan motsattaangavs varagens

fastighetsregistret och skade-bestämmelserna förförhållandet mellan
särskildaefter detta. Debestämmelser tillkomDatalagensståndslagen.

skulleregleringet sades dessanämndes. Menbestämmelserna attom
detblir bakgrundrimliga tolkningenuttömmande. Den mot avvara

situation inte täcksträda inregler bör kunnasagda datalagensatt om en
särskilda bestämmelserna.deav

tordesärskilda och datalagenbestämmelsernaFörhållandet mellan de
skadestånd. För rättelsevid ärbeträffande rättelse detsamma somvara

särskildatäcks deintesituationeri för sig svåraredet och att avsomse
bestämmelserna.

skydd vadenskilde hafårtill sagda denMed hänsyn det ett gottanses
särskiltbestämmelserskadestånd. ändra dessa ärAttgäller rättelse och -

ingåendeuppgift kräveromfattandeskadestånddet gällernär somen-
direktiven förförligger inomifrågasättas detDet kanarbete. ramenom

ändringar starktlämplighetenutredning. fall kanIdenna vart av
tillfredsställande.fungerarnuvarandei mån detifrågasättas den systemet

kommit iinte dagenharnuvarandemed detNågra olägenheter systemet
ändringar inågrahellerföreslås inteDärförutredningsarbetet.under

detta hänseende.
ellerrättelsebestämmelsersärskildatilläggas någrabörDet att om

taxeringsupp-byggnadsregistret och deinte finns beträffandeskadestånd
också Föri fastighetsdatasystemet.ingårnärvarandeförgifter somm.m.
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dessa register torde därför gälla datalagens regler och det gällernär-
skadestånd allmänna skadeståndsrättsliga regler. Inte heller här har-
några olägenheter framkommit med den nuvarande ordningen. De
uppgifter inom dessa delar kan vidare inte anledningsom ryms anses ge
till någon särbehandling i förhållande till uppgifter i andra personregis-

Några särskilda regler för byggnadsdelen eller taxeringsuppgifts-ter.
föreslåsdelen därför inte.

Förslaget innebär adresserna författningsmässigt frånbrytsatt ut
fastighetsdelen till Någotadressdel. skäl ändra den nuvarandeatten
ordningen där fastighetsbildningslagens bestämmelser rättelse ochom
skadestånd gäller för adresserna finns inte.

Både i datalagen i vissaoch de särskilda bestämmelserna förav
fastighetsregistret inskrivningsregistretoch den registeransvarigesär
skadeståndsansvar strikt. En särskild fråga denna reglering kanär om
behållas till EG-direktivet.med hänsyn artikelI 23 nämligen attanges

registeransvarigeden helt eller delvis kan undgå sitt skadeståndsansvar,
han bevisar han inte ansvarig för den händelseär orsakadeattom som

skadan.
Strikt skadeståndsansvar i Sverige fortfarande huvudprincipen inomär

datarätten. särskildaAtt överväganden för fastighetsdataregistretgöra
det förenlighetengäller med EG-direktivetnär framstår inte som

lämpligt. iDet gäller synnerhet Datalagskommittén 1995:08Jusom
har uppdrag hur EG-direktivet skall iöverväga genomföras denatt
svenska lagstiftningen Dir. 1995:91. Men denna kommitté harnär
slutfört sitt arbete alltså anledningkan finnas de särskildaöveratt se
bestämmelserna skadestånd striktavad gäller det ansvaret.om

11.3.3 Olika modeller för registeransvaret

Olika alternativ finns det gäller vilken vilkaeller myndigheternär som
skall bära registeransvar. Vid detta val kan bl.a. i frågakonsekvenserna

skadestånd in.och rättelse Här förstskall dock devägas presenterasom
två alternativ registeransvarför ligger till hands. De tvånärmastsom
alternativen är:

olikaDe registerförande myndigheterna registeransvariga förär
uppgifterde respektive myndighet har fört in medan Lantmäteriver-som

ket övergripandeettges ansvar.
Lantmäteriverket2. registeransvarig.är ensam

Lantmäteriverket bör alltså under omständigheter registeran-alla vara
svarig. Frågan verket bör registeransvarig ellerär om vara ensam om

skall med registerförande myndig-de andraansvaret gemensamtvara
framstårheterna. Det naturligt Lantmäteriverket föratt tarsom ansvar

förpliktelserhuvuddelen de registeransvaret innebär. Vadav som som
frågan tveksam två frågor intressede särskiltgör är närmast ärsom av
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för den enskilde rättelse och skadestånd. Medför någon dessa frågorav-
registeransvaret bör gemensamtatt vara

l1.3.4 Utformningen registeransvaret,av m.m.

När det gäller den enskilde och hans rättigheter kan följande allmänna
synpunkter anläggas. I sitt slutbetänkande övervägde Datalagsut-
redningen, vad där benämndes, centraliserad modell avseendesom en
registeransvaret. Det således alternativet Lant-göramotsvarar att
mäteriverket till registeransvarig. Som nackdel nämndes därvidensam en

den enskilde måste har det rättsligaatt ochveta ansvaretvem attsom
det inte räcker med vända sig till den myndighet eller det företag däratt
uppgiften har SOU 1993:använts 10 238. Detta sin riktighetäger närs.
det gäller generell datalag, i synnerhet utredningen föreslogen attsom
tillståndsförfarandet skall avskaffas. När det gäller centralt för-ett
fattningsreglerat register kan dock saken ställa sig annorlunda.

Ett registeransvar för Lantmäteriverket och registerför-degemensamt
ande myndigheterna kan tillupphov många situationer där detge
framstår oklart för den enskilde han skall sig till.vända Harsom vem
den enskilde grund ansökan i inskrivningsärende haftt.ex. ettav en
kontakt med den registerförande myndigheten det i för sigochär mest
naturligt för honom sigvända till denna myndighet det uppståratt när
något problem. Men långt ifrån alla registreringar föregås sådanaav
kontakter. dylikaI fall blir situationen oklar. Att Lant-göramer
mäteriverket till registeransvarig innebäratorde väl så mångaensam
fördelar för den enskilde. innebärDet möjlighet både i författningatten

i informationoch enkelt besked registeransvaret. Denettannan ge om
enskilde kan alltid vända sig till Lantmäteriverket. I och för sig skulle

enskild i det särskilda fallet kunna finna det naturligt vändaen mest att
sig till den myndighet han har haft kontakt med. Det framstårsom
emellertid mycket begränsad omgång i sådandenneattsom en en
situation blir hänvisad till Lantmäteriverket.

Vilka synpunkter registeransvaret kan då iha förhållande tillman
den registeransvariges skadeståndsansvar Här torde fördelarna för den
enskilde klart Lantmäteriverketväga över bär denansvaret gentemotom
enskilde. Givetvis innebär detta iklär sig föratt staten ett ansvar
uppgifter har förts in företrädare föräven kommunala myndig-som av
heter. Så det emellertid iär redan dag. Skadeståndsanspråk grund av
felaktigheter har också hittills varit i obefintliga.det närmaste

När det gäller rättelse det naturliga dessa register-är dengörsatt av
förande myndigheten. Det talar i viss mån för dessa också böratt vara
registeransvariga. Möjlighet finns emellertid i författning denatt ge
registerförande myndigheten skyldighet utföra rättelse. kanDetatten
således ske den myndigheten registeransvarig.görsutan att
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innebäraregisteransvar kanEtt sägas tarattgemensamt man mer
sådantprincipen registrering vid källan. Ettkonsekvenserna omav

in uppgifter iförpå det denkonsekvent sättetär attsystem som
realiteten tillmöjlighet i dettafastighetsdataregistret har störst attatt se

uppgifter i fleraskall förekommakorrekt Mensker sätt.ett samma
beståfastighetsdataregistret skall Dettaolika ärde delar av.somav

uppgiften inflytande Enfört saknarnågot den har över.som som
insådan den har förtmed modellfråga uppkommer är somomensom

till någonden försuppgift skall för denna även när över annansvaraen
Lantmäteriver-förts in. Omfastighetsdataregistret där den haridel än

intresse till-förstärks verketsfår registeransvaret,ket attensamt av
ajourföringsrutiner.ändamålsenligaochhandahålla väl fungerande

Lantmäteriverkettill modell därsagda leder görsDet att ensamen
fördelaktig.framstårregisteransvarig mestsom

alltidsärskild frågaskadeståndsansvaretNär det gäller är statenen om
möjlighet tillnågonskadeståndet ellerslutligt förskall regressomsvara

framstår detuppgifter har förtsföreligga. När änbör statenannanav
förslutligt bära kostnadenalltid skallrimligtinte statenattsom

Lantmäteriver-Möjligheterna förskadestånd.utbetalda attstaten genom
uppgifter detnågon kontroll dessa sätteti praktiken haket över att

inte finnsnågra felaktighetersig ärförsäkrakan ytterstattomman
inteHärför dockfinnas. behövsbör därförEnbegränsade. regressrätt

skadeståndsrättsliga regler börreglering allmännasärskildnågon utan
inskrivningsregistret gäller dessutomfastighetsregistret ochgälla. För

särskildaersättning enligt de be-berättigad tillden äratt, om som
såsomhaft utkräva beloppetdetta harstämmelserna rätt att av annanom

§ och 19 kap.18 kap. 7inträder i denneskadestånd, rätten motstaten
inskrivningsregister 191973:989 § lagen19 § jordabalken, samtom

regleringen bör1970:988. Denfastighetsbildningslagen§kap. 5
kvarstå oförändrad.

litenskillnaden blir ganskaocksåtill medförMöjligheten attregress
sådanvarit Iregisteransvaret hadejämfört med gemensamt. enom

anspråkvälja riktamöjlighetenskilde haftsituation hade den att att
fråganregisteransvariga. då kanOchdeendast om regressmot en av

uppstå i läge.ett senare



SOU 1997:3 Vissa begränsningar vad gäller... 143

12 Vissa begränsningar vad gäller
användningen uppgifterna iav

registret

12. Direktivenl

direktivenI uppmärksammas bearbetningar kan möjliggörasatt som
kanske inte önskvärda med hänsyn tillär den personliga integriteten, om
alla uppgifter isamlas enda register.ett

12.2 Bakgrund

I avsnittdetta del frågeställningar inom dåvarande CFDtas upp en som
har uppmärksammats det gäller integritetsproblematiken.när Fram-
ställningen grundas promemoria från år 1994 CFD:s policy-en av

Vidare i förevarande avsnitt begränsningar vad gällertasgrupp. upp
användningen uppgifter och liknande gjortshar för statligadetav som

och adressregistret SPAR.person-

12.2.1 CFD

I CFD:s promemoria pekades på skillnaden mellan tillhandahållande av
uppgifter i form s.k. VISA-frågor och vad benämndes urval ochav som
bearbetningar. Där tillhandahållandet VISA-informationattangavs av
återspeglar de offentliga uppgifterna de medan ochär, urval be-som
arbetningar förädling informationenär inte med nödvändigheten av som
skall allmänt tillgänglig. Tillhandahållandetgöras via terminal och

olika former urval borde, enligt promemorian, såutformasgenom attav
det på enkelt tillgodoser behovet isätt samhället grundläggandeett av
uppgifter landets fastigheter. För urval olika slagom av angavs mer
kvalificerade ställningstaganden nödvändiga.vara

Tillhandahållande information terminal uppmärksammadesav per
särskilt. Om detta följande. Endast de myndigheter vilkaförangavs
ajourföringsutrustning tillhandahålls och kommuner för delregistersom
i bör ha möjlighet söka informationall antalsystemet att ett stortom
fastigheter i fråga. Banker bör inte sådanha möjlighet. För allaen en
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möjligt sökaanvändare ajourförande bör det endastandra deän attvara
Nyanseringar kaninformationen fastighet ikomplettaden taget.om en

"flerfastighetsfråga" finnas.Någon möjlighet till börsäkert behövas. en
någotville policygruppen inte lämna förslaggäller SökvägarNär det

författningsutredning. När det gällerhänvisade till kommandeutan
ingå i allttillhandahållandet koordinater detta borde kunnaattav angavs

informationstillhandahållande.
vid urval ochprinciper vägledandeVissa börasom angavs vara

Fastighetsdatasystemetsi promemorian.bearbetningar ställdes upp
inte Detta utesluterhuvudinriktning fastigheter ochär t.ex. personer.

vissa Men det börbearbetningarinte urval och varasom avser personer.
styrande föroch intefastigheternas egenskaper ärpersonerna som

juridiska ochfysiska ochSkillnad mellanurvalen. bör göras personer
jämfört medindustri- hyresfastigheterockså ochdärmed mellan t.ex.

kundsamband ställtsmånga kravsmåhus. För urval hartyper ettav
redovisa inteckningar elleriakttagitsrestriktivitet har medStor attupp.

ålder inteanvändsdem urvalsgrund. Personersanvändaatt somsom
urvalsgrund.

problemGIS-tillämpningar uppmärksammades. Härom ett varaangavs
integritetsfrågorna finnsrutiner behandlingfungerande föratt genomav

säkerhetsfrågorna sådanasaknarDatainspektionens hantering, attmen
områdeVISA-variant iförrutiner. Polygon beskrevs ettsom ensom-

också. Kretsenuppmärksammadesviss fastighetstället för aven -
Översiktligt sådanaansåg borde kunna utökas.användare attangavsman

verksamhet bordemyndighetsanknutensysslar medanvändare som
emellertid böraUtsökningsmöjligheternainkluderas.kunna angavs

kommun.möjligt utanförså inte skulledetbegränsas attatt envara
registerfrån ellerSamtittning definierades systematt ettsom man

Någon bearbetningtill information fråndirekt kommer ett annat. av
inte. Närdefinitionen, dockenligtuppgifter från de sker,systemen

uppgifterhållamöjligtdetdigital registerkarta används kan t.ex.attvara
Samtittning ansågspeka punkt.lagfaren ägare att varaengenomom

användning itillGIS skall kunna kommaförutsättning för atten
integritets- och säkerhets-frånenligt policygruppenSverige. bordeDetta

ökadmedinvändningsfritt. motiveradesDettasynpunkt att envara
sida ochvilja från statsmakternasuttaladanvändning GIS attär enav

kräverapplikation arbetardennadigitala kartdatabasden motsom
Datainspektionen.tillstånd från

urvalansågs formdirektreklamAdressuppgifter för somen avvara
bearbetningar.urval ochandraskall bedömas sätt somsamma

finns förADB-rutinertillpromemorian,enligtDäremot bör attseman,
folkbokföringsspärrs.k.såväl medhantera personersomatt personer

för direkt-inte skall lämnassärskilt derashar begärt utatt namnsom
reklamändamål.
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I sammanfattning avseende policygruppens arbete för tiden denen 13
juni 1990 24 november 1992 redovisades frågor hade behandlatssom-
under den aktuella perioden. Frågorna sammanfördes under olika
rubriker. Dessa var

rikets säkerhet/integritet,-
terminalanslutningar och andra kopplingar,-
uppdragsproduktion,-
ändringsdata,-
polygon och-
personnummersökning.-

12.2.2 Begränsningar i SPAR

Begränsningar detnär gäller tillåtna behandlingar finns för vissa
statsmaktsregister. Här skall regleringen i detta hänseende avseende det
statliga och adressregistret SPAR redovisas. Detperson- är ett
informationssystem uppvisar vissa likheter fastighetsdatasyste-medsom
met.

SPAR regleras i datalagen 1973:289 och i förordningen 1981 :4 om
det statliga och adressregistret. SPAR innehåller uppgifter frånperson-

del andra register. Från registret för folkbokföring finns uppgifteren om
adress, folkbokföringsort, födelsehemort, svensktpersonnummer, namn,

medborgarskap, samhörighetsbeteckning avregistrering från folk-samt
bokföring. Sådana uppgifter finns från det centrala skatteregistret om

inte folkbokfördaär i Sverige vissaunder förutsättningar.personer som
Från registret för inkomsttaxering finns vissa inkomst- och förmögen-
hetsuppgifter. Vidare finns uppgifter från register för fastighetstaxering.
Det sigrör till vissa fastigheter,ägare värdefaktorerna ålder ochom
standard taxeringsvärden. Slutligen finns uppgiftersamt denattom
registrerade inte önskar adresserad direktreklam, kod för gift och barn

tekniska och administrativa uppgiftersamt behövs för handhavandetsom
SPAR.av

Uppgifterna i SPAR får enligt 26 § datalagen användas för
aktualisering, komplettering och kontroll uppgifter i andraav person-

register,
2. komplettering och kontroll personuppgifter i övrigt,av

urval personuppgifter urvalsdragning.uttag av av
Enligt §7 förordningen det statliga och adressregistret fårom person-

sådant utlämnande uppgifter från SPAR inte grundasav som
tryckfrihetsförordningen ske

i form utskrift,av-
på ADB-medium eller-

någon får ansluta eller flera terminaler eller datorer tillattgenom en-
SPAR.
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Viduppgifter.finns det gäller utlämnandeBegränsningar när av
uppgifter från register förenligt 7§ fåruppgifterutlämnande av

till polismyndig-endastinkomsttaxering fastighetstaxering lämnasoch
statligaförordningen§ dettullmyndigheter 7ochheter person-oma

adressregistret.och
uppgifterfår endasturvalsdragningar enligt 26 § datalagenVid om

intefolkbokföringsort lämnasochadress, ut, ompersonnummernamn,
§ förordningenvarje särskilt fall 7 biDatainspektionen medger annat

Enligt i förordningenadressregistret. 7 §ochstatligadet cperson-om
uppgifternamedborgarskap ellerfödelsehemort, svensktfår uppgift om

iinte folkbokfördaskatteregistret ärfrån centraladet somom personer
urvalsdragningar.vidSverige inte användas

förordningenfinns i 8 § detterminalutlämnandeBegränsningar vid om
uppgifter viaadressregistret. Vid utlämnandestatliga och avperson-

folkbokföring eller det centralaregister§ från förterminal enligt 7
adress,får uppgifterskatteregistret andra än personnummer,namn,

folkbokföring endastavregistrering från lämnasfolkbokföringsort och ut
inte Datainspektio-försäkringsbolag,banker ellertill myndigheter, om

varje särskilt fall.imedger annatnen
integri-diskuteratSPARföreträdare förhar medUtredningen

i Förstuppgifter SPAR. börbehandlingartetsproblematiken vid av
känsligaförhindraförändringar har gjorts i SPARvissa attnämnas att

klagomåltill antalet ärhar lettbehandlingar och detta attatt numera
användning förVidföljande.övrigt framkom bl.a.få. Imycket

uppgifteralltför preciseradeuppfattasdirektreklam mottagarensom
dessa för-kännedomförhållanden eller uppenbarekonomiska om

Uppgifter förändratenskilde.negativt denhållanden omavsom
känsliga. Viktigt för hurfåranvändascivilstånd kan sätt ansessom

inte något direktockså vilket haruppfattar reklamen ärmottagarna -
ifrån SPAR etikenerhållasuppgifter kanvilkamedsamband som -

uppgifter frånlitelämna förnackdel medEnsjälva reklamen. att
tillskickasreklammängderdatabaseroffentliga är mottagareatt stora

onödiga kostnadertillalltså upphovointresserade. Detheltär gersom
frånuppgifterfärreDanmark lämnasIirritation hosoch utmottagarna.

felriktad reklam.mängdenfinns reaktion denDärregister. mot storaen



SOU 1997:3 Vissa begränsningar vad gäller... 147

Överväganden12.3 och förslag

Förslag: När direktåtkomst medges skall detta inte få ske det
det möjligtsättet är användaatt eller delatt namn, personnummer

sökbegrepp. Direktåtkomst skall normaltav personnummer som
få medges endast det det möjligtsättet är utföraatt att
sökningar på fastighet, samfällighet eller byggnad i Viden taget.
urval och bearbetningar eller utlämnande på ADB-medium skall
enligt huvudregeln uppgifter inteckningar inte fä behandlasom
respektive lämnas Uppgifter skall normaltut. om personnummer
få lämnas endast det fråganär aktualisering,är komplette-ut om
ring eller kontroll fastighetsanknuten information finns iav som
kund- eller medlemsregister eller liknande register. För direkt-
reklamändamål skall uppgifter födelsetid,om personnummer,
civilstånd, utrnätning, konkurs eller standardpoäng intenormalt
få behandlas. Datainspektionen skall det gällernärutom-
förbudet använda sökbegreppmot att personnummer m.m. som
vid direktåtkomst i det enskilda fallet kunna medge vadänannat-

Härför skall krävas det föreligger särskildasagts. attsom nu
skäl.

I avsnitt 8.3.2 har tagits ställning för fastighetsdataregistret rättsligtatt
skall enda register.utgöra I direktiven bearbetningar kanett attanges
möjliggöras olämpligaär från integritetssynpunkt, infor-allsom om
mation samlas i enda register. I samband med frågan diskuteradesett att

fastighetsdataregistret skall eller flera registerutgöra konstatera-om ett
des eventuella negativa konsekvenser från integritetssynpunktatt med en
utformning med enda register kan minskas vissa be-ett attgenom
gränsningar för användningen uppgifter ställs Här skallav upp.

det integritets-övervägas eller säkerhetsskäl bör ställas någraom av upp
begränsningar beträffande användningen uppgifter i fastighets-av
dataregistret. En utgångspunkt givetvis personuppgifterär fåratt
användas endast för de ändamål har ställts i avsnitt 9.5.4.som upp

12.3.1 sökbegrepp

I det nuvarande fastighetsdatasystemet det fastighetenär och dess be-
lägenhet utgångspunkten iär stället för En princip hossom personer.
Lantmäteriverket har, i enlighet med vad i avsnitt l2.2.l,angettssom
varit fastigheter bör utgångspunkten för inteurval ochatt vara personer.
Men urval och bearbetningar utgår från enskilda inteharsom personer
varit uteslutna.
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fråga gäller begränsningar beträffandeförsta ställa detEn näratt
information sökmöjligheternaanvändningen fastighetsanknuten är omav

sig olikaMan kan tänka mängdnågot bör begränsas.sätt en
uppgifterna i sig inte särskilt känsliga. En sökvägDe olikasökvägar. är

känslig möjligheten ställauppfattatshar är att sammansomsom
sökningalltså utgångspunkten förinformation viss närperson, enom en

instämma ivissa finns skälviss eller Detär attpersoner.personen
inte skyldig uppfyllaansåg tidigareCFDdetta. attatt enman var

enskildas totala fastig-få sammanställningarbegäran att ut avom
iKammarrätten Sundsvall.Detta prövadeshetsinnehav. av

registeransva-Enligt denföljande. 10 § datalagenBakgrunden ärvar
huruvidafrån enskild uppgiftskyldig lämnabegäranrige att omen

register vilka uppgifteri registeransvariges ochförekommer dendenne
skyldighetfullgöra denna hari så fall finns. För kunnaattsom

sökning enskildsmöjliggörLantmäteriverket ett enprogram som
uppgifteralltså leta fram allaHärigenom kan sommanpersonnummer.

vissfastighetsdatasystemetfinns i person.om en
för utdraghuruvidai Sundsvall harKammarrätten prövat programmet
uppgifterutlämnandemedförenligt 10 § datalagen begäranatt avomen

offentlighetsprincipenenligtfastighetsinnehavviss totalapersonsenom
hade2:6.efterkommas RK84 Bakgrundenmåste att en personvar

i Stockholmsfastighetsinnehavfå uppgiftbegärt att en annan personsom
medmotiverade i huvudsak dettaCFDCFD avslog begäran.län. att

för kunna lämnaendast fannsmöjlighet söka attatt personnummer
CFDmenadeenlighet §i med 10 datalagen. Kammarrättenutdrag att

motiverades medskyldig de uppgifterna. Dettalämna begärdaatt utvar
för § lO-utdragCFD förfogade programmetöver ett systernatt som

CFD inteochuppgifternadet möjligt fram de begärdagjorde attatt ta
ansåg kammar-överföringarna. Därmedbefogenhetsaknade göraatt

sådanttillgängliga för CFDupptagningarnade aktuellarätten att var
saknadeEnligt kammarrättenhandlingar.de utgjorde allmännasätt att

uppgifternaframmöjlighetenomständigheten betydelseden att taatt
till 10 § datalagen.tillskapats med hänsyn

ocksåCFD innebärLantmäteriverket tidigareUtvecklingen och att
situationer,i antal andrasökbegreppanvänds ettpersonnummer som

börLantmäteriverket säljer tjänster. Först nämnasfrämst när att en
harendastprincip lämnasallmän är mottagarenutatt ompersonnummer

föreligger kundför-detfrån Datainspektionen ellertillstånd ettom
och den eller dehållande mellan mottagare personnummerpersoner vars

ochflesta fall därför ävenI deutlämnade.begärs är personnummer,
alltså oftastanvändsPersonnummerorganisationsnummer, borttagna.

information i fastighetsdatasystemet.bearbetningenvidenbart av
begärs bl.a.fastighetsinnehavtotalaUppgifter avpersonersom

detadvokater gällerrevisionsbyråer och polisen. Föradvokater, t.ex.
bodelning fastställandedödsfall, ellervid konkurs,utredningar av
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underhållsbidrag. Revisionsbyrâer utnyttjar möjligheten få in-att
formation klients totala fastighetsinnehav och, klientenom en om
bekräftat uppdraget, kompletterande information berörda fastigheter.om
Polisen använder uppgifter fastighetsinnehav i brottsutredningar.om
Även kronofogdemyndigheter använder den aktuella möjligheten.

Företrädare förmassmedia använder möjligheten begära uppgifteratt
totala fastighetsinnehav. Begäran utlämnandeom en persons om av

uppgifter grundas då ofta offentlighetsprincipen. Uppgifterna används
olika bl.a.sätt, undersökande journalister, i mindreävenav men

seriösa sammanhang.
Uppgifter från fastighetsdatasystemet används för uppbyggnad och

ajourhâllning lcund- eller medlemsregister. Därvid användsav person-
sökbegrepp. Personnummer används också för sorteringnummer som

information efter Det innebärägare. kommunav skallatt, t.ex.om en
utskick tillgöra samtliga fastighetsägare iett kommunen, personnummer

används vid bearbetningen för undvika fleraatt ägeratt en person som
ifastigheter kommunen får flera identiska utskick.

Inom Lantmäteriverket är arbetsprocess för fastighetsbildnings-en ny
ärenden liknandeoch under utarbetande. Här finns behovett attav
kunna söka enskilda fastighetsinnehav. Riksförsäkringsver-personers
ket har regeringens uppdrag förbereda reformerat bostadsbidrags-att ett

I det sammanhanget kan finnassystem. behov kunna sökaett attav
avsiktenäven för närvarande utnyttjaär andrapersonnummer, om att

register.
Enligt vad utredningen har kunnat inhämta har något missnöje från

allmänheten inte kunnat skönjas med den nuvarande ordningen, förutom
det gäller vissnär användning från medias sida sammanställningarav av

enskilda framför allt kända fastighetsinnehav. Närpersoners, personers,
det gäller den övriga användningen fâr den försvarlig. För dennaanses
finns legitima behov får integritetsskäl.väga än Dettyngresom anses
finns emellertid viss användning, bl.a. del medias,sagtssom en av som

ifrågasättaskan integritetsskäl.av
Mot den angivna bakgrunden detär varken möjligt eller lämpligtnu
ställa undantagslöst förbud användningatt ett motupp av personnummer

eller sökbegrepp. Det däremot inte givetär obegränsadnamn som att en
användning tillåtas.bör Det finns därvid främst tvâ alternativ börsom

Detövervägas. alternativet ställaär huvudregelattena upp en om
förbud användning sökbegreppmot ocht.ex.av personnummer som
förse den med antal undantag. Undantag kan slås fastett generelltmer

regeringen eller Datainspektionen i det enskilda fallet. Ettav av annat
alternativ begränsa användningenär att ochav personnummer, namn
liknande i samband med viss specifik användning, urval ocht.ex.
bearbetningar.

När det gäller det första alternativet huvudregel förbud moten om-
användning sökbegrepp det nödvändigtt.ex. ärav personnummer som -
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sig alltsåanvändningen. Det rörgodtagbaraför denundantaggöraatt
användning.polisensadvokaters ochlantrnäterirnyndigheternas,bl.a.om

kannågot tveksamtmånga och detganska ärblirUndantagen om man
Än väsentligt ärförbud.innebärhuvudregeltala ett mersomenom

inteLantmäteriverket ärinnebärförbudsregelsådandock attenom
offentlighetsprincipenmed stöduppfylla begäranskyldigt omavatt en

blir detfallet,så inteOmsökbegreppet. äraktuelladetanvändning av
känsliga bearbet-debl.a.möjligt begärai alla fallnämligen att mer

ningarna.
användningförbudtotalt t.ex.Ett personnummer sommot av

offentlig-med stödhellerinteinnebäraskullesökbegrepp att avman
sökbegrepp.användeskrävahetsprincipen kunde att sompersonnummer
omfattashandlingarallmännaEndastföljande.påberorDetta av

allmänhandling skall utgöraoffentlighetsprincipen. För att enen
ADB-upptagningmyndigheten. Enhosförvarasdenhandling krävs att

tillgänglig förupptagningenmyndighet, ärförvarad hos omenanses
utnyttjarsjälvmyndighetenhjälpmedelteknisktmedmyndigheten som

elleravlyssnasläsas,den kanform annatöverföring i sådanför att
andra3 §enligt 2 kap.ADB-upptagning är,Menuppfattas.sätt en

förvarad hosintetryckfrihetsförordningen,stycket att enanse som
enligtmyndighetenpersonregister ochingår idennamyndighet, ettom

saknarsig lag,grundarsärskilt beslutförordning ellerellerlag som
frågaalltså inteDå detÖverföringen. ärbefogenhet göra om enatt

handling.allmän
undan-inte frågaemellertiddetsammanhang ettärförevarandeI om

sådanblinödvändighetmedUtformningen skulle attförbud.tagslöst
sökbe-användasfickuppställda undantag somgenompersonnummer
sådanInnebär dettaändamål.angivnavissaförendast närmare engrepp

stödutlämnande medbefogenhetmyndighetensbegränsning att avav
krävasinte kanoffentlighetsprincipen

tryckfrihetsför-§3enligt 2 kap.befogenhetsbegränsningarKlart är att
jämförtillgängligafåruppgifter görasvilkakanordningen somavse
29 och1992,3 uppl.,Offentlighetsprincipen,Bohlin, Alf, s.t.ex.

1992,6 uppl.sekretess,Handlingsoffentlighet ochHåkan,Strömberg,
tillmöjligheternahardetbetydelsevilkenMer oklart att15 f.. ärs.

vissaiendastbegränsassökbegreppuppgiftanvändning somenav
integritet ochhänseenden. offentlighet,1990/91:60propositionenI om
registermyn-begränsningardepartementschefenuttaladeADB att enav

ianvändas störrebör kunnabearbetningsmöjligheterochsök-dighets
redovisningtillhänvisadevarit fallet ochhittillsutsträckning än ensom

offentlig-ochData-gjortshademöjligheterdessabeträffande avsom
informationssam-iIntegritetsskyddetslutbetänkandetihetskommittén

1988:64.SOUhället 5
register,offentligagällerdetkonstaterade närKommittén somatt

söknycklar begränsastillåtnahandling, krävsallmäninnehåller att
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för myndighetensätt för den enskilde för inte skallsamma attsom man
komma i konflikt med offentlighetsprincipen. Kommittén behandlade i
slutbetänkandet först föreskrifter angående tillåtna bearbetningar 76s.
ff.. Den bestämmelse i 10 § utsökningsregisterlagentog upp en
1986:617 innebär myndighet registeransvarigär skallattsom som
särskilt iaktta uppgifterna i registret får bearbetas iendast enlighetatt
med registrets ändamål, regeringen får medge bearbetningatt ävenmen
för ändamål, det finns särskilda skäl. Kommittén återgavannat om
förarbetsuttalanden från lagstiftningsärendet prop. 1985/86:155 29.s.
Där den aktuella bestämmelsen medför det inte tillåtetatt ärangavs att

använda särskilda för sammanställa uppgifteratt deattprogram om
registrerades ekonomiska förhållanden i månden detta inte direktär
motiverat kronofogdemyndigheternas verksamhet. Kommitténav egen

också begränsningar sökmöjligheterna:tog upp av

Om inte det tillräckligtär begränsa bearbetnings-attman attanser
möjligheterna, kan också begränsa sökrnöjligheterna. sådanEnman
begränsning kan antingen teknisk eller författningsreglerad ellervara
föreskriven i beslut datainspektionen. De uppgifter harett av som
tillåtits i registret måste naturligtvis kunna fram på något sätt,tas men
de behöver kanske inte alltid direkt sökbara.vara

förordningenI 1986:104 registerföring vid allmänna domsto-om
lar med hjälp automatisk databehandling stadgas i §4 uppgifterattav

saken, sakkod, typkod, yrke, titel, eller adress inte får användasom
sökbegrepp för vissa ändamål.än Däremot får sökaannatsom man

på och vissa fallnamn 1 personnummer.

Vilken betydelse den återgivna begränsningen sökmöjligheterna harav
för offentlighetsprincipen framgår inte klart. Betydelsen begräns-av
ningar och liknande diskuteratshar i andra lagstiftningssamman-även
hang jämför 1993/94:l97 71 och l995/96:2l5t.ex. prop. s. prop. s.
58, dock det här aktuella problemet direkt har behandlats.utan att mer
Däremot har regeringen i lagstiftningsärende beträffande sjukför-ett
säkringsregister gjort vissa preciserade uttalanden prop. 1992/93:mer
193. När det gäller sökbegrepp föreslogs i propositionen flertaletatt
uppgifter i registret skulle få användas sökbegrepp, vissaattsom
uppgifter inte alls skulle användas sökbegrepp andrasamt attsom
uppgifter skulle få användas endast i vissa ärenden och för statistik och
liknande. I specialmotiveringen s. 77 f. framhölls i den månatt
försäkringskassan till följd regleringen sökbegreppen helt saknarav av
befogenhet viss sammanställning informationgöra från sjukför-att av
säkringsregistret sådan sammanställning enligt 2 kap. 3 § andraen

tryckfrihetsförordningenstycket inte förvarad hos kassan. Därefteranses
uttalades:

Även möjligheterna vissaanvända uppgifter sökbegreppattom som
uppgifternabegränsade,är och sammanställningar uppgifternaär av

med uppgifterandra allmänna handlingar. Uppgifternaatt anse som
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vidsökbegreppockså kunna användasdärförkommer att som
enligthandlingarskyldigheten lämna allmännafullgörande utattav

tryckfrihetsförordningen.

måste helt saknamyndighetentorde innebära rättsagdaDet attatt
skall kunnamyndighetenuppgift sökbegrepp föranvända attsomen

Offentlighetsprincipenvilken grundasuppfylla begäranvägra att en
ocksåframstårsökbegrepp. Dettaanvändning uppgiften somsomavom

befogenhetsbegränsningen i 2bakgrundrimlig tolkning attmot aven
vilka handlingartryckfrihetsförordningen handlar3 §kap. ytterst om

alltsåblirmyndighet. Slutsatsenförvarade hosskall attenansessom
förfår användas endastsökbegreppbegränsningar innebär att ettsom

stödhinder utomstående medinte innebär något förändamålvissa att av
aktuella sökbegreppet.sökning med detoffentlighetsprincipen begära en

EG-direktivet kommergenomförandetsärskild frågaEn är attavom
verkningar förbudsregelvilkanågon skillnad det gällermedföra när en

näraliggan-Datalagsutredningen diskuteradediskuterade får.den ensom
ändamålsbestämmelser kundepreciseradenämligen huruvidafråga,de

§ tryckfrihetsför-befogenhetsbegränsningar enligt 2 kap. 3innebära
slutbetänkande EnDatalagsutredningen överlämnade sittordningen. När

till EG-direktiv med bl.a.10 förelåg förslagSOU 1993:datalag ettny
Utredningens slutsatsändamålsbestämningar.preciseradekrav attvar

ocksåmåste medföraändamål normaltpå visst bestämtsättett enanses
överföringar,myndighets befogenhetbegränsning isådan göraatten

tryckfrihetsför-i 2 3 §ändamålet, kap.frånvilka avviker som avses
90.ordningen betänkandet s.

EG-direktivetdirektivets ingress görslutversionen har iI attangetts
tillbestämmelserna hänsynmöjligt vid genomförandetdet taatt av

handlingar p.tillgång till allmännatillallmänhetensprincipen rättom
punkt har. Ivilken betydelse dennauppfattningar finnsOlika72. om

Dir. 1995:91 4.Datalagskommittén följandedirektiven till s.anges

ståndfå tillhårt förSverigedirektivet harmedI arbetet attagerat
motsättning till den svenskastår idirektivet intelösningarsådana att

svenskagrundlagsreglermg. Deoffentlighetsprincipen och annan
finnsframgångsrika. Detområde varitharansträngningarna detta

istårbestämmelseinte någonståndpunkteni den somgemensamma
offentlighetsprincipen. Försvenskatillämpning denstrid med aven

direktivetstolkningenvidoklarheterundanröja alla eventuellaatt av
initiativ tagitssvensktoffentlighetsprincipen, harförenlighet med

tillmöjligt hänsyningress detiklausul förslagets görin att tasomen
införlivas ibestämmelserdirektivetsoffentlighetsprincipen när

nationell rätt.

närvarande Data-förEG-direktivetGenomförandet övervägs avav
mellanförhållandetslutligt skallHurlagskommittén. seman

offentlig-ochändamålsbestämmelserpreciseradedirektivets krav
vilkenockså oklartdetinte Därmedalltså klart.hetsprincipen ärär
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betydelse det har begränsningar ställs beträffande vilkaatt ändamålupp
viss uppgift skall få behandlas för. Som framgått den tecknadeen av

bakgrunden talar hel del för offentlighetsprincipen under överskåd-atten
lig tid kommer bestå i huvudsak i sin nuvarande form ochatt utläm-att
nanden därmed kommer kunna enligtske denna principatt även om
detta inte förenligt med deär uppställda ändamålen.

Det sagda medför enligt gällande förbudrätt skulleatt kunnaett
förhindra användes sökbegrepp iatt endast de fallpersonnummer som
det fråga behandlingar inte skedde med stöd offentlig-var om som av
hetsprincipen. Visserligen sker många behandlingar grund änannan
enligt offentlighetsprincipen. Däremot flertalettorde sökningar, inte
minst de i tidigaredet bedömts mindre lämpliga, kunna begärassom
med stöd offentlighetsprincipen. En huvudregel med förbudav ett mot

använda sökbegrepp blir därföratt ganska ihålig.personnummer som
Detta gäller inte minst bakgrund huvudregeln, tidigaremot attav som

dessutom skulle få försesnämnts, med relativt omfattande undantag.
Någon sådan huvudregel bör därför inte ställas upp.

I de följande avsnitten skall olika användningsformer diskuteras. Det
finns där anledning återkomma till det inledningsvisandra,att presente-
rade alternativet, nämligen begränsa möjligheterna till användningatt av

del ellerpersonnummer, av personnummer namn.

12.3 Direktâtkomst

Terminalåtkomst användningsformär har förekommit sedanen som
fastighetsdatasystemet infördes och har mycket utbreddsom en
användning. Exempelvis inom kreditväsendet mäklar- ochsamt
värderingsverksamhet uppkoppling line tillär fastighetsdatasystemeton

förutsättning för verksamheten skall kunna bedrivasattnumera en
rationellt. Någon uttalad problematik från integritetssynpunkt har inte
heller kommit i dagen. Något skäl några betydande inskränk-göraatt
ningar jämfört med i finnsdag alltså inte.

En särskild fråga begreppetär terminalåtkomst bör användas ävenom
i fortsättningen. Detta i och för sigär vedertagen användstermen som
i registersarnmanhang. Med terminalåtkomst den sökerattavses som
upplysningar vid sökning tillgånghar till register eller delaretten ettav
register och han kan i fall ställa frågor och få Detta kanatt vart svar.

beskrivasnärmast har direkt åtkomst till uppgifterna.attsom man
Terminaler används alltmer sällan. Och vad inte justär attsom avses

terminal skall användas. Begreppet alltsåkan iredan dagen anses
föråldrat. Vidare det sken knutet till viss teknik.attger av vara en
Särskilt det gäller registernär fastighetsdataregistret med bredsom en
användning och där kan tekniska applikationer för framtidenman se nya

viktigtdet försökaär undvika användning begrepp framståratt av som
teknikbundna. Det kan tilläggas Socialtjänstkommittén i sittattsom
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Dokumentationslutbetänkande Socialtjänstregisteroch SOU 1995:86
direktåtkomstföreslog skall användas för socialtjänstregister.att termen

Hälsodatakommittén ianvände sitt betänkande Hälsodataregister -
Vårdregister SOU 1995:95 begreppet direkt åtkomst. Det sagda leder
till terminalåtkomst inte bör användas. I stället böratt termen termen
direktåtkomst införas beteckning den aktuella sökformen.som

Lantmäteriverkets nuvarande policy enligt vad har iär, angettssom
avsnitt 12.2.1, endast fastighetsvis sökning enligt huvudregeln äratt
tillåten vid direktåtkomst. Endast de myndigheter för in vissasom
uppgifter möjlighet informationhar söka all antalatt ett stortut om

i fråga. vissafastigheter l andra fall medges dock någon möjlighet tillen
"flerfastighetsfråga". Några ändring ordningkrav denna haren av
inte framställts. En utvidgning möjligheterna givetvis fåskulleav

från integritetssynpunkt. Eftersom någon sådan utvidgningkonsekvenser
inte framstår sakligt ordningen behållasbefogad bör den nuvarandesom

slås författning. direktåt-fast i Huvudregeln alltsåoch bör näratt,vara
medges för in uppgifter i fastighetsdataregi-komst denänannan som

tillåtensökning endast fastighet, samfällighet ellerärstret, en
i bör användarskälbyggnad Undantag kunna medges när vägertaget.

integritetshänsyn. Denna bedömning bör dengörasäntyngre av
Datainspek-myndighet normalt prövningar den dvs.gör typen,som av

tionen.
digitala registerkartan sökningarI takt med den utvecklas kommeratt

ingång vissa fall blir detdär kartan används kunna Igöras.attsom
dågivetvis mindre rationellt uppgifter, antal fastigheter,ettatt t.ex. om

erhållas fastighetsvis. Integritetsskälen emellertid intekan endast väger
tillmindre Och godtagbart skäl undantaghär äntungt ettannars. om

fastighetsvis finns, Datainspektionenfrån huvudregeln sökning kanom
flerfastighetsfrågor. sådant intemedge Ett undantag behöver avse en
sökning viss sökningar. Rör det sigenskild kanutan typ omavse en av

inte nödvändigt tillståndåterkommande behov det alltså ansökaär att om
flerfastighetsfrågorvarje gång. vidare långt ifrån i alla fallDet är som

nödvändiga. Slutligen sig hel del GIS-kan förväntaär att enman
tillämpningar i där andra kartorkommer t.ex. ängörasatt system,egna

fastighets-attributdata från bl.a.registerkartan kopplas medsamman
Då alltså inte fråga direktåtkomst,dataregistret. det längreär utanom

tillståndspliktiga register.normaltegna --
finns ingen möjlighet sökaFör närvarande att namn, personnum-

direktåtkomst har medgetts. Somdeleller närpersonnummermer av
användningföregående avsnittet dessaredogjorts för i det kan av

känslig från integritetssynpunkt. Detuppgifter sökbegrepp varasom
sådan möjlighetsådant. Enför tillåta någotdärför starka skälkrävs att

fritt kunna sökainnebära användarna skulleskulle utatt samman-
vidfrån gäller urval ochenskilda. Till skillnad vadställningar somom

Lantmäteriverketi avsnitt, saknarbearbetningar, diskuteras nästasom
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sökningar fråga direktåtkomst. Någrakontroll dessa detöver när är om
inte kommitstarka skål för denna möjlighet har fram underöppnaatt ut-

redningsarbetet. förbud direktåtkomst sådantEtt medge sättmot att
eller kan användasdelatt personnummernamn, av personnummer som

bör därför ställassökbegrepp upp.
tilläggas direktåtkomstDet bör inte kan begäras med stödatt av

offentlighetsprincipen. användningEtt undantagslöst förbud mot av
eller del sökbegrepp vidsomnamn, personnummer av personnummer

direktåtkomst blir alltså heltäckande.
direktåtkomst i olika sammanhang diskuteratsEn form harav som

sådan åtkomst via frågaInternet. Denna harär öppna nät, t.ex.
idiskuterats avsnitt 9.5.5.

bearbetningarl2.3.3 Urval och

bearbetningar i Lantmäteriver-Vad benämns urval och daggörssom av
ket olika beställare. Det innebär uppgifter bl.a. söksatt om personer

utifrån vissa Härigenom få fram viss,kanparametrar.ut man en mer
information information. Det kanbegränsad mängdstörre varaur en

få uppgifter i register vissfråga fram allat.ex. ettatt en personom om
fastigheter i visst område. Urval ocheller söka fram allaatt ett

bearbetningar alltså i följande benämning dennaanvänds det som
Lantmäteriverketuppgifter i fastighetsdataregistretanvändning somav

urvalsdragning.utför I datalagen 1973:289 finns begreppetandra.
emellertid Bl.a. omfattarDet vad härär snävare än avses.som

inte aktualisering, komplettering och kontroll andraurvalsdragning av
finns alltså särskildpersonregister 26 § datalagen. Ett behov av en

term.
olika direktre-bearbetningar i utsträckning förUrval och görs stor

avsnittklamändamål. användning förekommer,Men även seannan
användning eller12.3.1. Som där kanangetts personnummer namnav

sökningar känsliga från integritetssynpunkt. Erfaren-möjliggöra ärsom
negativt enskilde denvisar det upplevs denheterna äratt som som av

erhålls urvalofta ganska ingående kunskap den enskildeom som genom
ibearbetningar. Både för den enskilde och för användarnaoch ärstort

användningen lämplig frånaktuelladet angeläget den här äratt
intrång ifår inte otillbörligaintegritetssynpunkt. Användningen utgöra

vikt för användarnapersonliga integriteten. Dettaden ävenär somav
motreaktionanvändning blir utbredd, lärkollektiv. Om sådan en

komma.
utgångspunkterfrån nämndaUppgifter inteckningar har ansettsom nu

Uppgifterkänslig finns fog för detta.uppgiftstyp. Det omvara en
låneförhållan-i många bildinteckningar fall klar personsav enger en

enskilde. Risken fördenkan upplevas kränkandeden. Detta som av
inteckningsbeloppetsammanlagdamissförstånd också Detär stor.
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behöver inte lånebilden. påståendenAntaganden och görsmotsvara som
utifrån det inteckningsbeloppetsammanlagda kan alltså heltvara
felaktiga, något också kan upplevas stötande. Synen påsom som
uppgifter inteckningar känsliga återspeglas i Datainspek-ävenom som
tionens föreskrifter för vissa personregister i kommunal verksamhet
DIFS 1995:5. Enligt dessa föreskrifter får kommunala myndigheter
inrätta och föra vissa personregister för den kommunala verksamheten.
En register därvid informationsregister fastigheter. Sådanaärtyp av om
register får inte innehålla uppgifter inteckningar.om

Några skäl för generellt tillåta bearbetningarurval och medtyngre att
inteckningar sökbegrepp eller för redovisa inteckningar harett attsom
inte framkommit. En möjlighet för Datainspektionen bör dock finnas att
tillåta användning inteckningar vid urval och bearbetningar dettanärav
framstår försvarligt efter avvägning användar- och integri-som en av
tetsintresset.

särskild fråga vilken användningEn börär av personnummer som
tillåtas. avsnitt ställning tagitsI 12.3.1 har för det inte lämpligtäratt att

användningställa förbud sökbegrepp.ett mot avupp personnummer som
också redogjorts för användningenDär har av personnummer som

alltså nödvändigtsökbegrepp. I dessa fall det användaär att personnum-
vid själva urvalet eller bearbetningen. Däremot intedet nöd-ärmer

vändigt dessa uppgifter.lämna Personnumret användsatt ut som
sökbegrepp lämnas regelmässigt, enligt den praxis tillämpas imen som

tilldag, inte beställaren. Undantag gäller frågadetnär ärut om
aktualisering, komplettering eller kontroll fastighetsanknutenav
information finns i kund- eller medlemsregister liknandeellersom
register. Då oftast fråga uppgifterdet lämna skall förasär att utom som

befintligt dataregister nödvändigin i och del förärett personnumret en
uppgifterna in. fårde skall kunna föras I dessa sammanhangatt nya

också mindre känsligt eftersom föreliggerutlämnandet detanses som en
viss relation enskilde. återspeglasmellan och den Dennamottagaren syn
i föreligger medlemsrelationdatalagen. Att det kund- eller kanen

register tillståndnämligen medföra det för inte krävs endastettatt utan
licens 2 § datalagen. En huvudregel förbud lämnamot att utom

alltsåuppgifter bör ställasom personnummer upp.
hinderEn sådan huvudregel innebär inte något utlämnandenmot

enligt offentlighetsprincipen. Den ändå inte meningslös.kan anses som
och bearbetningar kan nämligen förväntas skeEn hel del urval annan

ocksåoffentlighetsprincipen. Det sagda gällergrund med stödän av
inteckningar. förbudförbudet behandla Inte heller detta äratt

heltäckande.
DatainspektionenLiksom vid direktåtkomst bör kunna meddela

vidi enskilda fallet. De två förbudsreglerna urval ochundantag det
emellertid ytterligare Ettbearbetningar bör förses med undantag.ett

finnas för fall något följer lag ellergenerellt undantag bör det annat av
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författning. Denna regel behövs för bl.a.annan underrättelseskyldig-att
het följer lag eller författning skall kunna fullgöras.som Ettav annan
exempel uppgifterär inteckningar, enligtatt 18 § lagen 1994:448om

pantbrevsregister, får hämtas från det nuvarande inskrivningsregistretom
till pantbrevsregistret. Ett skyldighetenär för den registeransvarigeannat

begäran från enskildatt denne förekommer i den ansvari-en ange om
personregister och vilka uppgifter i så fall finnsges 10 § data-som

lagen.
Som tidigare nämnts används urval och bearbetningar i stor ut-

sträckning för direktreklamändamål. Vad framkommit undersom
utredningsarbetet tyder på i den mån invändningar frånatt, enskilda
funnits, det främstär vid denna användning. Det samlade intrycket är

vad främst vänder sigatt reklamär tyderman mot attsom av-
sändaren har relativt ingående kunskaper den enskilde, särskilt närom
det gäller vissa personliga förhållanden ålder och civilståndmer som

uppgifter byggnaden borsamt Uppgifter utmätning ochom man om
konkurs självklaraär rätt skäl känsliga för den enskilde. Detav är
vidare svårt något legitimtstörre behov sådanaatt uppgifter förse av
direktreklam och liknande. Skäl finns därför ställa huvudregelatt upp en
där användning dessa uppgiftstyper förbjuds vid urval och be-av
arbetningar direktreklam. På sätt det gällersom näravser samma som
inteckningar och bör Datainspektionen ha rätt meddelapersonnummer att
undantag från huvudregeln.

12.3.4 Utlämnande på ADB-medium

En användningsform förekommer i dag och där kan förväntasom man
sig ökad användning i framtiden utlämnandeär ADB-medium. Hären
bortses alltså från direktåtkomst i och för sig formärsom en av
utlämnande på ADB-medium. Den användning i dag oftast ärsom
aktuell är beställare får eller mindreatt komplett kopiaen en mer av
fastighetsdatasystemet beträffande viss område, kommun.ett t.ex. en
Man kan emellertid också tänka sig kopia vissa uppgifteren av
beträffande hela landet eller komplett kopia hela fastighets-en av
datasystemet. Uppgifter inteckningar lämnas i huvudsak inteom ut
ADB-medium. Ett undantag utlämnandetär uppgifter inteckningarav om
till pantbrevsregistret, vilket berördes i det föregående avsnittet.

Uppgifterna kan användas för mängd olika ändamål. Det kanen vara
fråga kombinera dessa med uppgifter från andra register.att GIS,om
alltså kombination attributdata och geografiska data se avsnitt 5.2,av

exempelär detta. Enligt de flesta bedömarnaett det härär densom
utvecklingspotentialen ligger. Nya användningsformerstora förväntas

dyka ioch viss mån kan bara fantasinsägas sätter gränser.attupp
ÄrHär aktualiseras rad integritetsfrågor. det lämpligt lämnaen att

komplett kopia avseende hela fastighetsdataregistretut Bören man
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inskrivnings-frånuppgifter delarna,allakunna lämna t.ex.ut en av
Är kopior visstlämpligt avseendedelen det lämna kompletta ettatt ut

vilkafastighetsdataregistret,inte lämna helaområde Om kan utman
så drasbör i fallnärmare gränser

så främst kommunerkonstateras det längeFörst kan äränatt som
då sigADB-medium. Det harutlämnandebegärt rörthar om

Lantmäteriver-kopior fastighetsdatasystemet.avgränsadegeografiskt av
uppgifter inteckningar. Somintepolicy varit lämnaharkets utatt om

informationsregisterföregående avsnittet får kommunalai detangetts
personregister i kommunalföreskrifter för vissaDatainspektionensenligt

uppgifter inteckningar.inte innehålla1995:5DIFSverksamhet om
olämpligsäkerhetssynpunktfrån integritets- ellerNågra signaler om

kommit fram.användning intehar
kopiorkomplettasvårt utlämnandenärvarande detFör är att att avse

olikablandintressant allmäntfastighetsdataregistret skulle mervaraav
bliförsäljning skulle dettaprinciper förnuvarandeMedanvändare.

uppdatering.ocksåfinns med hanteraProblemganska dyrt. att
regelmässigtADB-medium innebärpåUtlämnande att mottagaren

licens ochDå med andra ordpersonregister. krävsinrättar egetett
Datain-avsnitt 6.1.3.Datainspektionen,tillstånd frånocksånormalt se

verksamhetpersonregister i kommunalvissaföreskrifter förspektionens
föreskrifterna avseddaför de medtillstånd inte behövsinnebär att

för dessabestämmelserföreskrifternainnehållergengäldregistren. I
ändamål ADB-säkerhet.ochregisterinnehåll,vad gällerregister, t.ex.

personregistren faller under datalagenalltså deinnebärsagdaDet att nya
tillsyn.Datainspektionensstår underoch

Önskemål inteckningar skallfrån kommunerframförtshar attom
till för detta harskäl grundADB-medium. Någralämnas tyngreut

därför haAnledning saknasframkommit.intedock att annan synen
bearbet-ADB-medium vid urval ochvid utlämnandeinteckningar än

ningar.
huvudregelbearbetningar ställtsharochFör urval attenupp

vidvisst genomslagfårDenna regelinte får lämnas ut.personnummer
föregås oftautlämnandesådantADB-medium. Ettpåutlämnande av

i detkonstateradesbearbetning. Menurval ellerformnågon somav
ellerefter urvalutlämnandeförbudetavsnittet gällerföregående mot

offentlighetsprin-stödmedutlämnande begärsintebearbetning när av
på ADB-utlämnandemöjlighet tillrimligt haintecipen. Det är att en

någoninteOffentlighetsprincipen medförsituationer.imedium dessa
emellertidADB-medium. Det böruppgifter pålämnaskyldighet utatt

får ske.inte hellerutlämnandesådantnågotslås fast att
från degällaundantagbearbetningar börochvid urvalLiksom

författning.ellerföljer lagförbudenuppställda när annat annanav
i detundantagmedgemöjlighetDatainspektionen haVidare bör att

avsnittet.föregåendeiutvecklats detFrågan harenskilda fallet.
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Som myndighetnämnts är inte skyldig på grundnyss atten av
offentlighetsprincipen lämna uppgifter ADB-medium. Förbuden fårut
därigenom fullt genomslag och innebär inte någon inskränkning av
offentlighetsprincipen.

En fråga utlämnandeär ADB-medium urval och be-om av
arbetningar har skett för direktreklamändamål, bör förses medsom
särskilda restriktioner. ju,Detta vilket iär utvecklats avsnitt 12.3.3, en
användning ibland kan känslig från integritetssynpunkt.som vara
Förslaget innebär emellertid regler skall finnas innebär vissaatt attsom
uppgifter inte får behandlas för sådana ändamål, bl.a. personnummer.
Behövliga begränsningar har alltså ställts den regleringen.upp genom
Ytterligare reglering skulle innebärabara skillnader gjordes beroendeatt

uppgifter lämnades på eller ADB-medium. Någonutom papper
anledning sådan åtskillnad finns inte.göraatt en

svår frågaEn överblicka någraär bör ställasgränser vadatt om upp
gäller mängden information bör kunna lämnas Det svårtärut. attsom
förutse olika behov och användningar i framtiden. Utredningsarbetet har
inte tilllett några sådana naturliga har kunnat skönjas.gränser Iatt vart
fall så länge gäller, tidigareän utlämnanden ADB-nämnts, attsom
medium regelmässigt leder till personregister inrättasatt nya som
hamnar under Datainspektionens prövning ieller fall tillsyn. Det ärvart
också, framhållits i andra sammanhang, viktigt inte ställaattsom upp
onödiga hinder för användningen fastighetsdataregistret, vilket ärav en

också framförts från statsmakterna i olika sammanhang. Isyn som
nuläget därför framkomligaden nöja sigvägen med dennaattsynes vara
kontroll. Den aktuella formen användning bör dock följas. Omav noga
användningen ökar, bör utvärdering registeransvarigeDengöras. bören
också såväl i detta sammanhang det sådangällernärsom annan-
användning diskuteratshar i detta kapitel ha möjlighet ställasom att-

villkor för förhindra otillbörligt intrång i registreradsatt attupp
personliga integritet eller risker från säkerhetssynpunkt uppkommer.
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13 Författningsregleringen

13. l Direktiven

När det gäller frågan hur författningsregleringen bör ske konstateras i
direktiven det vid datalagens tillkomst förutsattesatt för vissa register

ordning med särskilda registerlagar eller registerförordningar.en Enligt
direktiven finns i dag tjugotal registerförfattningar.ett Som exempel på
sådana författningar lagennämns 1994:459 arbetsförmed-nyare om
lingsregister och förordningen 1994:460 arbetsförmedlingsregisterom

lagen 1994: 1517 socialförsäkringsregister.samt om
direktivenI konstateras regeringen i propositionen 1993/942217att En

reformerad datalag framhöll utvecklingen går särskilda register-att mot
författningar för integritetskänsliga personregister och den däratt
hänvisade till propositionen 1990/91:6O offentlighet, integritet ochom
ADB. Vidare i den sistnämnda propositionen uttaladesattanges att en
målsättning bör register med antal registreradeatt ochvara ett stort ett
särskilt känsligt innehåll regleras i lag. Regeringen anför vidare i
direktiven:

Registren i fastighetsdatasystemet innehåller uppgifter ett stortom
antal Aven flertalet uppgifter inte kanpersoner. om sig1 anses
speciellt integritetskänsliga kan den information sammantagetsom
finns inom uppfattas känslig från integritetssynpunkt.systemet som
Detta talar för regleringen i huvudsak bör skeatt genom .Samtidigt måste utredaren hänsyn tilläven fullständigta att en
reglering i lag registeranvändningen sannolikt skulle bli alltförav
detaljerad och föremal för ständiga förändringar. Utredaren skall
därför närmare analysera vilka frågor bör regleras i lag och vilkasom
frågor bör regleras på lämnasätt förslag tillsom annat samt nyförfattningsreglering. Utredaren skall därvid överväga de be-om nya
stämmelserna bör in i särskild lag eller de bör inarbetastas ien om
de befintliga författningarna på området.

13.2 Bakgrund

internationellaDen regleringen innebär vissa skillnader beroende om
olika förhållanden regleras i författning eller inte. Exempelvis kan detta
påverka tillåtligheten viss behandling och behovet inhämtaav attav
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Översiktligt kaninformation. sägaseller lämna attsamtycke att
innebäri flera fallskyddsbestämmelserförfattningsreglering med att

tillgodosedda.härigenomintegritetsintressenvissa anses
personregister harbestämmelsermedförfattningarradEn om

förgällerdeår. Exempel lagar, utövertillkommit under somsenare
15361990:lagentill fastighetsdatasystemet, äranslutningiregister om

1991:8761990:137, lagentullregisterlagenfolkbokföringsregister,
handräckning, lagenochbetalningsföreläggandeförregisterom

försäkringskas-allmännasjukförsäkringsregister hos de1993:747 om
lagensocialförsäkringsregister och1994:1517lagen omsorna,
lagenjuli 1995 träddearbetsförmedlingsregister. Den l1994:459 om

i kraft.statistikofficiellpersonregister förvissa1995:606 m.m.om
propositionenidirektiven,inämndesuttalade,Regeringen som

målsättning börADBintegritet ochoffentlighet,601990/91: att enom
särskiltochregistreradeantalregister medfall etti det stortettattvara
lag s.i formmeddelasskallbestämmelserinnehåll inrättas,känsligt av

iuppgifternai fallsärskilt dedetta gällertilladeRegeringen58. att
Konstitutions-omfattning.obetydligickeispridsregistret externt en

detmeningsinbehandlades,ärendet attuttalade,utskottet när som
ADB-författningsregleringbetydelseallmänt är att avstorsett enav

registreradesför deskyddeti syfte stärkaståndtillregister kommer att
iuppgifterkänsligaregistreringnödvändigsamband medintegritet i av

uttalandenBl.a. dessall.1990/91:Kullmyndighetsregister s.
personregistervissatill lagenförarbetenaregeringen iåtergavs omav

bedömningentillbakgrundstatistik attofficiellför enm.m. som
1994/95:200 16området prop.detskeförfattningsreglering borde s.

f..
siniregisterlagardiskuteradeavsnitt 8.2.6Toppledarforum se

regleringenförstudie. DärLEXITIT 2005, att avangavsrapport
specialförfattningar ärinformationsteknologianvändningen genomav

enligtreglerar,Författningarna30.tidskrävande s.omständlig och
i registren,finnasfårinformationdetalj vilkeniofta somrapporten,

Manfår användasdenhurtill den ochtillgångfår havilka m.m.som
grundsystemändringar,till följdfårdetta t.ex.menade avattatt

föregåsmåsteutvecklingen,tekniskadenelleri verksamhetenändringar
registerlagen.iändringarav
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överväganden13.3 och förslag

Förslag: De från integritetssynpunkt viktiga föryttre ramarna
fastighetsdataregistret skall slås fast i lag. I övrigt skallen
regleringen ske förordningsnivå. De nuvarande författningarna
fastighetsdatakungörelsen 1974:1058, fastighetsregisterkun-
görelsen 1974: 1059 inskrivningsregisterkungörelsenoch 1974:
1061 skall i huvudsak ersättas enda förordning.av en

13.3.1 Vissa frågor bör regleras i lagen

Regeringsformen innebär inte reglering det frågaatt ären som nu om
måste iske lag jämför 8 kap. 2 och 3 §§ regeringsformen. Om
undantag från datalagengörs 1973:289 måste detta dock, enligt 8 kap.
17 § regeringsformen, iske lag.

Fastighetsdataregistret kommer enligt förslaget innehålla mycketatt en
mängd information. De enskilda uppgifterna i sigstor inteär särskilt

känsliga från integritetssynpunkt. Mängden uppgifter och deav
möjligheter till kombinationer uppgifter finns möjliggörav som
emellertid, framgått de tidigare avsnitten, behandlingar kansom av som

känsliga från integritetssynpunkt. Det talar för reglera de frågorvara att
fråncentrala integritetssynpunktär i lag. sådanEn lösning också,ärsom

vilket framgår den tecknade bakgrunden, i överensstämmelse medav
praxis.gängse

Att reglera alla frågor i lag behäftatär med betydande nackdelar. För
det första skulle sådan lag bli mycket omfattande. Exempelvis tordeen
det nödvändigt reglera det innehållet i olikanärmare de delarnaattvara
relativt detaljerat. Exempelvis inskrivningsdelen har funktionen som
bygger uppgiftstyper förs in fastigheterallaatt ellersamma om

En sådantomträtter. lag skulle bli relativt oöverskådlig. Man måste
också räkna med justeringar måste efterhand,göras detatt närt.ex.
gäller det innehållet.närmare Att ändringar kompliceratgöra är om
bestämmelserna finns i lag. I den mån vissa frågor inte fråncentralaär
integritetssynpunkt bör de alltså inte regleras i lag. Det också viktigtär

fasta den kritik enligt vad redovisades i före-att ta detsom, som
gående avsnittet, Toppledarforum riktade registerlagar. I görligastemot
mån bör i lagen undvika så detaljerad reglering varje ändringman atten
i bakomliggande författningar eller teknik nödvändiggör ändringar i
registerlagen.

En lag fastighetsdataregistretavseende bör utformas så den slåratt
fast de i integritetsperspektiv viktiga, Den bör ocksåett yttre ramarna.
bidra till klargöra hur fastighetsdataregistret uppbyggt. Genomatt är att
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fastighetsdataregistretuppfattning vadfålagen bör läsarenstudera omen
får användas.information finns denoch hurvilkenär, som

fastighets-finns isådana bestämmelsersärskild frågaEn är somom
materielljordabalken kanoch ochbildningslagen sägas mervara avsom

hittillsvarande fram-bestämmelser dendatarättsligadeännatur som
registerlagen. Klar-itagit sikte på också bör förasställningen har

författningsregleringen. Häremotdisponera helaförhetsskäl talar att om
innebäraändringar inte skulleemellertid del dessatalar att stor aven

alltså helt betingatskullereformarbeteändring i sak. Dettanågon vara
i dagdesikt innebära ärPå skulle detsnygghetsskäl. kort att somav

delfå ned helregleringen skulle lägganuvarandehemmastadda iden en
skulleförfattningsregleringen. Lagenorientera sig i denarbete att nya

registerlagarfrågormängdoch reglerabli omfattandedessutom somen
övervägande därför för begränsaskäl talarbrukar reglera.inte att

frågor.datarättsligatill centralaregisterlagen mer
internationellaBåde deni registerlagendå reglerasfrågor börVilka

tilllederintegritetsövervägandenpraktiskaregleringen och attmer
Ändamålen användningenslås iändamålen bör fast lagen. styr av

innehåll. Detutsträckning registrets äroch iuppgifterna ävenstor aven
bestämmelserna.viktigasteintegritetssynpunktfrånde

måste slås fastfrågorsammanhängandedärmedochRegisteransvaret
avvikelsenämligeninnebärregisteransvaretUtformningeni lag. enav

från datalagen.
deHärigenom kanslås fast. sägasinnehållet ibörI lagen attstort

i be-innehållet lag. Dettabestäms ärdet gällernäryttre ramarna
informa-mängdsigtill detmed hänsyntydelsefullt rör storatt om en

innehållet i lag.i detalj regleranödvändigtdet intetion. Däremot är att
tidigare konstaterats,inte,enskilda uppgifterna kanDe ansessom

svåröverskådlig. Omvidare lagenkänsliga. Det skullesärskilt göra
risk finnasocksåi skulleinnehållet gjordes lagdetaljregleringen enav

iideliga ändringar lagen.för
användningenföravsnitt 12.3. bör gällaenligtbegränsningarDe som

börändamålsbestämmelser. Deegentligen formuppgifter är avenav
utsträckningsåiändamålen, slås fast i lagenliksomdärför, stor som

direktâtkomst, urvalavseendealltså begränsningargällermöjligt. Detta
bearbetningar,och osv.

förordningsnivåpåregleringen13.3.2 Närmare om

fastighets-i olika delarinnehållet deFrågor det närmarerör somsom
i huvudsakbestämmelserandrabestå ochdataregistret bör avav

förordningsnivå ellerförfattningibör reglerasverkställighetskaraktär
förvaltningsmyndighet.av

i fastighets-framför alltbestämmelserfinns sådananärvarandeFör
10591974:fastighetsregisterkungörelsen1058,1974:datakungörelsen
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och inskrivningsregisterkungörelsen 1974:1061. Bestämmelserna om
byggnader finns i fastighetsdatakungörelsen. Där finns också be-
stämmelser taxeringsuppgifter l övrigtom reglerar dennam.m.
kungörelse frågor. Regleringen kringmer byggnadergemensamma är ett
uttalat provisorium i avvaktan på författningsmässig regleringen ny
prop. l992/93:l00 Bil. 15.

Regleringen i de nuvarande kungörelserna är mycket detaljrik. Vissa
dem reglerar dessutom frågor inteav datarättsligaär och intesom som

brukar förekomma i registerförfattningar. En målsättning bör därför vara
dels regeringen möjlighetatt överlåta Lantmäteriverketge att eller -detnär gäller inskrivningsdelen Domstolsverket meddela be-att-
stämmelser i den utsträckning detta möjligtär och lämpligt, dels att
flytta sådanaöver bestämmelser inte bör förekomma i register-som en
författning till andra författningar. Bestämmelser sistnämnt slag finnsav
i fastighetsregisterkungörelsen och i inskrivningsregisterkungörelsen.
Bestämmelserna i fastighetsregisterkungörelsen bör föras in i fastighets-
bildningskungörelsen. De bestämmelser bör bort från in-tassom
skrivningskungörelsen har i utsträckning sinstor motsvarighet i
kungörelsen 1971:784 med tillämpningsföreskrifter för inskrivnings-
väsendet enligt jordabalken. Kungörelsen datoriserade in-avser
skrivningsmyndigheter. När fastighetsdatareformen heltär genomfördnu
bör därför denna reglering slås ihop och regleras i motsvarighet tillen
kungörelsen. Inom Justitiedepartementet pågår författningsöversynen
med anledning fastighetsdatareformenatt har slutförts. Därförav läggs
inte förslag till de två sistnämnda författningarna fram i detta betänkan-
de. På grund författningsöversynen läggs inte heller framav förslag till
olika följdändringar i andra författningar, ändringar påt.ex. grund av
den ändrade terminologin.

Det finns främst två tänkbara modeller för regleringen för-
ordningsnivå. Den modellen innebär har förordningena att man en om
fastighetsdataregistret reglerar vissa frågor medansom gemensamma
frågor bara gäller för respektive del fastighetsdelen,som inskrivnings--
delen, regleras i sin förordning. Byggnadsdelenosv. och taxerings-var-
uppgiftsdelen bör alltså med sådan modell regleras ien separata
förordningar. Den andra modellen är reglera samtliga aktuellaatt nu
frågor i förordning.en

Den första modellen innebär det blir fråga ganska mångaatt för-om
ordningar. En del likartade frågor måste också regleras i varje för-
ordning. Det är emellertid hållasätt längdenett respektiveatt nere
förordning. En modell med enda förordning innebär i och för sigen att
denna blir ganska lång. Detta motverkas dock överflyttningenav av
bestämmelser inte bör förekomma i registerförfattning tillsom andraen
författningar. Vidare kan olägenheten minskas användninggenom av
mellanrubriker. Regleringen blir sammanhållen lösningen medmer om

enda förordning väljs och pedagogiken bliren tydlig fastighets--
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registrethelaochdelarflerabestårregisterdataregistret är ett avsom
också möjlig-förordningmedLösningenförordning.i gerregleras enen
bestämmelservissasåbestämmelser sättantalet atthållaheter att nere

med dennaFördelarnaförordningar.i flerabehöverinte upprepas
användas.därförDen börmodell överväger.
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14 Försäljning uppgifterav

14. 1 Direktiven

I direktiven utredaren skall behandla försäljning uppgifterattanges av
ingår i fastighetsdatasystemet.som

14.2 Bakgrund

14.2.1 Datalagen

För myndighet fåskall sälja personuppgifter från personregis-att etten
enligtkrävs §7 datalagen 1973:289 antingen medgivande frånter ett

den registrerade eller stöd lag, förordning eller särskilt beslutettav av
regeringen. Bestämmelsen i 7 § datalagen försäljningom av personupp-
gifter infördes är 1991.

Departementschefen uttalade i förarbetena till denna lagstiftning
prop. 1990/91:60 48 ff. riksdagen bör ha möjlighetatts. att ta
ställning till myndigheternas försäljning personuppgifter, menadeav men

det borde i första hand regeringens sak bestämmaatt vara att om
verksamheten hos underställda myndigheter. Riksdagen hade, enligt
henne, redan goda möjligheter ingripa den ansåg regeringennäratt att
inte gjorde riktig avvägning mellan olika intressenade i fråga etten om
register.

Departementschefen betonade myndigheternas användningatt av
personuppgifter i försäljningsverksamhet måste stå i överensstämmelse
med det ändamål har beslutats för registret. När det gäller regleringsom

försäljningen uttalade hon bl.a. följande prop. 51.av s.

Om riksdagen eller regeringen myndighet få säljabörattanser en
uppgifter visst personregister ibör det sammanhangetettur man
också ställning till vilka uppgifter och sammanställningar tillochta

försäljning får ske. I sådanasamband med medgivandenattvem ges
bör också ställning till uppgifterna skall få vialämnastas utom
terminal eller ADB-medium. Det bör klarläggas efter vilkaäven

prissättninggrunder skall ske.
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följandetillade departementschefen prop.gäller direktreklamNär det
52.s.

i likhetjaginte direktadresserad reklamönskarOm anseråersonen
förhindramöjlighetrimligt finnsdet detmed D K är attattattatt

ändamål. sådan anmälansådant Enföradressen lämnasden utegna
försäljningen.handtill myndighet hardenbör kunna göras som om

uppgifter ibeträffandejag i dagrr1öjlighet finnsDenna nämntsom
tillämpar medmyndigheterdel andraSPAR. Aven ett systemen

i samband medFrågan fårdirektreklamspärr. övervägas närmare att
försäljning.tillstånd tillges

naturligtvisfårskall lämnassituationer adressenvilkaI utsom
anmältviktigt detill fall. Detfrån fall äravgöras attatt sompersoner

informationundanhållsinte därigenomdirektreklaminte önskarde
såledesfårorganisationer. direktreklamspärrmyndigheter och Enfrån

Enaldrig lämnassig spärrade adressen spärrmed deninte föra ut.att
organisationi de falladressen lämnasinte hindrabör utattt.ex. en

skallföretagsin verksamhet ellerinformeraönskar ettomom
Naturligtvis kanfel.viss behäftad medinformera äratt varaom en

offentlighetsprincipen.enligthindra utlämnandeheller inteden ett

departements-försäljningsverksamheten uttaladeregleringVad gäller av
statsmaktsregister deförsäljning har medgettschefen nyssatt urom

författningi denförsäljning bör reglerasfrågornanämnda somom
departementschefen,enligtövrigtpersonregistret. I bör,reglerar

meddelaregeringen bestämmermyndighetregeringen eller den som
bedrivas.skallförsäljningsverksamhetenföreskrifter hurbehövliga om

Lantmäteriverket14.2.2

författningsstöd föravsnitt hade CFDframgick i föregåendeSom att
1988:278förordningeni bl.a.personuppgifter. regleradessälja Detta

organisa-fastighetsdata. Efterförinstruktion för Centralnämndenmed
Lantmäteriver-gått ijanuari CFD1996 .hartionsförändringen den 1 upp

instruktion för det1418 medförordningen 1995:Samtidigt träddeket.
med in-förordningenbl.a.lantmäteriet i kraft och upphävdesstatliga

fastighetsdata.förstruktion för Centralnämnden
instruktion för detförordningen medenligt 3 §Lantmäteriverket är

frågorförförvaltningsmyndighetlantmäteriet centralstatliga om
fastighetsin-ochlandskaps-för grundläggandefastighetsindelning och

Lantmäteriverket bl.a.förordning skalliEnligt 4 § nämndaformation.
fastighetsin-ochgrundläggande landskaps-försörjning medföransvara

fråninformationutgivningframställning ochförformation, avansvara
geodetiska rikssystemendeförkartläggningende allmänna samt ansvara

lägesbestämning ochsatellitbaseradinnefattarmätningstöd föroch som
statliga lant-för detinstruktionförordningen med6§navigering. I

uppdragsverk-avgift bedrivafårLantmäteriverketmäteriet motattanges
uppdragsverksam-frånverksamhetsområde. Intäkternasittinomsamhet
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heten knuten till fastighetsdatasystemet har årför 1996 beräknats till 104
miljoner kr. Fördelningen intäkterna har beskrivits inärmareav m.m.
avsnitt 4.1. Där framgår intäkterna till dominerande del hänför sigatt
till avgifter för utnyttjande tjänster, information via terminal,t.ex.av
och tillendast mindre del försäljning.avser annan

överväganden14.3 och förslag

Förslag: l lagen fastighetsdataregistret skall finnasom en
bestämmelse medger Lantmäteriverket avgifter föratt tarsom ut
användning uppgifter från fastighetsdataregistret. Lantmäteri-av
verket skall ha föreskrivarätt avgifterna.närmareatt om

14.3.1 Försäljning bör medges

Först kan konstateras 7 § datalagen 1973:289 innebär försäljningatt att
personuppgifter skall kunna ske detta beslutatsnär i lag ellerav

förordning eller regeringen.av
Försäljningen eller avgifter för utnyttjande tjänster frånuttag av av

fastighetsdatasystemet etableradär verksamhet omsätter storaen som
belopp. I samhället har verksamheter byggts där denna formupp av
tillgång till uppgifter från fastighetsdatasystemet förutsättning förär en
hela verksamheten eller i fall för denna skall kunna bedrivas påvart att

rationellt Det skulle alltså fåsätt. oöverskådliga konsekven-ett närmast
påtagligt begränsade eller stoppade denna verksamhet.ser om man mer

Härför skulle givetvis också krävas mycket starka skäl. Något tydersom
på missnöje hos allmänheten med verksamheten har inte fram-ett
skymtat. Däremot finns synpunkter vissa former användning, t.ex.av
utlämnande vissa uppgifter för reklamändamål o.dyl. Då talarav man
emellertid begränsningar i mindre omfattning. Det sig sådanarörom om
begränsningar har föreslagits i avsnitt 12.3.som

Ett skäl omfattande ingreppgöra i försäljningsverksam-annat att mer
heten skulle internationelladen regleringen nödvändiggjordeattvara
detta.

EG-direktivet innebär bl.a. krav på försäljning skall omfattasett att
ändamålen för denna behandling skall tillåten ochattav attvara

försäljning får ske endast denna behandling tillåten enligt artikelärom
7. I artikelnämnda några olika fall behandling, bl.a.göranges som
försäljning, personuppgifter tillåten. Samtycke sådan situation.årav en
Men inhämta samtycke från alla registrerade inte realistiskt.att är
Försäljningen sker dels till myndigheter, tilldels företag. När det gäller
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försäljning till myndigheter bedriver statligoch andra ellersom
artikel tillämplig. Enligtkommunal verksamhet kan 7 e dennavara

behandling försäljning tillåten nödvändigpunkt dennaär ärt.ex. om- -
arbetsuppgift intresse iför utföra allmänt eller ledär ettatt en av som

registeransvarige tredjemyndighetsutövning utförs den ellersom av man
övrigttill vilken uppgifterna har lämnats I torde det närmastut. vara

behandlingartikel f kan bli aktuell. Här7 att personupp-som anges av
ändamål berättigadetillåten nödvändig förgifter denna rörär är somom

tillregisteransvarige eller de tredjeintressen hos den eller hos den män
inteuppgifterna gäller dock den nämndavilka har lämnats Detta närut.

registrerades intressen eller dennes grund-intressena denuppvägs av
artikel ifri- och rättigheter kräver skydd under 1.1läggande som

imedlemsstaterna skalldirektivet. sistnämnda stadgandeI attanges
grundläggande fri- ochenlighet direktivet skydda fysiskamed personers

privatliv, behandlingrättigheter, särskilt till i samband medrätten av
personuppgifter.

personuppgifter från fastighets-till försäljningDet sagda leder att av
förfortsättningen få skedataregistret i bör sättäven samma som

närvarande.
uppgifter frånförsäljning1990/91:60 förordadesI statsatt avprop.

registerförfattningen börmaktsregister i registerförfattningen. Iregleras
fastighetsdataregistretuppgifter frånförsäljningslås fast äratt av

tillåten.

Prissättning14. 3

frånprissättning förts framutredningsarbetet har synpunkterUnder om
påprissättning tjänster inte skeralltsåolika håll. Det gäller somav

avskrifter kopior begärs medoffentlighetsprincipen. När ellergrund av
redogjorts för ienligt haroffentlighetsprincipen finns, vadstöd somav
prissättningFrågansärskilda bestämmelser.avsnitt 6.1.2, tasom

följandeemellertid inte skäl.upp av
Åtgärder för bredda ochproposition l995/96:l25regeringensI att

regeringeninformationsteknik uttaladeanvändningenutveckla att ettav
offentliginformationutnyttjandesamhällsekonomiskt riktigt den somav

hindras kost-får ellerförfogar inte begränsasförvaltning över attav
driften grundatabasernaInvesteringarna ochblir för höga.naderna av

iregistrenoffentligafinansieras detenligt regeringen, närbör, av
användning. Regeringenadministrativamotiveras derashuvudsak av

46:tillade s.

fråga detcentralinformationstjänsterna närPrissättningen är en
Regeringenoffentliga registren.till detillgän lighetenökagäller att

för prissättningenenhetliga principerdet bör utatt ormasanser
iRiksrevisionsverketgivithar därförinformationstjänsterna och

prissättningsprinciper.tillförslaglämnauppdrag att
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Riksrevisionsverket lämnade i januari 1996 sin Principer förrapport
prissättning informationstjänster 1995:64. föreslår Riks-RRV Därav
revisionsverket enhetlig princip prissättning in-föratt uttagen av av

såvidaformation tillämpas inom offentliga sektorn,databaser denur
inget Principen innebär samtligabeslutas. huvudregel attannat en
kostnader för framställa och distribuera täcks.att uttagen

maj särskildRegeringen beslutade den 30 1996 utredare skulleatt en
tillkallas för vissa frågor avseende de centralaövervägaatt person-,

Häri inbegripsföretags- och fastighetsdataregistren Dir. 1996:43.
ingår framfastighetsdatasystemet. I utredarens uppdrag att ta ett
till prissättning.underlag underlättar ställningstaganden bl.a.som

maj 1997.Utredningsarbetet skall, enligt direktiven, avslutat den 1vara
bakgrunden, endast dendetta sammanhang bör, den tecknadeI mot

ordningen Lantmäteriverket har bestämma detnuvarande rätt närattatt-
prissättningen slås fast i registerförfattningarna.gäller -
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15 Utlämnande till utlandet

15. l Direktiven

I direktiven uttalar regeringen utredaren skall behandla fråganatt om
utlämnande uppgifter till utlandet.av

15.2 Bakgrund

15.2.1 Datalagen och sekretesslagen

I 11 § datalagen 1973:289 finns bestämmelse utlämnande tillen om
utlandet. Den innebär i huvudsak utlämnande får ske endast efteratt
tillstånd från Datainspektionen såvida uppgifterna inte skall användas
enbart i land anslutet tillär Europarådetsett dataskyddskonvention.som
Denna bestämmelse gäller dock endast sådan registeransvarig intesom

myndighet.är För myndigheter gäller i stället 7 kap. 16 § sekre-en
tesslagen. Där följande.anges

Sekretess gäller för personuppgift i datalagen 1973:289som avses
det kan utlämnande skulle medföra uppgiftenantas att användsom att

för automatisk databehandling i strid med datalagen.
Sekretess för uppgift i första stycket gäller också,som anges om

det kan utlämnande skulle medföra uppgiftenantas att används föratt
automatisk databehandling i utlandet och detta medför otillbörligtatt
intrång i personlig integritet. Vid tillämpning denna bestämmelseav
ankommer det datainspektionen fråga utlämnande.prövaatt om
Sekretess enligt detta stycke gäller dock ej, uppgiften skallom
användas för automatisk databehandling enbart i harstaten som
anslutit sig till Europarådets konvention skydd för enskilda vidom
automatisk databehandling personuppgifter.av

Enligt kommentaren till sekretesslagen Corell m.fl., Sekretesslagen, 3
uppl., 1992, 208 innefattar den aktuella sekretessen inte någons.
tystnadsplikt i vanligt mening. Risk för sådan skada i be-som anges
stämmelserna aktualiseras nämligen, enligt kommentaren, i praktiken
bara vid i någon form uppgifter från register.massuttag ettav
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dataskyddskonventionEuroparådets15.2.2

bestämmelserdataskyddskonvention finnsEuroparådetsiartikel 12I om
nationelloch lag.personuppgifterflödet över gränserna omav

personliga integrite-i syfte skydda denfår inte, uteslutandeEn attstat
överföringbemyndigande försärskiltförbjuda eller kräva avten,
anslutit sig tillhartillpersonuppgifter gränsenöver statannan somen

vissa undantag.dockVarje harkonventionen. rätt göraattstat
särskildainnehåller be-lagstiftninglandetsfårUndantag göras om

automatiseradepersonuppgifter ellerkategoriervissaförstämmelser av
registrens Dettaelleruppgifternasgrundpersonregister natur.av

likvärdigtföreskrifterden andraintegäller dock när ettstatens ger
skydd.

tillfrån landetöverföringen skerfår undantagVidare göras när staten
anslutit sigharkonventionen viaanslutit sig tillinte har stat somensom

undvika landetsfinns förundantagkonventionen. Dettatill attatt
kringgås.lagstiftning

EG-direktivet15.2.3

EUländer inomUtlämnande till

intresse dethögstadet närtvå syften, ärEG-direktivet har avenavarav
imedlem EU.till landuppgifter äröverföringgäller ett annat somav

i enlighet medmedlemsstaternaartikel 1.1,enligtsyftetDet är, attena
fri- ochgrundläggandefysiskaskyddadirektivet skall personers

behandlingmedprivatliv, i sambandtillsärskilträttigheter, rätten av
utlämnandeartikel 1.2,isyftet,personuppgifter. Det andra avavser

fårmedlemsstaternaDärmedlemsstat.uppgifter till attangesannanen
personuppgifter mellanfria flödetförbjuda detellerbegränsavarken av

före-punkt ldet undersamband medharskälmedlemsstaterna somav
skyddet.skrivna

utförligt iredovisaspersonuppgifterflödetdet friaTanken avom
följande.i huvudsak9.3 Därsärskilt i punkternaingressen anges-

följdintegration upprättan-socialaekonomiska och ärDen avsom en
artikelmed 7ai enlighetfunktiondennasmarknaden ochinredendet av

ökningbetydandetillnödvändighet ledamedi fördraget kommer att en
påsamtliga aktörermellanpersonuppgifter gränsernaflödet överavav

aktörerdessaområdena,samhälleligaekonomiska ochde oavsett om
personuppgifterUtbytetoffentliga sektorn.privata ellertillhör den av

nationellaDeöka.kommeri olika medlemsstaterföretag attmellan
tillämp-led imåstemedlemsstaternaolikai demyndigheterna ettsom

personuppgifter föroch utbytasamarbeta attgemenskapsrättenningen av
arbetsuppgifter förutföraåligganden ellersinafullgörakunna en
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myndighet i medlemsstat inom det område inre gränseren annan utan
inreden marknaden innebär.som

Skillnader i skyddsnivå mellan medlemsstater kan hindra överföring
mellan personuppgifter. Denna skillnad kanstaterna hinderutgöraav ett
för utövande rad ekonomiska aktiviteter gemenskapsnivå,av en
snedvrida konkurrensen och hindra myndigheterna fullgöra deatt
skyldigheter åligger dem enligt gemenskapsrätten.som

För hindren flöden personuppgifter skallatt kunna avskaffasmot av
måste skyddsnivån det gäller enskildanär fri- rättigheterochpersoners
med avseende behandlingen sådana uppgifter likvärdig i allaav vara
medlemsstater. Lagstiftningen måste därför likformig.göras Dettamer
kommer leda till likvärdigt skydd. Därigenom kommeratt med-ett
lemsstaterna inte längre med hänvisning till enskilda fri-att personers-
och rättigheter, särskilt till privatlivrätten kunna hindra friadet flödet-

personuppgifter mellan dem. Medlemsstaterna kommerav genom
direktivet få handlingsutrymme. De kommer därföratt i sinett att
nationella lagstiftning särskilt kunna de allmänna villkor skallange som

förgälla behandlingen uppgifter. Medlemsstaterna skall härvid strävaav
efter förbättra det skydd deras nuvarande lagstiftningatt Inomsom ger.

för detta handlingsutrymme ioch enlighet med gemenskapsrättenramen
kan skillnader uppkomma vid genomförandet direktivet. Detta kanav
påverka flödet uppgifter såväl inom medlemsstat påav en som gemen-
skapsnivå.

Det sagda innebäratorde medlemsländerna direktivet skallnäratt vara
genomfört inte kan hinder försätta det fria flödet personuppgifterupp av
med hänvisning till skyddet för enskildas personliga integritet. Däremot

hinderkan ställas skälet är Här torde kunna tänkaett annat.upp om man
sig sekretess. En fråga dock kanär ställa andra hindert.ex. om man upp

de gäller inomän landet.som

Utlämnande till länder utanför EU

I EG-direktivets artiklar 25 och 26 finns bestämmelser överföringom av
personuppgifter till tredje land. Regleringen innebär i huvudsak följande.

Medlemsstaterna skall föreskriva överföringen personuppgifteratt av
under behandlingär eller avsedda behandlasär eftersom attsom

överföring till tredje land endast får ske det aktuella landet utan attom -
detta påverkar tillämpningen nationellade bestämmelser harav som
antagits till följd direktivet säkerställer adekvat skyddsnivå.av en-
Medlemsstaterna och kommissionen informeraskall varandra när ett
land utanför EU inte erbjuda adekvat skyddsnivå. Kommissio-anses en

kan finna sådant land inte har adekvat skyddsnivå. såI fallatt ettnen en
skall medlemsstaterna vidta nödvändiga åtgärder för hindra överfö-att
ring personuppgifter till det landet. Kommissionen kan å sidanandraav
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skyddsnivå. Då skall medlemssta-adekvatland harkonstatera att ett en
beslutet skall kunnanödvändiga förvidta åtgärderde är attterna som

följas.
Även så fårskyddsnivåutanför EU saknar adekvatlandett enom

Överföring får skefall.i vissa särskilt angivnaöverföring ändå ske om
överfö-till planeradeotvetydigt samtyckt denregistrerade hardena

ringen, eller
denavtal mellannödvändig för fullgöraöverföringenb är ettatt

registreradesför denregisteransvarige ellerregistrerade och den att
ingås, ellerinnan avtaletåtgärder vidtasgenomförabegäran som

avtal mellanfullgöranödvändig för ingå elleröverföringenc år ettatt
intresse, ellerregistreradestredje i denregisteransvarige ochden man

författning skälenligtnödvändig eller bindandeöverföringend är av
fastslå, gällandeförintressen eller göraviktiga allmännarör attsom

rättsliga anspråk, ellerförsvaraeller
intressennödvändig skydda ärföröverföringene är att avsom

registrerade, ellerför denavgörande betydelse
enligt ellerregister lagaroffentligtfrånöverföringenf görs ett som

information ochallmänheten ärförfattningarandra är attavsett somge
styrkakanför ochallmänheten ellertillgängligt antingen för somvar en

angivnai lagstiftningenutsträckningi deberättigat intresse, denett som
i enskilda fallet.tillgänglighet uppfylls detvillkoren för

överväganden och förslag15.3

förreglerfastighetsdataregistret skall gällaFörFörslag: samma
ipersonregister all-till utlandet föruppgifteröverföring somav

mänhet.

finns försttill utlandetpersonuppgifterutlämnandedet gällerNär enav
för utläm-gällaallmäntövergripande fråga. Vad kommer attmermer

föregåendeframgått dettill utlandet Sompersonuppgifternande avav
gårdetinnebär denuttrycktEnkelti sekretesslagen.regelfinns atten

Europarå-sig tillanslutittill länder haruppgifterlämnabra utatt som
Datain-medverkanfall krävsdataskyddskonvention. Idets annat av

aktuella kon-i deninnehållethuvudsakockså ispektionen. Detta är
Sverige. VissaigenomförasEG-direktivetNu skall dessutomventionen.
vilket kandirektivet,konventionen ochfinns mellanskillnader ge

uppmärksammade Datalagsut-Exempelvisproblem.till delupphov en
frågan1993: 10SOUdatalagslutbetänkande Eni sittredningen omny

ratificerat kon-hardessutomi EU ochmedland, ärett somsom
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ventionen, med stöd EG-direktivet kan lämnavägraav att ut personupp-
gifter till land inte med iett är EU har ratificeratsom men som
Europarådets dataskyddskonvention.

Konflikten mellan olika internationella dokument sådanär över-en
gripande fråga varken kan eller bör ilösas förevarandesom samman-
hang. Detta gäller särskilt med hänsyn till Datalagskommitténs Juatt
1995:08 huvudsakliga uppdrag analysera påär vilket EG-att sätt
direktivet skall införlivas i svensk lagstiftning och lägga fram förslagatt
till lag området.en ny

Den nuvarande nationella lagstiftningen och den internationella
regleringen innebär samtidigt vissa det gällernär överföringramar av
uppgifter till utlandet. Bl.a. innebär den internationella regleringen krav
på vissa fria flöden uppgifter.av

Under utredningsarbetet har inte framkommit något anledningsom ger
föreslå några särskilda bestämmelseratt inom de givna förramarna- -

fastighetsdataregistret. För fastighetsdataregistret bör därför samma
bestämmelser gälla för personregister i allmänhet. Vad exaktsom som
kommer gälla på området sedan EG-direktivetatt införlivatshar går
givetvis inte förutsäga. Några dramatiska förändringaratt tordemer
dock inte, med hänsyn till de aktuella dokumentens innehåll och den
nuvarande lagstiftningen, aktuella.vara

Frågan behandling uppgifter i öppna Internet,nät, harom t.ex.av
behandlats i avsnitt 9.5.5.
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16 Information och samtycke

16. 1 Inledning

En fråga inte uppmärksammas särskilt i direktiven kravet påärsom
information eller samtycke ställs huvudregel i olikasom upp som en
sammanhang, särskilt i internationelladen regleringen. Inte minst mot
bakgrund den internationella regleringen bör det övervägasav ettom
krav på information eller samtycke skall ställas upp.

16.2 Den nationella och internationella
regleringen

Förevarande förslag innebär fastighetsdataregistret skallatt utgöra ett
enda register. Enligt den nuvarande datalagen kommer fastighetsdata-
registret personregister.utgöra Förslaget innebäratt emellertid inteett

det kommer innehålla s.k. känsligaatt personuppgifter. Iatt den
svenska regleringen finns inget krav information eller församtycke

sådant register. Något sådant krav inteharett ställts för SPAR.upp
Något statsmaktsregister där krav på samtycke för registrering harett
ställts finns inte. Däremot ställs krav information i fleraupp ett upp
statsmaktsregister. Här kan lagen 1994:nämnas 1517 socialförsäk-om
ringsregister, lagen 1994:459 arbetsförmedlingsregister och lagenom
1993:747 sjukförsäkringsregister hos de allmänna försäkringskas-om
sorna.

Europarådets dataskyddskonvention innehåller inte något krav in-
formation eller samtycke. I OECD:s riktlinjer endast in-attanges
formation eller samtycke krävs det skäligt. Närnär är det gäller EG-
direktivet behandlingär personuppgifter, enligt artikel tillåtenav
endast under vissa särskilt angivna omständigheter. sådantEtt fall är att
den registrerade har lämnat sitt samtycke. Men behandling kan vara
tillåten på andraäven grunder. Som har utvecklats i avsnittnärmare
9.5.4 innebär förevarande förslag behandling personuppgifter fåratt av
ske endast för sådana ändamål medför behandling enligt EG-attsom
direktivet tillåten den enskildesär samtycke.utan

Artiklarna 10 och i EG-direktivet11 behandlar information till den
registrerade. Artikel 10 gäller uppgifterna harnär samlats in från den
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fastighetsdataregistret. Deninte aktuellt förregistrerade. Det är
situationenartikeltillämpliga artikeln i stället 11är attavsersom

in från registrerade.informationen inte samlats denhar
registrerade informeras.den skalli artikel 11Huvudregeln är att

tillregistrerade redan kännerförsta dengäller för detUndantag när
saknar intresse, förfinns undantag, härVidareinformationen. ett som

relevantstatistikändamål. Vad däremotforsknings- och är är attsom
utlämnande uttryckligenregistrering ellerfinns fallför detundantag

lämpligaskall dockförfattning. Om undantagföreskrivs i görs,
föreskrivas.skyddsåtgärder

överväganden förslagoch16.3

informerat samtyckeregistreringNågot krav förFörslag:
enskilde inteinformation till skalldenenskilde ellerfrån den

ställas upp.

internationellnationell ochredovisningen förlämnadeDen nyss
kravnödvändigt ställaintevid detreglering handen är att ettatt uppger

personuppgifter ibehandlingförinformation samtyckeellerpå av
alltsålämpligt,detFrågan dock ställasfastighetsdataregistret. kan ärom

ställasintegritetsöverväganden börutifrån allmännadet ettuppmerom
information eller samtycke.påkrav

Samtycke16.3. l

sådant kravorimligt. OmframstårsamtyckeEtt krav närmast ettsom
får registrerasuppgifter inteföljdenblir naturligadenställs att somupp,
Därigenom skullesamtycker.inteanknytning tillhar person somen

uppgifteroanvändbar. Denbliinskrivningsdelen närmast typ avt.ex.
sådanainte hellerfastighetsdataregistret kaniregistreras varaansessom

detAnvändningenpåkallat.särskiltframstårsamtycke avatt som
för delari kändredan dagfastighetsdatasystemetnuvarande är stora av

skönjas. Ettinte kunnatmissnöje detta harnågot medochallmänheten
alltså inte ställassamtycke börkrav upp.

Information16.3.2

invändasHäremot kaninformation ställas upppådå krav attBör ett
inskrivningsregister. Allmän-finnsdetkäntallmäntdet är t.ex. ettatt

köperlagfarenregistreras ägare,tillkännerheten att om mansomman
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Åfastighet. andra sidan torde det mindre bekant finnsen detvara att ett
byggnadsregister. En fråga kan ställa sig är kravannan man ettom
information skulle medföra orimliga eller i fall svårhanterligavart
administrativa problem. Att informera registrering lagfartsupp-om av
gifter o.dyl. framstår relativt enkelt. Det kan ske i samband medsom att
de aktuella handlingarna tillställs den enskilde. Men många andra
uppgifter saknar denna koppling. I princip all ajourföring skulle vara
förknippad med krav information. Liksom har framhållitsett detnär
gäller samtycke gäller för hel del de aktuella uppgifterna deen av att
inte kan särskilt känsliga. Många dem har ocksåanses av en svag
anknytning till den enskilde.

Det framstår bakgrund det sagda försvarligt intemot ställaav attsom
krav på information till den enskilde iett samband med registrering.upp

Däremot det viktigtär allmänheten på olika informerasatt sätt om
fastighetsdataregistret. Vad inom för förevarande utredningsom ramen

åstadkommaskan i detta sammanhang så klarär och enkel för-en
fattningsreglering möjligt.som
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17 Genomförandet

17.1 Ekonomiska konsekvenser

Utredningens uppdrag har varit författningsregleringenöver ochatt se
bl.a. lämna förslag till vilken information skall ingå i motsvarig-som
heten till det nuvarande fastighetsdatasystemet och bygga denupp
datarättsliga reglering kringgärdaskall detta Det har alltsåsystem.som
inte varit fråga skapa register eller föreslåatt attom attnya nya
informationsmängder skall föras i offentliga register. Inte heller har
utredningen haft uppdrag någotgöra den tekniska utformningenatt
eller föra de aktuella registrenöver i privat Fråganatt ägo. om
prissättning har, skäl iavsnittutvecklats 14.3.2, inte övervägts.av som
Förslaget innebär ungefär den information i .dag ingår iatt som
fastighetsdatasystemet skall ingå i fastighetsdataregistret, i fall tillsvart
vidare. Regleringen uppbyggd såär det skall möjligtatt att utanvara
alltför omgångar föra in ytterligare information efter vederbörligstora
prövning integritetsfrågorna. Vissa regler har ställts uppför använd-av
ningen framför allt personuppgifter. Dessa regler innebärav en- -
anpassning till EG-direktivet, innebär också i utsträckningstor attmen

praxis finns redan i dag slås fast i författning.en som
Mot den tecknade bakgrunden det svårt förslagetär skulleatt attse

innebära några ändringar i kostnadshänseende, det gäller Lant-när
mäteriverket, Domstolsverket och de myndigheter skall förasom
uppgifter i fastighetsdataregistret. Förslaget innebär i för sigoch att
Lantmäteriverket skall registeransvarig. Det innebär bl.a. attvara ensam

primärt skadeståndsskyldigär det gäller felstaten ochnärensam
liknande i fastighetsdataregistret. Såvitt känt har det emellertid hittillsär
inte förekommit någon skadestånd i detta hänseende.process om
Förslaget innehåller inte något anledning risken förtro attsom ger

isådana kommer bli större.attprocesser
I direktiven utredningen skall uppskattning degöraattanges en av

samhällsekonomiska konsekvenserna de förändringar kan kommaav som
föreslås. Av det hittills sagda framgår några sådana konsekvenseratt att

utformningensvåra kort sikt. Avsiktenär med den föreslagnaatt se
emellertid så långtden möjligtär skall skapa förutsättningar föratt en

utveckling, vad gäller tekniska applikationer, och i fallt.ex. vartnya - -
ändringar inte skall alltför problem. Tankenutgöraatt ärstora att man
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så långt möjligt har förutsättningar för utvecklingdärmed skapat en som
innebär användningen informationen på sikt skall kunna utvecklasatt av

bidra till ökad effektivitetoch därmed och samhällsnytta.
till i vilkende positiva effekterna blir beror delHur stor ut-stora

sträckning olika tekniska applikationer realiseras ochplaner m.m.
till praktisk användning. Utvidgad användning fastig-kommer av

information inom kredit- försäkringsverksamhethetsanknuten ellert.ex.
rationaliseringar. Givetvis finns företagsekonomiska skälkan medföra

också därigenom skall erbjudaför detta. Men tanke kunnaär atten man
ibilligare vilket alltså konsumenten och samhälletprodukter, kommer

Äventill GIS. här kangodo. Ett exempel ärstort annat seman
till rationaliseringar, kostnadssänkningar förbättradmöjligheter och

återfinnsservice. potentiella användare på mängdAnvändare och en
lokaltrafik, Luftfartsverket, skogsbolag,områden, Försvarsmakten,t.ex.

räddningsverksamhet och kraftbolag seVägverket, Banverket, t.ex.
geografiskaSamverkan data ochREGGIT-gruppens lägesrapport om

rationalise-i avsnittinformationssystem. Som utvecklats 5.1. övervägs
någraringsmöjligheter för inskrivningsväsendet. Det sagda utgör

positivaidéer realiseras, förväntasexempel och planer de gesom, om
samhällsekonomiska effekter.

svårt på de samhälls-Det emellertid mycket uppskatta storlekenär att
positiva minst beror dettaekonomiska effekterna förslaget. Inte attav

förutsättningar förförfattningsregleringen skapaendast kangenomman
utsträckningutvecklingen. vilken detta sedan kommertänkbara Iden att

omständigheter.beror helt andraske
författningsöversyntidigare har uppdraget gälltSom nämnts en

varitbefintliga register. Framför allt har det aktuelltbeträffande redan
jämställd-integritetsintressen. Någraanvändarintressenväga motatt

regionalpolitiska ellerhetspolitiska konsekvenserkonsekvenser,
brottsförebyggande arbetetbrottsligheten detkonsekvenser för och är

därför svåra att se.

17.2 Ikraftträdandet

anledningförfattningsöversyn medJustitiedepartementet pågårInom en
planerarfastighetsdatareformen slutförd. Departementetär attattav

remissynpunkter hardetremittera denna efterresultatet översyn attav
blilär detbetänkande. Därefterbeträffande förevarandeinhämtats

därförberedningen. Ikraftträdandet kanvidareaktuellt samordna denatt
juli 1998.till tidigast den lberäknas
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18 Författningskommentar

18.1 Förslaget till lag om

fastighetsdataregistret

För närvarande antal register iär samlade eller i anslutning till vadett
benämns fastighetsdatasystemet. Förslaget innebärsom att termen

fastighetsdatasystemet Den fastighetsanknutnautmönstras. informationen
skall, någramed undantag, samlas i registerenda benämnt fastighets-ett
dataregistret. Detta skall indelat i fastighetsdel, inskrivnings-vara en en
del, adressdel, byggnadsdel taxeringsuppgiftsdel.och Dennaen en en
indelning ingenhar rättslig betydelse. Syftet endast beskrivaär huratt
registret innehållsmässigt uppbyggt. Bl.a.är lägenhetsregistret, pant-
brevsregistret och samfällighetsföreningsregistren skall inte ingå i
fastighetsdataregistret.

Lagen fastighetsdataregistret innehåller centrala bestämmelser be-om
träffande den fastighetsanknutna information ingår i registret.som
Närmare bestämmelser, vad innehålletgäller i registret ocht.ex.
tillförande uppgifter till registret, finns främst i förordningenav om
fastighetsdataregistret.

Inledande bestämmelse

§l För de ändamål i 2 § skall med hjälp automatisksom anges av
databehandling föras register benämnt fastighetsdataregistret.ett

I paragrafen register benämnt fastighetsdataregistret skallatt ettanges
föras. Fastighetsdataregistret det fastig-nuvarandenärmastmotsvarar
hetsdatasystemet. Fastighetsdataregistret skall föras hjälpmed av
automatisk databehandling och för ändamålde i 2som anges

Av bestämmelsen framgår fastighetsdataregistret datarättsligt äratt att
enda register. Skälen för lösningdenna har i avsnittett angettsanse som

8.3.2.
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Registerändamål

registret ingåendeoffentlighet iFastighetsdataregistret skall2 § ge
information.fastighetsanknuteninformation

förfår behandlas endastfastighetsdataregistretPersonuppgifteri
författning åligger ellerenligt ellerlagverksam statet annansom

ochkommun
fastighetsdataregistret,iregistrerassådan egendoma somavsersom

information användsfastighetsanknutenförutsätterb att somsom
utvärdering,uppföljning ellerbeslut,planering,ulriderlagför prövningar,

ere
underrättelseskyldighet,fullgörandec avavsersom

främjandevid ellermedverkanverksamhet annat av om-som avser
fastighetsdataregistret,iregistrerasegendomsådansättning somav

fastig-därverksamhetförsäkringsgivning ellerkreditgivning, annan
beslut,prövningar ellerunderlag förinformationhetsanknuten utgör

byggande ellerfastighetsförvaltning,verksamhet4. annanavsersom
verksamhet,liknande

fastighetsanknutenkontrollkomplettering elleraktualisering, av
liknandemedlemsregister elleri ellerfinns kund-information som

ellerregister,
urvalsdragning.personuppgifterurvaluttag avav

fastighetsdataregistret skallförsta styckeparagrafensI att geanges
fastighetsanknuteninformationingåendei registretoffentlighet -

fastighets-tankengrundläggandeuttrycks deninformation. Här att
samhällsli-till förinformationsdatabasskalldataregistret utgöra nyttaen

personuppgifter.ställts föremellertidändamål harPreciserade uppvet.
fastighetsanknu-Medstycke.paragrafens andrafinns iregleringDenna

i registret,finnsinformationinformation all oavsett omten somavses
inte.personuppgift ellerdenna är att somanse

ingårpersonuppgifterändamål vilkafördestycketAndra somanger
detsammabehandlingMedfastighetsdataregistret får behandlas.i avses

åtgärderserievarje åtgärd ellerBehandlingEG-direktivet.i är avsom
automatisksig det skerpersonuppgifter,beträffandevidtas varesom

lagring,organisering,registrering,insamling,inte,ellerväg t.ex.
användning,inhämtande,återvinning,ändring,bearbetning eller

tillhandahållandespridning elleröversändande,utlämnande annatgenom
utplåningblockering,samkörning,sammanställning elleruppgifter,av

förstoring.eller
i fastighets-personuppgifternaändamålUppräkningen de somav

iPersonuppgifternauttömmande.behandlas förfårdataregistret är
ändamålen. Däremotangivnaför deendastalltså behandlasfårregistret

fastig-användningengällerdetbegränsningarnågrainte närfinns av
personuppgifter.inteinformation ärhetsanknuten att anse somsom

såvittendaständamålenpreciseralösningenförSkälen avseratt
avsnitt 9.5.2.ipersonuppgifter har angetts

tillsammansellerupplysningpersonuppgiftMed ensamsomavses en
bestämbarellerbestämdtillhänförasupplysningar kanmed andra en
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Någon definition i lagen begreppet personuppgift finns inte.person. av
Begreppet ihar denna innebördlag begreppet personuppgiftsamma som
har i praxis, avsnitt 9.5.3. Begreppet harmonierar också medgetts se
EG-direktivets definition begreppet personuppgift. EG-direktivetIav

med personuppgift artikel 2 a varje upplysningavses som avser en
identifierad eller identifierbar fysisk identifierbarEn är,person. person
enligt direktivet, kan identifieras, direkt indirekt,elleren person som
framför allt hänvisning till identifikationsnummer eller tillettgenom en
eller flera faktorer specifika för hans fysiska, fysiologiska,ärsom

Ävenpsykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet. EG-om
direktivets definitioner inte bindande det med hänsyn tillär är -
utformningen bl.a. ändamålsbestämmelsen i övrigt nödvändigt attav -
begreppet personuppgift inte innebörd fastighets-närges en annan
dataregistret regleras. Om det innebörd, skulle t.ex.ges en annan
uppgifter inte personuppgifter enligt förevarande lagsom anses som men

sådana uppgifter enligt EG-direktivet kunna bli föremålsom anses som
för behandling strider direktivet.motsom

Definitionen begreppet personuppgift innebär del uppgifterattav en
i vissa sammanhang personuppgifter iär och andraatt anse som

intesammanhang det. Avgörande uppgiftförär är attom en anse som
personuppgift den tillsammanseller med andraären om ensam

uppgifter hänförlig till bestämdär eller bestämbar Med andraen person.
vilket0rd beror det uppgiften används eller, för EG-sätt användaatt

direktivets terminologi, vilken behandling den genomgår. får såledesDet
i enskildadet fallet upplysningavgöras är attom en anse som en

personuppgift eller inte. Följande exempel kan Om be-nämnas. en
arbetning där endast koordinater innebär utlämnandetgörs tas ut, av

koordinaterdessa inte personuppgifter lämnas Om dessutomatt ut.
ägaruppgifter ingå,skulle emellertid både ägaruppgifterna ochår
koordinaterna personuppgifter. En fastighetsbeteckningatt anse som

i sig inte personuppgift. Men den behandlas tillsammansutgör en om
med någon uppgift och därigenom blir hänförlig till bestämdannan en
eller bestämbar fastighetsbeteckningen personuppgift iutgörperson en
samband med behandling.denna Behandlas fastighetsbeteckningen
tillsammans med den aktuella fastighetsägarens alltså såvälutgörnamn,
fastighetsbeteckningen narnnuppgiften personuppgifter.som

Ändamålet enligt andra stycket första punkten verksamhetavser som
enligt författning åligger eller sig alltsåkommun. Det rörstat om

bedrivsverksamhet med stöd författning. Vidare skall det rörasom av
sig statlig eller kommunal verksamhet. Och verksamheten skallom avse
sådan registrerasegendom i fastighetsdataregistret; förutsätta attsom
fastighetsankiiuten information används underlag för planering,som
prövningar, uppföljningbeslut, eller utvärdering; eller fullgörandeavse

underrättelseskyldighet enligt författning. "sådanMed egendomav som
registreras i fastighetsdataregistret" åsyftas fastigheter, ochtomträtter
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sådanbyggnader. Det gäller egendom i alltså inte enbart verksam-stort,
sikte registreradhet redan egendom.tarsom
främstFörst och verksamhet bedrivs direkt statliga elleravses som av

kommunala myndigheter, registrerandede myndigheternast.ex.
verksamhet och kommunal planläggningsverksamhet. Häri inbegrips
emellertid sådan verksamhet eller kommuner skyldigaäven ärstatensom

bedriva överlåtaskan det gäller bl.a. självanäratt men som annan
genomförandet, sophämtning. alltså inteDet kravärt.ex. ett att

uppgifterna statliganvändaren eller kommunal myndighet.ärav en
inskrivningHela med lagfarter tidigare skedde isystemet av som

fastighetsböcker, registrering fastighetsbildningsåtgärder byggerav osv.
idé härigenom tillkännager vissa rättsförhållanden. Dennaatten man

inteutformning nödvändig bl.a. beroende på fast kanegendomär att tas
i besittning viss De tidigare förda jord-lös egendom.sätt somsamma

stadsregistren fastighets-och och tomträttsböckerna har i alltsamt nu
väsentligt register automatiskförs med hjälp databe-ersatts av som av

Givetvis fastighetsdataregistrethandling. skall fylla den grundfunktion
tidigarefastighetsböckerna hade. Uppgifterna offentligaärsom m.m.

några begränsningar detoch gäller kan delnår tasomvem av upp-
ändamål integifterna för detta skall finnas. Denna form användningav

fastighetsdataregistret täcks den första punkten.av av
viss behandlingVid kan fler punkterna a cänen en av vara-

tillämplig.tillämpliga. Det intressanta emellertid minst punktär äratt en
personuppgifter statligfall behandling för eller kommunalI ärannat av

verksamhet inte tillåten.
i stycket första harmonieraBestämmelsen andra punkten avseddär att

artikel i EG-direktivet. alltså sigmed 7 e Det skall röra om en
behandling personuppgifter allmänt intresse ellerär ärav som av som

i myndighetsutövning.ledett
Enligt får personuppgifter i fastighetsdataregistretden andra punkten

i vid främjandeanvändas verksamhet medverkan eller annatsom avser
omsättning sådan registreras i fastighetsdataregi-egendomav somav

alltså fråga tillhandahållande uppgifter för kommersi-Det ärstret. om av
typiska användningell verksamhet. Den verksamhet denärsom avses

finns i fastighetsdatasystemet vad gäller banker och andradagsom av
liknandekreditinstitut, fastighetsvärderare och och oftamäklare, som

omsättningterminalanslutning. vid ochhjälp Medverkansker med av
relativt vid alltså intefrämjande får i bemärkelse. Det gällerannat ses

främjande vid direkta omsättningen såsommedverkan eller denenbart
lån vidmäklaruppdrag eller beviljande köpslutförande av av enav

sådant värdering fastigheter för prissättningfastighet ävenutan som av
till åtgärder betydelse förobjekt salu eller ärärett somsom avav

sigliknande. krav det skallfastighetsmarknaden och Ett är röraattannat
i fastighetsdataregistret. Personuppgifternaregistrerasegendomom som

får alltså inte i verksamheti fastighetsdataregistret användas änannan
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sådan fastigheter,rör ellertomträtter byggnader. Detta gällersom även
för bolag bedriver dels aktuell verksamhet,ett dels verksam-som annan
het. Ett sådant bolag får alltså använda personuppgifterna endast i den
verksamhet fastigheter,rör eller byggnader.tomträtter Rekvisitetsom
verksamhet innebär det skall fråga någon formatt rörelsevara om av

bedrivs omrâdet.som
Den tredje punkten viss verksamhet där fastigheter,avser annan

eller byggnadertomträtter inte det centrala iutgör verksamheten, men
där uppgifter sådan egendom kan vitalt intresse. Så kanom vara av vara

Ävenfallet vid kreditgivning och försäkringsgivning. viss annan,
liknande verksamhet kreditupplysning kan komma i fråga.t.ex. Den- -

fårnärmare gränsen fram i praxis.växa
Den fjärde punkten medger personuppgifter används för fastighets-att

förvaltning, byggande liknande.och Byggande får i vid bemärkelse.ses
Det sikte på samtliga stadier från projekteringtar till uppförande och
underhåll hus, anläggningar Inom för fjärde punktenav m.m. ramen
faller också underhåll anläggningar och ledningar.t.ex. av

Enligt den femte punkten får personuppgifter användas för aktualise-
ring, komplettering eller kontroll fastighetsanknuten information iav
kund- eller medlemsregister eller liknande register, där fastighetsan-

informationknuten ingår.redan Bestämmelsen det fall denattavser som
anlitar fastighetsdataregistret har personregister. Vadett eget som avses
med fastighetsanknuten information framgår första stycket.av

I den sjätte punkten fastighetsdataregistret får användas förattanges
s.k. urvalsdragningar. Bestämmelsen den finns be-motsvarar som
träffande SPAR i 26 § datalagen 1973:289. Med urvalsdragning avses
alltså här detsamma i datalagen. Urvalsdragningar till över-som avser
vägande del adressuppgifter för direktreklamändamål.uttag av

Personuppgifter kan användas för forskning och statistik, trots att
intedetta har särskilt ändamål. Frågan harangetts ett närmaresom

utvecklats i avsnitt 9.5.4.
För punkterna 2 6 gäller sådan användning får tillåtenatt anses-

enligt artikel 7 f i EG-direktivet. Där tidigare nämnts,anges, attsom
personuppgifter får behandlas behandlingen nödvändigär förom
ändamål berättigade intressenrör hos den registeransvarige ellersom
hos den eller de tredje till vilkamän uppgifterna har lämnats ut, utom

sådana intressennär den registreradesuppvägs intressen eller dennesav
grundläggande fri- och rättigheter kräver skydd enligt direktivetssom
artikel 1.1. När det gäller direktreklamändamål kan tilläggas sådantatt
utlämnande får ske såendast länge den registrerade inte sigmotsätter
detta. Om den registrerade sig utlämnande direktreklam-motsätter för
ändamål, får dennes intressen Denna iväga över. är överens-anses syn
stämmelse med Datalagsutredningens SOU 1993:10 401. Ett förbuds.

utlämnande för direktreklamändamål den registrerademot när motsätter
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begränsningar beträffande använd-Vissafinns i 9 andrasig detta
10 §§.fastighetsdataregistret finns i 6 8 ochfrånuppgifterningen av -

i 28 § datalagen.erinras bestämmelsernabörsammanhangetI om
fâ uppgifterbegärparagraf skall denEnligt sistnämnda att ur ensom

ändamål i 26 § andrasådantpersonregister förmyndighets ett som avses
SPAR ellertillgodosesoch kanoch 3 datalagenstycket 1 genomsom

ändamål iregister. Dehänvisas till dessaaviseringsregistret avsessom
komplettering ochaktualisering,3 datalagenoch26 § andra stycket 1 är

personregister urvaliuppgifter andrakontroll samt uttag av avav
någoninte innebärurvalsdragning. 28 § datalagenAttpersonuppgifter

i paragrafens andraoffentlighetsprincipen klargörs deninskränkning av
inskränkerparagrafen inteföreskrifterna iDärstycke. attanges

handlingarsallmännaenligt reglernaskyldighetermyndigheternas om
iBestämmelsen datalagentryckfrihetsförordningen.ioffentlighet om

alltsåaviseringsregistret gällerfrån SPAR ochuppgifterförföreträde
författningen tillhänvisning iNågonsammanhang.förevarandeiäven

nödvändig.inteemellertidhar28 § datalagen ansetts

Registerinnehâll

tillhänförasinformationen skallfastighetsanknutna3 § Den
fastighetsdel,en
inskrivningsdel,en
adressdel,en
byggnadsdel, samten
taxeringsuppgiftsdel.en

länsstyrelse,får kommun,i första stycketvadUtöver sägs enensom
historiskaRiksantikvarieämbetet ochräddnin sverkStatens statenssamt

densamband medinformation harin astighetsanknutenmuséer föra som
tilläggsin-fastighetsdataregistrets delartillhänförsinformation som

formation.

personuppgifterinnehålla endast defårhetsdataregistretFasti som
tillgoregistret skalländamålen medbehövs ör att oses.

fastighetsanknu-vilkenföreskriftereringen meddelarRe närmare om
innehålla.fastighetsdataregistret skallormationinten

informationför vilkenstyckeParagrafens första yttre somramanger en
redovisning defastighetsdataregistret. Detta skeringå ifår avgenom en

motsvarig-bestå Delarnafastighetsdataregistret skall utgördelar av.som
fastighets-finns im.fl.fastighetsregistret,registertill deheten som--

iändringenbegreppsmässiga hardenSkälen för angettsdatasystemet.
används förbetydelse. Deträttslig-del saknaravsnitt 10.2.3. Begreppet

fastighetsdataregi-innehållsmässiga uppbyggnadendenklargöra avatt
stret.

innehållaparagrafens första styckeenligtFastighetsdataregistret skall
byggnadsdel ochadressdel,inskrivningsdel,fastighetsdel, enenenen

innehållerregister ochVissa andrataxeringsuppgiftsdel. systern somen
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bl.a. uppgifter förekommer i fastighetsdataregistretävensom t.ex.-
lägenhetsregistret, pantbrevsregistret, samfällighetsföreningsregister,
BKN-systemet och FENIX-systemet har lagts utanför fastighets--
dataregistret. Skälen för den valda lösningen har utvecklats i avsnitt
10.2.2.

För finnsnärvarande fastighetsprisdatabas och ändringsdatabas.en en
De innehåller endast uppgifter redan finns i fastighetsdataregistret.som
Skillnaden jämfört med registret uppgifternaär strukturerade påäratt

Även i fortsättningensätt. skallett det tillåtetannat föraattvara
databaser den Eftersom de inte innehåller någontypen. unikav
information, kan beskrivasnärmast formutan bearbetningarsom en av

har gjorts i förväg beträffande vissa ofta efterfrågade uppgifter,som
behövs inte någon särskild reglering detta. Fastighetsprisdatabasenav
och ändringsdatabasen har beskrivits inärmare avsnitt 3.9.

Enligt paragrafens andra stycke får kommun, länsstyrelse,en en
Statens räddningsverk Riksantikvarieämbetet och historiskasamt statens
muséer föra in vissa ytterligare uppgifter. Regeringen bestämmer vilka
uppgifter får föras in. Det framgår fjärde stycket. Uppgifternasom av
skall ha samband med den övriga fastighetsanknutna informationen.
Informationen skall inte hänföras till delarna särskildutgörutanen av en
informationsgrupp benämnd tilläggsinformation. Frågan har utvecklats
i avsnitt 10.2.2.

I paragrafens tredje stycke den för i vilkenyttreanges ut-ramen
sträckning personuppgifter får förekomma i fastighetsdataregistret. En
personuppgift får förekomma i registret endast uppgiften behövs förom

ändamålen med fastighetsdataregistret skall tillgodoses.att Denna yttre
följergräns redan EG-direktivet artikel 6 c. Paragrafen harav

betydelse inte bara för vilka uppgifter får föras in för hurävenutansom
länge de får finnas kvar.

Enligt paragrafens fjärde stycke föreskriver regeringen närmare om
vilken fastighetsanknuten information skall ingå i fastighets-som
dataregistret. Det gäller tilläggsinformationäven enligt andra stycket. l
förevarande betänkande finns förslag till sådan reglering.ett en
Förslaget innebär all reglering frågan vilken fastighetsanknutenatt av
information ingåskall i fastighetsdataregistret återfinns i för-som
ordningen fastighetsdataregistret.om

Registeransvar, m.m.

4 § Lantmäteriverket registeransvarigär för fastighetsdataregistret.

Lantmäteriverket skall, enligt paragrafen, registeransvarig förvara
fastighetsdataregistret. Innebörden registeransvar slås ifast datalagenav
1973:289. Där finns bestämmelser de skyldigheter denom som
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registeransvarige skyldig bl.a.registeransvarige har. Den rättaär att
registeransvarige skalluppgifter. vidarefelaktiga Det den ersättaär som

personregister innehållerregistrerad tillfogasskada ettattgenomsom en
missvisande uppgift.oriktig eller

skadestånd ochsärskilda bestämmelsernärvarande finnsFör om
inskrivningsregistret. reglerfastighetsregistret För dessaochrättelse för

ändringar dessa regleri avsnitt 11.2.2. Någraredogörelsefinns aven
inskrivningsdelenfastighetsdelen,alltså gälla förföreslås inte. De skall

iskadestånd och rättelsefinns regleradressdelen. Dessutomoch om
särskilda be-hur deolika reglerna innebär ochVad dedatalagen.

ibestämmelser har utvecklatsförhåller sig till datalagensstämmelserna
gällavilka regler skallockså redogjorts föravsnitt ll.3.2. Där har som

särskildafastighetsdataregistret inte omfattas deidelarför de avsom
bestämmelserna.

alltid primärt skade-LantmäteriverketinnebärUtformningen äratt
fastighetsdataregistret.fel ienskilde förståndsskyldig dengentemot

enligt allmännaLantmäteriverketemellertid finnas förMöjlighet skall att
frånersättningregressvis begäraskadeståndsrättsliga regler annan.

i avsnitt ll.3.4.fråga utvecklatsharDenna

intrång iotillbörligtsärskilt beaktaLantmäteriverket skall§5 att
säkerhetssynpunkt intefrånintegritet riskerpersonliga ochregistrerads

villkorytterligare defår därvid ställa änVerketuppkommer. somupp
i 8 och 10 §§.6anges -

försärskilt skall beakta skyddetLantmäteriverketParagrafen attanger
verketsäkerhetsaspekterintegritet ochpersonligaenskildesden samt att

iytterligare villkor demöjlighet ställa ändärvid har att angessomupp
§§.6 8 och 10-

8hänvisningen till 6framgårvilketaktualiseras främstDetta av --
utlämnandedirektåtkomst ellerskall medge10 verketoch när-

innehållerbearbetningar. LagenochADB-medium eller utföra urval
emellertidanvändning. Detför nämnda ärendast de gränsernayttre nu

uppstå.önskemål kansituationer ochförutse allainte möjligt att som
ställasäkerhetshänsynintegritets- ellerfinnasSkäl kan att uppav

ibehandlingar deförutsättningar för änbegränsningar ellerytterligare
skalluppgiftervilkaBegränsningar kanangivna.lagen t.ex. somavse

fårspridningvilkenFörutsättningar kanbehandlas. t.ex. gessomavse
intealltsåMed detADB-medium.på ärlämnatsuppgifter har utsom

ställtsbegränsningar harfrån deundantagfråga medge uppatt somom
Datainspektio-frågor skall fattassådanaBeslut ii 6 8 och 10 §§. av-

inskränk-någoninnebärahellervillkor får inteLamnäteriverketsnen.
stödmedbegärsUtlämnandenoffentlighetsprincipen.ning avsomav

paragraf. Inomförevarandealltså inteoffentlighetsprincipen omfattas av
förforumpolicygrupp, ärfinns i dagLantmäteriverket ettsomen

får förutsättassäkerhetskaraktär. Detintegritets- ochspörsmål bl.a.av
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Lantmäteriverket i fortsättningenävenatt har beredskap för kunnaatten
behandla dessa spörsmål.

Lantmäteriverket skall givetvis också beakta bestämmelserna i
sekretesslagen 1980:100. En översiktlig redogörelse för de bestämmel-

aktualiserasnärmast beträffande fastighetsdataregistret harser som
lämnats i avsnitt 6.1.4.

Direktåtkomst

6 § Direktåtkomst till pgifter för den inte förpersonu som
uppgifter i fastighetsdataregistret far medges endast för sådan verksam-
het i 2 § andra stycket lsom anges -Direktåtkomst får inte medges så det möjligtär användaatt att namn,

eller del sökbegrepersonnummer av personnummer som p.
Direktåtkomst får medges endast för sökningar astien sam-

fällighet eller byggnad i Om det föreligger särskilda skäl, får docktaget.
Datainspektionen i det enskilda fallet medge sökningar sker fleratt

fastighet,än samfällighet eller byggnad ien taget.

Paragrafen innehåller vissa begränsningar det gäller direktåtkomst.när
Skälen till den valda lösningen har utvecklats i avsnitt 12.3.2.

Med direktåtkomst den använder registret kanatt söka iavses som
detta fåoch frågor inte själv bearbeta eller sättsvar men annat
påverka innehållet. Användaren frågorställer och får och kan ställasvar
ytterligare frågor med anledning Paragrafen inte tillämpligärav svaren.

den verksamhet innebär myndigheter, har dennaattsom som
skyldighet eller möjlighet, för in uppgifter i fastighetsdataregistret.

förstaI stycket direktåtkomst får medges endast för sådanattanges
verksamhet i 2 § andra stycket 1 4.som anges -

Enligt andra stycket får direktåtkomst inte såmedges det äratt
möjligt använda eller delatt namn, personnummer av personnummer

sökbegrepp. Förbudet undantagslöst.är Någon skyldighet medgesom att
direktåtkomst innebär inte offentlighetsprincipen. Det heltäckande
förbudet alltså inte någonutgör inskränkning i offentlighetsprincipen,

Tredje stycket innebär huvudregeln direktåtkomstenär skallatt att
utformas på det sökningsättet kan endast fastighet,görasatt en
samfällighet eller byggnad i fastighetsviss.k. sökning. Etttaget,
undantag finns från detta. Datainspektionen kan medge undantag från be-
gränsningen till fastighetsvis sökning. Härför krävs särskilda skäl. Med
särskilda skäl främst användaren påvisakan väl definieratattavses ett
behov sig starkaregör gällande normaltän kunna användasom attav

eller sökbegrepp. Vidare krävs använd-namn personnummer attsom
ningen från integritetssynpunkt framstår försvarlig.som
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bearbetningarUrval och

förLantmäteriverketbearbetningarVid urval och§7 annansav
Uppgifterinteckningar inte behandlas.får uppgifterräkning omom

andrabehandlingar enligt §vidfar lämnas endastutpersonnummer
stycket

ellerföljer lagintegälleri första stycketVad sägs annat avomsom
Datain-får vidaresärskilda skäl,föreliggerförfattning. Om detannan

i enskilda fallet.detspektionen medge annat

behand-tillåtnagällerbegränsningar vadvissainnehållerParagrafen
lösningen harvaldaför denbearbetningar. Skälenvid urval ochlingar

avsnitt 12.3.3.iangetts
någranågon ellerinnebärbearbetningaroch parametrarUrval att an-

informationmängd störrebegränsadfå framförvänds enatt uren
förLantmäteriverketendastinformation. Med begreppetmängd attavses
fåfrågakansådan sökning. Deträkning attgör t.ex.omvaraenannans

fastighetersöka fram allaviss elleruppgifterfram alla attpersonom en
för allabearbetningar skekanochområde. Urvalgeografisktvissti ett

bearbetningarUrval och ärstycket.i § andra2 ettändamål angessom
6.stycketurvalsdragning 2 § andrasevidare begrepp än

enligtbearbetningarochfår vid urvalinteckningarUppgifter om
behandling harmedbehandlas. Vadinte angettshuvudregeln avsessom

uppgifterfår vidarestycketEnligt första2under personnummerom
stycketenligt 2 § andrabehandlingarvidendastlämnasnormalt ut

fastighetsanknutenkontrollkomplettering elleraktualisering,viddvs. av
liknandemedlemsregister elleri kund- ellerfinnsinformation som

ocksåbegränsasMöjligheten lämnaregister. avatt ut personnummer
lämnaförutsättningar för1973:289. Om utdatalagen att personnummer

Enligt 7 §integivetvis ske.utlämnandeskallenligt lag,dennasaknas
datautskrifteråtergesfårstycket datalagenandra personnummer

detalltsågällerDet ävenskäl för det.finns särskildadetendast när om
stycketandraenligt 2 §behandlingarfrågaär om

offentlig-begränsninginnebärainte avseddaFörbuden är att aven
medhar begärtsutlämnandenvidalltså integällerhetsprincipen. De som

princip.dennastöd av
be-vid urval ochbegränsningarnauppställdafrån deTvå undantag
integällerförstaFör detstycket.enligt andraarbetningar gäller

Fråganförfattning.ellerföljer lagbegränsningarna annat annanavom
Data-medgesfår undantagVidareavsnitt 12.3.3.iutvecklatshar av

skälsärskildaMedskäl.särskildaHärför krävsinspektionen. avses
tredje stycket.i 6 §detsamma som

utmätning,civilstånd,födelsetid,gifter§ Up8 ersonnummer,om
föranvändasskalldebehandlas,får intestandarler poängkonkurs ome

direktreklam.adresserad
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Om det föreligger särskilda skäl, får Datainspektionen medge annat
i det enskilda fallet.

Paragrafen innehåller begränsningar för vilka uppgifter fårsom
behandlas urvalnär och bearbetningar sker för direktreklamändamål.
Med urvalsdragning detsamma i 26 § datalagen 1973:289.avses som
Det begreppär snävare urvalän och bearbetningarett enligt 7
Urvalsdragning sker ofta för direktreklamändamål täckertermenmen

deläven Här endast direktreklam. Någonannat. särskilden avses
definition direktreklam har inte nödvändig. Begreppetav ansetts
förekommer i författningsregleringäven inom datarätten jämförannan

27 § datalagen och 14 § förordningent.ex. l993:l270 förandeom av
samfällighetsföreningsregister m.m..

Direktreklam sin utformning tyder avsändaren harsom genom att
många eller detaljerade uppgifter upplevs oftaom en person som
stötande. Särskilt gäller detta utformningennär tyder kunskap om
ålder, civilstånd liknandeoch i kombination med andra uppgifter. I
paragrafen därför uppgifter födelsetid,attanges om personnummer,
civilstånd, utmätning eller konkurs enligt huvudregeln inte får behandlas
för det aktuella ändamålet. Uppgifter utmätning och konkurs ärom
typiskt känsliga och något skäl tillåta behandlingsett dessaatt av
uppgifter för direktreklam kan inte föreligga. Där vidareanses attanges
uppgifter de standardpoäng åsattshar vid fastighetstaxeringenom som
inte får behandlas. Den sistnämnda uppgifter sådant slagärtypen av av

de, särskilt i kombination med uppgifter,andra möjliggöratt direktre-
klamförsändelser ofta upplevs frånstötande integritetssynpunkt.som som

Enligt andra fårstycket de aktuella uppgifterna behandlas Datain-om
spektionen bedömer det föreligger särskilda skäl. Bedömningenatt av
vad särskilda skälutgör skall göras enligt 6sätt ochsom samma som
7 §§.

9 § Om har anmält intehan önskar adresserad direktre-atten person
klam, får uppgift honom lämnas någontillinte utom attsom avser
använda uppgiften för sådan reklam.

Enligt paragrafen kan inte önskar adresserad direktreklamen person som
anmäla intehan sådanönskar reklam. Uppgifter denatt fårom personen
då inte lämnas till någon använda dessa för direktre-ut attsom avser
klam, direktreklamspårr.s.k. Det tilläggasbör vad isägsatt som
paragrafen inte innebäraär någon inskränkning i offentlig-avsett att
hetsprincipen.

En direktreklamspärr leder inte till undanhålls in-att personen
formation från myndigheter och organisationer. Spärren bör intet.ex.
hindra adressen lämnas i de fall organisation vill informeraatt ut en om
sin verksamhet eller företag informeraskall vissett attom om en vara

behäftadär med fel jämför 1990/91:60 52.prop. s.
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databehandlingpå medium för automatiskUtlämnande

medium förfår inteinteckningar lämnaspgifter10 § U ut auto-om
får lämnasatabehandling. Uppgiftermatisk utpersonnummerom

stycketbehandlingar enligt 2 § andramedium vidsådant endast
följer ellerinte lagi stycket gällerförstaVad sägs annat avomsom

får vidare Datain-särskilda skål,föreliggerförfattning. Om detannan
i enskilda fallet.medge detspektionen annat

ADB-medium.på Iutlämnandei princip formDirektåtkomst är en av
direktåtkomstmellanbrukligt åtskillnaddocklagen ärgörs ensom --

DirektåtkomstADB-medium.påför utlämnandeövriga formeroch
förövriga formerparagraf sikteFörevarandei 6regleras tar

ADB-medium.utlämnande
inteckningar enligtuppgifterförsta styckeparagrafensI att omanges

automatisk databehand-förmediuminte får lämnashuvudregeln ut
fårinte lämnasuppgifterling. Vidare utatt personnummeromanges

kompletteringaktualisering,sigADB-medium, det rörnärutom om
finns i kund- ellerinformationfastighetsanknutenkontrolleller somav

utlämnanderegister.medlemsregister liknande Föreller att av person-
bearbetningar,vid urval ochockså, liksomfå ske krävsskallnummer

enligt datalagenuppfylldasådant utlämnandeförutsättningarna för äratt
gällertill 7 När detiFrågan har utvecklats kommentaren1973:289.

isärskilda regler 7 kap.finnsADB-medium dessutomutlämnanden
redovisats iharbestämmelser1980:100. Dessasekretesslagen16 §

avsnitt 6.1.4.
demtvå undantag. Deställtsstycket harI andra motsvarar somupp

bearbetning, varför detochvid urvalstycket gällerenligt 7 § andra
dit.hänvisas

avsnittallmänmotiveringen, 12.3 .4.ilösningenför harSkälen angetts
skyldighetinte någonoffentlighetsprincipenmedförSom där har angetts

förbuden fåruppställdaADB-medium. Deuppgifterlämna utatt
således fullt genomslag.

sigADB-medium endast det rörPersonuppgifter får lämnas närut
andra stycket. Därändamålen i 2 §någotbehandling för angesavom

Ochpersonuppgifter får behandlas.ändamålvilkanämligen för
behandling. EftersomADB-medium formutlämnande är enaven

enligtADB-mediumuppgifterskyldig lämnamyndighet inte är att ut
personuppgifter får lämnasblir följdenoffentlighetsprincipen utatt

Datainspektionensändamålen.för de aktuellaADB-medium endast
inte dennaundantag gräns.möjlighet medgeatt avser
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Avgifter

11 § Användningen fastighetsdataregistret får avgiftsbelagd,av vara ominte föres Regeringen eller denannat myndighet regeringen
bestämmer meddelar föreskrifternärmare avgifter.om

I paragrafen slås fast Lantmäteriverket, i likhet med iatt dag, har rätt
avgifter för användningatt fastighetsdataregistret.ta ut För för-av att

säljning uppgifter från personregister skall få ske krävs enligtett 7 §av
första stycket 3 datalagen stöd lag, förordning eller särskilt regerings-av
beslut. Undantaget i förevarande paragrafs första mening gäller
myndigheters skyldighet avgift tillhandahålla allmännaatt hand-utan
lingar utlämnandenär begärs med stöd offentlighetsprincipen 2 kap.av
12 § tryckfrihetsförordningen. Vidare regeringen eller denattanges
myndighet regeringen bestämmer föreskriver närmare avgifter. Dettaom
gäller alltså andra avgifter sådanaän för tillhandahållandetas utsom av
utskrifter enligt 2 kap. 13 § tryckfrihetsförordningen.

Överklagande

12 § Beslut Lantmäteriverket eller lantmäterimyndigheten harsom
meddelat med stöd denna lag eller föreskrifter regeringen harav som
meddelat till denna lag fär överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Paragrafen behandlar möjligheterna till överklagande. Den motsvarar
65 § fastighetsregisterkungörelsen i sak, med den skillnaden över-att
klaganderätten gäller beslutäven Lantmäteriverket har meddelatsom
med stöd förevarande lag.av

13 § Beslut Datainspektionen har meddelat med stöd denna lagsom av
får överklagas hos regeringen.

Enligt paragrafen får de beslut Datainspektionen kan meddela medsom
stöd lagen överklagas till regeringen. Bestämmelsen harmonierar medav
bestämmelsen i 25 § datalagen 1973:289 enligt vilken Datainspektio-

beslut enligt den lagen skall överklagas hos regeringen, dennens om
registeransvarige statligär myndighet.en
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förordningtillFörslaget18.2 om

fastighetsdataregistret

föreskriftermedfastighetsdatasystemetförförfattningarnacentralaDe
ochregistrenolikaiinnehållet dedet närmarereglerar t.ex.som

fastighets-1974:1058,fastighetsdatakungörelsendessa ärförandet av
inskrivningsregisterkungörelsenoch1974:1059registerkungörelsen

författningarfrån dessabestämmelserinnebär1974:1061. Förslaget att
fastighets-förordningenförfattningi endaåterfinns omfrämst en -

dataregistret.
debestämmelserfinnsfastighetsdataregistretförordningen omI om

vissafinnsVidarebeståskallfastighetsdataregistretolika delar av.som
olikai debestämmelsernadelhelEnbestämmelser. avgemensamma

fastighetsregister-fastighetsdatakungörelsen,författningarnatidigare -
Dekvar.finnsinskrivningsregisterkungörelsenochkungörelsen -

språkligaoftastbestämmelser äri dessagjortsharändringar som
pedagogisktfyllderegleringVissföljdändringar. ettellerändringar som

tagits bortharfastighetsdatasystemetuppbyggnadsfasenundervärde av
utförlig.onödigtframstårdeneftersom somnumera

andrafrån deinte förts överbestämmelser harantalrelativtEtt stort
fastighetsdataregistret. En över-förordningentillförfattningarna om

endastmöjligtlångtsåförordningenivaritinriktning hargripande att
frågorsådanaordandramedregistret,självafrågorreglera avsersom

sikteBestämmelserregisterförordningar. tarireglerasbrukar somsom
akthantering,såsommyndigheternaaktuellapå dearbetsgångenpå t.ex.

minneslis-ochdagbokförandedagsgodkännandemellanlagring, samt av
fastighetsdataregistret.förordningeniininte förtsdärförhar omtor

förordningar.i andrasin platsskall habestämmelserdessaTanken är att
intefrågorbedömtsbestämmelserandravissahar somVidare avse

ellerDomstolsverketstället kanförordningsnivå. Ipåreglerasbehöver
bestämmel-på dettaExempel ärföreskrifter.meddelaLantmäteriverket

fastighetsdelen närfrånbortskalluppgifter envilka tassomomser
vilkaförredogörelsefinns2bilagaavregistrerad. Iregisterenhet är en
i för-återfinnsinteförfattningarnatidigarefrån debestämmelser som

med dessa.förfarabörfastighetsdataregistret och hurordningen manom
frågorregleraendastinriktningengrundläggande somattDen -

vissamedförsesfåttharregisterförfattningaribrukar tas upp -
relativtinnehåll ärfastighetsdataregistretsRegleringenundantag. av
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utförlig. Det delvisär utslag den mängd informationett storaav som
skall finnas i fastighetsdataregistret. Till skillnad från många andra
registerförfattningar finns emellertid också intresse tillförsäkraett attav

huvuddelen de angivna uppgifternaatt verkligen finns imedav
fastighetsdataregistret. En förutsättning för inskrivningsväsendetatt t.ex.
skall fungera uppgiftsförandetär skeratt hela landet.sätt översamma
Vidare har det för vissa frågor saknats naturligt plats för bestämmel-en

de inte förs in i registerförordningen. Det har då bedömtsserna om vara
bäst föra in dessa bestämmelser i förordningen.att l fall hadeannat
överskådligheten blivit sämre.

Inledande bestämmelse

1 §

I paragrafens första stycke förordningen innehåller bestämmel-attanges
fastighetsdataregistret förs med stöd lagen fastighets-ser om som av om

dataregistret.
Andra stycket översiktlig bild vilka bestämmelser finnsger en av som

i förordningen. Förordningen behandlar i och ordning fastighets-tur
dataregistrets olika delar fastighetsdelen, inskrivningsdelen, adress--
delen, byggnadsdelen och taxeringsuppgiftsdelen. Avslutningsvis finns
bestämmelser tilläggsinformation och bestämmelser ärom som gemen-

för samtliga eller vissa fastighetsdataregistrets delar.samma av

Fastighetsdelen

Under rubriken fastighetsdelen finns bestämmelser fastighetsdataregi-om
fastighetsdel. Motsvarigheten i fastighetsdatasystemetstrets fastighets--

registret reglerades i fastighetsregisterkungörelsen 1974: 1058. En-
övergripande skillnad mellan fastighetsdelen och fastighetsregistret är att
adresserna fanns i fastighetsregistret här har brutits till själv-utmen en
ständig del adressdelen.-

Allmänt fastighetsdelens innehållom

2 §

Paragrafen 3 § fastighetsregisterkungörelsen. I fastighets-motsvarar
registerkungörelsen gjordes indelning fastighetsregistret i sju olikaen av
register. Eftersom fastighetsdataregistret skall endautgöra ett person-
register indelat i olika delar det oegentligt i förevarandeär att samman-
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skallfastighetsdeleniregister. Här ställettalahang attangesom
samfälligheter, koordinater, planerredovisa fastigheter och m.m.,

förregisterkarta. Skälengemensamhetsanläggningarkvarter, samtm.m. ,
lO.2.3.i avsnittutvecklatslösningen harden valda
fastighetsdelen. Adressernaingår inte iadressregistrettidigareDet

fastighetsdataregistret adressdelen.isärskild delbrutits tillhar ut en -
Bestämmelseri avsnitt 10.2.3.lösningtill hardennaSkälen angetts om

§§.finns i 56 60adressdelen -

fastighetsdelenFörande av

3 §

förstaIfastighetsregisterkungörelsen.§4Paragrafen motsvarar
lantmäterimyndighetendast begreppetanvändsmeningen i första stycket

kommunaladenellerlantmäterimyndighetenstatligaför deni stället av
Även iinågon skillnad sak.innebär inteDettalantmäterimyndigheten.

statliga lant-denförasalltså fastighetsdelenskallfortsättningen av
därlantmäterimyndigheten,kommunalaeller denmäterimyndigheten av

sådan inrättats.haren
lantmäteri-kommunalabestämmelsen denmotsvarighet tillNågon att
automatisktönskar förasärskilt denansökamåstemyndigheten om

förRegleringen fannsinte.finnsregisterkartadatabehandlad att
fastig-medstämdeanvändetillförsäkra kommunen ett systematt som

1995:1393lagenjanuari 1996 träddeDen lhetsdatasystemet. om
fåskallkommunlantmäterimyndighet i kraft. Förkommunal att en

ställs vissa krav.lantmäterimyndighetkommunaltillstånd inrättaatt en
informationssystem kommervisa myndighetensskall kommunenBl.a. att

informationsutbytedetsäkerställerstandardsådan tekniskfåatt somen
lantrnäteriområdet.inombehövsoch kommunmellan stat som

oförändrat.andra stycketDet är

4§

Utöverfastighetsregisterkungörelsen.4 §Paragrafen motsvarar a
sistnämndai denbestämmelsernaändringarterminologiska har paragra-

Bestämmelsertagits bort.adressregisterfår förafen omsomom vem
följdi 56 Dettafinns äradressdelenskall föra attavensomvem

självständig deltillfastighetsdelenbrutits frånharadresserna ut en -
adressdelen.

fastighetsregisterkungörelsenstycket§ andra attl 4 omangavsa
tillståndfårlantmäterimyndigheten,kommunalfastighetsdelen förs enav

redovisasskalluppgiftersamtligaredovisa planer somatt avserm.m.
innebärlantmäterimyndighetkommunal13931995:Lagendem. omom



SOU 1997:3 Författningskommentar 201

emellertid kommunal lantmäterirnyndighet inteatt kan delöveren ta en
uppgifterna. Regleringen därförär överflödig.av

Indelning och beteckning fastigheter och samfälligheterav

5 §

Paragrafen 2 § fastighetsregisterkungörelsen. Paragrafensmotsvarar
andra stycke behandlar tidpunkten för redovisning beslutade ändringarav
i indelningen i kommuner vilket nyhet församlingarär ochsamt en- -Ändringenlän. föranleddär påtalat behov från Lantmäteriverket.ettav
I övrigt det frågaär endast språkliga och terminologiska ändringar.om

6§

Paragrafen 5 § fastighetsregisterkungörelsen. Ingamotsvarar ändringar
i sak har gjorts.

7§

Jämfört med 6 § fastighetsregisterkungörelsen paragrafen oförändrad,är
bortsett från språkliga ändringar och följdändring.en

8§

Paragrafen behandlar indelning i trakter åsättandeoch traktnamn.av
Den 7 § fastighetsregisterkungörelsen. Regleringenmotsvarar i
sistnämnda paragraf avseende den utformningennärmare traktnamnav -

tillåtnaantalet bokstäver har tagits bort. Den utformningennärmare-
intebör regleras på förordningsnivå Lantmäteriverket kan meddelautan

föreskrifter detta.om

9 §

Paragrafen 8 § fastighetsregisterkungörelsen. Regleringenmotsvarar av
den utformningennärmare blocknummer har på försättav samma som-
traktnamn i 8 § tagits bort.-

10 §

Paragrafen 9 § fastighetsregisterkungörelsen. Utöver språkligamotsvarar
ändringar har regleringen den utformningennärmare enhetsnum-av av

tagits bort jämför 8 och 9 §§.mer
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11§

fastighetsregisterkungörelsen, har10 §paragrafen,I motsvararsom
tagits Exempletexempel bort.språkliga ändringar gjorts. Vidare har ett

inteuppbyggnadsfasen, fyllerfunktionpedagogisk underhade menen
funktion.någonlängre

I2§

motsvarandefastighetsregisterkungörelsen har§Jämfört med 11
igjorts 11ändringar som

J3§

språkli-Utöverfastighetsregisterkungörelsen.12 §Paragrafen motsvarar
Därtredje stycketändringar har det utmönstrats. att ettangavsga

inom registerom-kvarterinte fårkvarter ett annatges samma namn som
närvarandeförsjälvklart och dessutomfårrådet. Detta äranses som

tredje stycketVidare innehöll närmareomöjligt tekniska skäl. enav
påinte reglerasDetta börutformningen kvartersnamn.reglering avav

förordningsnivâ jämför 8 10 §§.-

14§

fastighetsregisterkungörelsen.§ första stycketParagrafen 13motsvarar
motsvarighet. Därhäri sistnämnda paragraf saknarstycketDet andra en

indelningen kommerkommunaladenkan det attattatt antagasangavs
ocheller kvartersnamnåsättas trakt-registerenhetbörändras, samma

ändringen kanvilkenregisterenhet,registernummer genomsom annan
framstårBestämmelsenregisterområde.tillhörakomma att somsamma

fakultativ.självklar och dessutomvar

I5§

ändringarspråkligaändring ochterminologiskparagrafen har endastI en
fastighetsregisterkungörelsen.§jämfört med 14gjorts

16§

sistnämndaIfastighetsregisterkungörelsen.16 §Paragrafen motsvarar
omständigheterdeandra stycketiparagraf dessutom att som varangavs

komplettering med-beslutinnanskulle utredasi ärendetbetydelse omav
registerförordningenidettasärskild bestämmelsedelades. En om

överflödig.framstår som
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17§

Paragrafen 20 § första stycket fastighetsregisterkungörelsen.motsvarar
Sistnämnda paragraf innehöll också bestämmelser arkivering vissaom av
akter åsättandeoch aktbeteckning. Något behov regleraav attav
akthanteringen på förordningsnivå intekan föreligga. Genom 78 §anses
finns möjlighet för Lantmäteriverket meddela föreskrifter detta.att om

Avregistrering

18 §

Paragrafen 15 § och 18 § andra stycket fastighetsregisterkun-motsvarar
görelsen. Endast språkliga ändringar gjorts.har Tidigare attangavs
fastigheten respektive samfälligheten skulle avregistreras. Innebörden var
emellertid i fastighetsregistret skulle anmärkas enhetenatt att var
avregistrerad jämför §5 tredje stycket fastighetsregisterkungörelsen.
Där fastighetäven eller samfällighet inte längre bestårattangavs en som
utgjorde registerenhet. Denna bestämmelse finns i 5 § tredje stycket.en
Avsikten med ändringen bättre beskrivaär vadatt som avses.

Vissa beslut

19 §

I paragrafen, 17 § fastighetsregisterkungörelsen, harmotsvararsom
språkliga ändringar gjorts. Några ändringar i sak inte avsedda.är

20§

Endast språkliga och terminologiska ändringar gjortshar jämfört med
18 § första stycket fastighetsregisterkungörelsen.

21§

Paragrafen 19 § fastighetsregisterkungörelsen. I paragrafensmotsvarar
andra stycke överlåta beslutanderättenrätten gälldeatt attangavs
"beträffande vissa slag ärenden". Någon precisering vilka ärendenav av

avsågs fanns inte. praktikenI har inte lokutionen medförasom ansetts
några begränsningar. Den har därför tagits bort. I övrigt har endast
språkliga ändringar och följdändringar gjorts.
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Fastigheter och samfälligheter

22 §

fastighetsregisterkungörelsen.Paragrafen 23 och 24 §§motsvarar
innehåller således vilka uppgifterFörevarande paragraf bestämmelser om

finnas för fastigheter samfalligheter. Indelningen iskall ochsom
tagits indelning förde tillavdelningar har bort. Denna tankarnanärmast

hantering någon praktisk funktion. Någonmanuell och saknade dessutom
inte gjorts.ändring i sak harannan

23§

språkligafastighetsregisterkungörelsen. VissaParagrafen 25 §motsvarar
följdändringar gjorts i första stycket. Den tabelländringar och har som

fastighetsregisterkungörelsen flyttats till bilagaåterfanns i 25 § har en -
bilaga

tredje i 25 fastighets-Någon motsvarighet till andra och styckena §
ifinns inte. Regleringen andra stycketregisterkungörelsen motsvaras
tagits Regleringen inågot praktiskt har därför bort.inte behov ochav

Lantmäteriverket före-sådant kan meddelatredje stycket rörde som
skrifter om.

24§

fastighetsregisterkungörelsen har27 §paragrafenI motsvararsom --
följdändringar gjorts.språkliga ändringar ochendast

§25

gjorts jämfört med 27 § fastig-terminologiska ändringar harEndast a
hetsregisterkungörelsen.

Koordinater

26 27 §-

fastighetsregisterkungörelsen.3029 ochParagraferna motsvarar
gjorts.språkliga ändringar harterminologiska ochEndast
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Planer m.m.

28 30-

Paragraferna 32 34 §§ fastighetsregisterkungörelsenmotsvarar och—
överensstämmer med de sistnämnda förutom vissa språkliga ochatt
terminologiska ändringar har vidtagits.

31§

Paragrafen 35 § första stycket fastighetsregisterkungörelsen.motsvarar
Den reglerar plannär skall avregistrerad. Motsva-en m.m. anges som
rande reglering för fastigheter och samfälligheter finns i 18 Någon
motsvarighet till 35 § andra stycket fastighetsregisterlcungörelsen finns
inte. Där reglerades vilka uppgifter skall bort plannärtassom en m.m.

avregistrerad.är Denna fråga behöver inte regleras på förordningsnivå.

Kvarter

32 33 §-

Jämfört med 36 och 37 fastighetsregisterkungörelsen paragrafernaär
oförändrade, förutom vissa terminologiska och språkligaatt ändringar
har gjorts. Förslaget innebär kvarter i fortsättningenävenatt får
redovisas särskilt. Skälen till detta har i avsnitt l0.2.2.angetts

34§

Paragrafen 38 § första stycket förstamotsvarar meningen fastighets-
registerkungörelsen. Den sistnämnda paragrafen reglerade i vilkenäven
utsträckning uppgifter skulle bort kvarter intenär längretas bestårett
eller uppgifternär förs in. Härom kan Lantmäteriverket lämnanya
föreskrifter jämför 31 §.

Gemensamhetsanläggningar m. m.

35 §

Paragrafen 42 § fastighetsregisterkungörelsen.motsvarar Endast
språkliga och terminologiska ändringar har gjorts.
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36§

Förutomfastighetsregisterkungörelsen.43 §Paragrafen motsvarar
bestämmelserändringar harterminologiska närmarespråkliga och om

Lantmäteriverket kantagits bort.utformningen enhetsnummerav
redovisnings-exempelSlutligen harföreskrifter detta.meddela ettom

sin funktionfylldeExemplettagits bort.beteckningarolikaenheternas
överflödigt.uppbyggnadsskedet ärunder men nu

37§

paragrafengjorts iändringar harterminologiskaspråkliga ochEndast
fastighetsregisterkungörelsen.44 §motsvararsom

38§

fastighetsregisterkungörelsen.stycket§ första45Paragrafen motsvarar
Ändringarna framgå vadskalldet bättrespråklig förär att somnatur,av

§.jämför 17avseddinteändring i sakNågon äravses.
fastighetsregisterkungörel-stycket§ andramotsvarighet till 45Någon

beträffandefinnasskulleuppgiftervilkainte. Därfinns somangavssen
meddelaLantmäteriverket kanredovisningsenhet.avregistreraden

34 §§.jämför 31 ochföreskrifter dettaom

Registerkarta

39 §

sjätte punktenlfastighetsregisterkungörelsen.48 §Paragrafen motsvarar
redovisasskyldighetenfrånundantagetgjortsändringen attdenhar att

tagits000 bort.2 harmindreskalan änärområden för närvågrätt
finnsVidareskalor.talainte relevantdetdigitala kartorFör är att om

detredovisningenunderlåtaförenkla ochenligt 40 §möjlighet omatten
dessutomVid behov kanomständighet.särskildnågonpåkallatär av

redovisningenföreskrifterLantmäteriverket lämna närmare avom
vägrätter.

40§

sistnämndafastighetsregisterkungörelsen. I50 §Paragrafen motsvarar
ellerförenklasfickredovisningenexempel närparagraf somangavs

digital kartagällerdetNärskala.påkallades kartansunderlåtas detatt av
redovis-endastDärförskala.tala attinte adekvatdetär att angesom
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ningen får förenklas eller underlåtas det påkallat någonär särskildom av
omständighet.

41§

Paragrafen 51 § fastighetsregisterkungörelsen.motsvarar De ändringar
har gjorts följdändringar.är Utformningen sikte digitalasom tar

registerkartor. Den gäller emellertid för det falläven analog registerkar-
förs. Detta följer 2 Enligt sistnämndata paragraf digitalärav

registerkarta huvudregeln sådan inte finns skall analogmen om en
registerkarta tillhör fastighetsdelen finnas.som

Samordning registerföring i vissa fallav

42 §

Paragrafen 58§ fastighetsregisterkungörelsen.motsvarar Endast
språkliga ändringar har gjorts.

Inskrivningsdelen

Under rubriken inskrivningsdelen finns bestämmelser fastighets-om
dataregistrets inskrivningsdel. tidigareDen motsvarigheten inskriv--
ningsregistret- reglerades i inskrivningsregisterkungörelsen1974: 1061.
Dessutom har vissa bestämmelser från fastighetsdatakungörelsen
1974:1058 avseende inskrivningsdelen förts hit.

Allmänt inskrivningsdelens innehållom

43 §

Paragrafen 2 § inskrivningsregisterkungörelsen.motsvarar Endast
språkliga och terminologiska ändringar har gjorts.

44§

Paragrafens första och andra stycke 3 § inskrivningsregister-motsvarar
kungörelsen. Den tidigare indelningen i olika avdelningar har, liksom
för fastighetsdelen, slopats. Denna indelning förde tankarna tillnärmast
manuell registerföring och saknar dessutom praktisk betydelse. I övrigt
har språkliga och terminologiska ändringar gjorts.
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fastighets-§ fjärde stycket4i paragrafenTredje stycket motsvarar
för användarnauppgifter därDedatakungörelsen. presenterasavsessom

övrigatill dendärför flyttatsBestämmelserna harinskrivningsdelen.i
ändringarredaktionellaUtöverinskrivningsdelen.regleringen rentav

i inskrivnings-införasuppgifterna skallaktuellaockså deklargörs att
delen.

45§

Endastinskrivningsregisterkungörelsen.25§Paragrafen motsvarar
gjorts.ändringar harredaktionella

lagfartUppgifter om

46 §

Vissainskrivningsregisterkungörelsen.4 §Paragrafen motsvarar
tillhänvisning lagenhargjorts. Dessutomändringar harredaktionella en

tagits bort.egendomfastutländska förvärv1982:618 m.m.avom
inte ifinnsbestämmelsemotsvarandenågonupphört ochharLagen

egendom.fastförvärvtillstånd till vissa1992:1368lagen avom
hänvisning tillocksåfannsinskrivningsregisterkungörelsen§I 4 en

tredje44 §ifinnsbestämmelserDessafastighetsdatakungörelsen. nu
därför tagits bort.Hänvisningen harstycket.

tomtréittsinnehavochtomtrdttsuppldtelseUppgifter om

§47

inskrivnings-§med 5jämförtgjortsändringar harredaktionellaVissa
styckeparagrafs andrasistnämnda attregisterkungörelsen. I angavs

iupplâtitsanmärkning tomträttinskrivningsmyndighetens attom
fastig-uppgiftfastighetsregistretsin efterskulle förasfastigheten om

tagits bortharinföringenanvisning förregisterbeteckning. Dennahetens
överflödig.som

48§

Vissainskrivningsregisterkungörelsen.6§Paragrafen motsvarar
6 §medJämförtgjorts.ändringar harterminologiskaspråkliga och

till lagenhänvisningarocksåsaknasinskrivningsregisterkungörelsen
fastig-tillegendomfastförvärv samtutländska1982:618 m.m.avom
andraupphävd. Denförstnämnda lagen ärDenhetsdatakungörelsen.
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hänvisningen överflödigär eftersom de aktuella bestämmelserna har förts
in i 44

Uppgifter inteckningarom m.m.

49 §

I paragrafen, 7 § inskrivningsregisterkungörelsen,motsvararsom har
endast redaktionella ändringar gjorts.

Uppgifter anteckningarom

50 §

Paragrafen jämförtär, med 8 § inskrivningsregisterkungörelsen,
oförändrad förutom vissa språkliga och terminologiskaatt ändringar har
gjorts. I första punkten finns hänvisning till 7 § lagen l973:98en om
inskrivningsregister. Detta måste givetvis ändras under den vidare
beredningen.

Uppgifter äldre förhållandenom

51§

Paragrafen 9 § inskrivningsregisterkungörelsen.motsvarar Endast
språkliga och terminologiska ändringar har gjorts.

Ärenden sammanläggningom

52 §

Paragrafen innehåller bestämmelse tidigare fanns i 34 § inskriv-en som
ningsregisterkungörelsen. Där fanns också bestämmelser viss under-om
rättelseskyldighet. Dessa bestämmelser bör föras tillöver en annan
förordning.
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Ändring fastighetsindelningeni m.m.

53 §

inskrivningsregisterkungörelsen, har10 §paragrafen,I motsvararsom
ändringar.redaktionellagjortsendast

pantbrevsinnehavare,betrafiande vissaadressändringellerNamn- m.m.

§54

fastighetsdatakungör-styckettredje fjärde§ och8Paragrafen motsvarar
fastighetsdataregistretiLantmäteriverketstycketI andraelsen. attanges
inteckning inte ärdet pantbrev ettredovisaskall mot ensvararsomom

Eftersomanmärkas.särskiltdatapantbrevTidigare skulledatapantbrev.
vanligasteklartdetframtid kommerinomdatapantbrev att varasnaren
markerasförhållandefrånavvikelser dettaordningenrimligaden attär

gjorts.ändringarredaktionellaendastövrigt harIförställeti tvärtom.

innehavsanteckningBorttagande av

55 §

endastfastighetsdatakungörelsen, har8 §paragrafen,I motsvarar asom
ändring gjorts.terminologisken

Adressdelen

fastighetsdataregi-förbestämmelserfinnsadressdelenrubrikenUnder
iadressregisteringickfastighetsdatasystemetIadressdel. ettstrets

tillSkälensjälvständig del.adressernafastighetsregistret. Här utgör en
10.2.3.i avsnittändringen har angetts

adressdelenFörande av

56 §

ochkommunförskall förasadressdelenParagrafen reglerar när vemen
bestämmelserinnehållerParagrafenföra denna.skall somsammasom

stycketförsta4 §ochstycket§ första4tredje stycket,i 3 §återfanns a
fastighetsregisterkungörelsen.
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Enligt paragrafens första stycke skall iadresser kommun föras ien
adressdelen endast den aktuella kommunen begär det. Dennaom
reglering alltså liksomär för närvarande fakultativ. Skälen för detta- -
har i avsnitt 10.2.2.angetts

I andra stycket adressdelen skall föras lantmäterimyndig-attanges av
heten. Detta huvudregeln,är medan undantag i tredje stycke. Attett ges
lantmäterimyndigheten skall föra adressdelen innebär det denäratt
statliga eller där sådan har inrättats kommunala lantmäterimyndig-- -
heten skall detta.görasom

tredjeI stycket Lantmäteriverket får tillståndattanges ge en annan
kommunal myndighet den kommunalaän lantmäterimyndigheten föraatt
adressdelen.

Innehåll i adressdelen

57 58 §§-

Paragraferna 39 och 40 fastighetsregisterkungörelsen.motsvarar
Endast redaktionella ändringar gjorts.har

Åtgärder kommun harnär begärt anslutning till adressdelenen

59 §

Paragrafen 57§ fastighetsregisterkungörelsen. Denmotsvarar avser
åtgärder skall vidtas kommunnär har begärt dess adress skallsom atten
föras i adressdelen, alltså uppgifternär från kommun förs fören
första gången. Paragrafen har betydelse endast uppgifter försnärnumera
in första gången. Aktuella handlingar skall då överlämnas till Lant-

Ändringarmäteriverket. gjortshar för klargöra Någondetta.att
reglering motsvarande den i 63 § fastighetsregisterkungörelsen behövs,

bakgrund det sagda, inte heller.mot av

Övrig bestämmelse

60 §

Enligt paragrafen skall bestämmelserna i 19 kap. 4 och fastighets-5
bildningslagen 1970:988 i 20 § och 21 § första stycket tillämpassamt
också beträffande adressdelen. Paragrafen och följdär attny en av
adresserna har brutits från fastighetsdelen.ut
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Byggnadsdelen

byggnadsdelenFörande av

61 §

Respekti-byggnadsdelen får föras kommunen.paragrafenI att avanges
byggnader i denfår alltså föra in uppgifterkommun egnaomve

ordningen inuvarande klargörsinnebär denDettakommunen. att
byggnadsregistret.föraLantmäteriverket harförfattningen. rätt att

ajourföringen.sköter dessaavtal med kommunerGenom

Innehåll i byggnadsdelen

62 §

fastighetsdatakungörelsen.§ första meningen4Paragrafen motsvarar a
gjorts enligtändringen detredaktionella ändringar har denUtöver att -

ingenbyggnadsregister. Dettaobligatoriskt föra ärparagrafen är att-
byggnaderuppgiftermöjligheten förai sak. Sedanändring att om

1992/93: 100varit så skulle ske prop.också avsikteninfördes har att s.
fastighetsdatakungörelsen4 § första stycket106. Skillnaden är att vara

uppgifterLantmäteriverket föra inmedgivande förutformad attettsom
fåruppgifter byggnaderi fastighetsdatasystemet. Attbyggnader omom

fastighets-följer 3 § lagenfastighetsdataregistretiföras omav
dataregistret.

63 §

meningarna. Endasttredje§ andra ochParagrafen 4motsvarar a
ändringar gjorts.redaktionella har

Taxeringsuppgiftsdelen

taxeringsuppgiftsdelenInnehåll i

64 §

fastighetsdatakungör-tredje stycket4 § andra ochParagrafen motsvarar
informationen skalländringarredaktionella klargörsUtöverelsen. att

i taxeringsuppgiftsdelen.redovisas
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Tzll£zggsinformation

65 67 §§-

Paragraferna är Med tilläggsinformation vilketnya. framgåravses, av
3 § andra stycket lagen fastighetsdataregistret, informationom vissasom
myndigheter får föra i fastighetsdataregistret informationenutan att
tillhör någon delarna i fastighetsdataregistret. Paragrafernaav motsvarar
närmast 4 § femte stycket fastighetsdatakungörelsen 1974: 1058. I
paragraferna emellertid preciserat vilka uppgifteranges fårmer som
föras in och vilka uppgifter respektive myndighet får föra in. Dessutom
har bestämningen detta inrättats efter den användning finns iav dagsom
och viktig.som anses

Gemensamma bestämmelser

Under rubriken bestämmelser finns bestämmelsergemensamma ärsom
för samtliga eller vissa fastighetsdataregistretsgemensamma delar.av

Behandling inkomna uppgifter,av m.m.

68§

Paragrafen 7§ första stycketmotsvarar fastighetsdatakungörelsen.
Endast redaktionella ändringar har gjorts.

69 §

Paragrafen 8 § första ochmotsvarar andra styckena fastighetsdatakun-
görelsen. Endast redaktionella ändringar har gjorts.

Utfärdande bevisav

70 §

Paragrafen, 9 § fastighetsdatakungörelsen,motsvarar harsom endast
ändrats redaktionellt.
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Underrättelser, m. m.

71 §

Ändringarnafastighetsdatakungörelsen. är6 §Paragrafen avmotsvarar
redaktionell natur.

72§

sistnämndafastighetsregisterkungörelsen. I59 §Paragrafen motsvarar
skulleuppgifternaaktuelladestyckeförstaparagrafs attangavs

lantmäterimyndigheten.på begäranLantmäteriverketframställas avav
på begäranKravetuppgifterna begäran.Lantmäteriverket lämnar utan en

fastighetsregisterkungörelsenstycket59 § andratagits Ibort.därförhar
inskrivnirzgs-tillskulle lämnasuppgifternaaktuellade därattangavs

övrigtöverflödig. harIdetaljreglering ärterminal. Dennamyndighetens
ändringar gjorts.redaktionellaendast

73§

paragrafenändringarredaktionellaspråkliga ochfrån motsvararBortsett
fastighetsdatakungörelsen.10 §

uppgifterFelaktiga

§74

redaktio-Endastfastighetsdatakungörelsen.§14Paragrafen motsvarar
gjorts.ändringar harnella

uppgifterBorttagande av

75 §

redovisnings-ellerregisterenhetDärParagrafen är att om enangesny.
ibortenhetenuppgifterfåravregistrerad tasharenhet omangetts som

Någonföreskriver.Lantmäteriverket närmaremed vadenlighet
fastighetsregisterkungörelsenifannsregleringtill denmotsvarighet som

harenhetbortskall när angettsuppgiftervilka somtas ensomom
Lantmäteriverket kanförordning.förevarandeifinns inteavregistrerad

tillhänsyndock medförordningen börIföreskrifter detta.meddela om -
in be-skall förasuppgiftervilkaregleringenutförligaden somom

klargörasredovisningsenheter attochregisterenheterträffande -
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uppgifter kan komma bort enheten harnäratt tas angetts som av-
registrerad.

Rättelser

76 §

Enligt paragrafen skall frågor rättelse enligt datalagen 1973:289om
denprövas myndighet har fört uppgiften. Särskilda be-av som

stämmelser finns beträffande rättelse uppgifter i fastighets- ochav
inskrivningsdelen. De innebär rättelse skall denprövas myndighetatt av

har fört uppgiften. Oavsett vilken grund rättelse skall skesom är
det alltså myndighet har prövningen.görasamma attsom

Avgifter

77 §

I paragrafen Lantmäteriverket meddelar föreskrifteratt närmareanges
avgifter. Det ordningär gäller i dag. I §11 lagenom samma som om

fastighetsdataregistret regeringen eller den myndighetattanges som
regeringen bestämmer föreskriver avgifter.närmare om

Föreskrifter

78§

Paragrafen 66 § fastighetsregisterkungörelsenmotsvarar och 40 §
inskrivningsregisterkungörelsen. Inga ändringar har gjorts i sak.
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Summary

The Real Property Data Commission appointed by the Governmentwas
review the legislative controlto of the Land Data Bank System and

provide proposals for legislative amendments. The backgroundnecessary
first presented followed by brief presentation of the Commission’sa

proposal.
Amendments the division of real Swedento affected byproperty
official real formation. Previously, realan propertyprocess property-

formation recorded in manually maintained ruralmeasures were
registers and urban registers. Any acquiring realperson propertya
obliged apply for registration of title.to A real property owner may use
his security for indebt which theproperty applies foras case owner a

the real for the inmortgage question. Registrationspropertyon amount
of title, dealt with by the land registrationmortgages etc. authoritiesare
and previously recorded in manual land registers.were

At the end of the 1960s, the land data bank reform measures
commenced. This that based electronicmeant datasystema on
processing i.e. computerized system introduced Sweden’s reala atwas

registration and land registration authorities.property The system
referred the Land Data Bank System. Theto reform fullyas was
implemented in September 1995. In the beginning the Land Data Bank
System comprised Real Property Register and Land Register togethera a
with certain information emanating from the Theproperty assessment.
Real Property Register contains information emanating from real

formation Other informationproperty included,also intermeasures.
alia, information concering plans, land control provisions anduse
adresses. The Land Register contains information concerning ownership,
the situation and associatedmortgage The relevant legislativematters.
provisions date from the 1973 1974. Although certain amend-years —

these legislative provisions havements subsequentlyto been introduced,
they have been comprehensively reviewed.never

In interveningthe period the of information in and related themass to
Land Data Bank System has gradually increased. Today the Land Data
Bank System includes, for example, Building Register. Variousa
registers have also been built in conjunction with the Land Data Bankup
System, inter alia Mortgage Bond Register and Joint Propertya a
Association Register. Manually prepared cadastral index belong tomaps
the Land Data Bank System. These being successivelymaps are now
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incorporatedComputerized andmaintained byreplaced with meansmaps
operationlimited trialregionallyRegister. Ainto the Real Property

Registerwith Apartmentsin etc.progress an
the Landincreased. Todaycontinuallyof has alsonumberThe users

public Theconstitutes considerableBank SystemData asset. systema
multitude of variousoperation ofrationalprecondition for the aa

authorities, banksmunicipialandExamples ofactivities. stateusers are
valuationandrealcredit institutes,otherand propertyagentsestate

with time.developedof haveformscompanies. Furthermore, usenew
information beforincreasinglybecomingexample,For tocommon

sub-informationmedia. Theofin the formrequested computer
with otherand processedregistersin personalfiledsequently new

GISingeographical analysesforbasisand utilizedinformation as a
emphasi-connectionsseveralhaveapplications. Government powers

BankLand Datathesuchpublic basic data basesofvaluezed the as
qualityaccessibility andimportance ofthepointedand alsoSystem out

of such bases.
SystemBankLand Datainformation in thequantity ofincreasedThe

advanced technology,increasinglywithofwith formstogether use,new
thein 1995light. Furthermore,privacy inofissuetheput a new

Counciltheand ofParliamentEuropean95/46/EC of theDirective on
processing personalofwith regard theindividualsprotection ofthe to

EC-directivethesuch dataoffreetheanddata movement wason
nationalintroduce theunder dutyStatesMemberadopted. The toaare

EC-requirements of thefullfill thecontrolslegislative tonecessary
adopted.beingDirectiveof thewithindirective three years

Land Datalegislation thethat thethis backgroundagainst on
prepared.proposalsreviewed and thebeenSystem hasBank present

legislation and alsomodernambition has beentheThus to create morea
and theofinterests thethebetweenestablish balance usersto a

privacy.protection of
shallRegisterLand Dataregister called theproposed that a

viewpointdata lawFromBank System.Land Datathereplace current a
possibilityregister. Theconstitute singleRegister shallLand Datathe a
discussed.register has beenofformaleliminating theof concept

appropriatethisthatdrawnconclusion has beenthe notHowever,
registersingleofestablishmentcircumstances. Theexistingunder a

thereconsidered thatforsuitableof not arepurposes.usercourse
registersinglewithprivacyregardsdisadvantagesdirect aasany

forregisters. Ainvolving severalsolutionswithcompared strong reason
contributestherebythatRegisterLand Data totitlechoosing the one

ofquestionconcerning theuncertaintyelimination of thethe current
registers.severalconstitutesBank SystemLand Datathewhether one or

referredshall beRegisterLand Dataincluded in theinformationAll
publicshall beinformationThisinformation. torelatedland opento as
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examination. However, general of privacy protection wellreasons as as
the EC-directive and the Data Act require that the for whichpurposes
personal data the Land Data Register be dealt with should bemay
precisely indicated. Personal data information which alonemeans or

withtogether other information referrable identifiedto an or
identifiable According the EC-directive, personal data betoperson. may
collected and processed only for specified, explicit and legitimate

Furthermore, personal data only be processed underpurposes. may
certain preconditions detailed in Directive.the The ofconcept pro-
cessing, in principle, all which be taken withcovers measures may
personal data, from collection provision destruction.to or

Personal data according the proposal, be used foronlytomay,
certain clearly specified municipal activity,state or-
operations relating participation in other promotion ofto turnoveror—

of real sight leases buildings,property, or
provision of credit, provision insurance like,and theon—
real building activities and the like,property management,-
updating, supplementation control of real related in-propertyor—

formation included in membership registerscustomer etc.,or
extraction of selections of personal data, and also-
research and statistics.—
The Land Data Register shall include approximately the same

information today, i.e. informationthe contained in the Realpresentas
Property Register, the Land Register, the Building Register and the
information from the Furthermore, certainproperty assessment.
specifically defined supplementary information be included.may

proposed that the Mortgage RegisterBond and the Joint Property
Association Register should included inbe the Land Register.Datanot
This result of, inter alia, these registers being for limiteduseda more

Furthermore, certain rules concerning apply topurposes. secrecy
information the Mortgage Register.Bond Neither should the
Apartments Register be included in Registerthe Land Data according to
the proposal, least for the time being. thisAbove all,at a consequen-

of the Apartments Register existingfar only trial operation.ce so as a
A future introduction of the Apartments Register the Land Datato
Register would involve complicationsmajor having regard thenot toany

of legislativethestructure measures.
The National Land Survey will be solely responsible for registrations

in the Land Data Register.The solution with body responsible forone
registrations has been considered be the advantageous for privateto most
individuals. Neither should this involve unreasonable burdens for theany
National Land Survey.

Certain limitations informationthe of from the Land Dataon use
Register requiredhave been for of privacy. In of directthereasons case

access on-line, be possible personalmust not toaccess names,use
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identification of identificationnumbers personal numberspartor as
options. Directsearch should normally allowedbe only thataccess so

possible searches jointconductto property, propertyon one or
building time. limitations applicableThere also the selectionat toa are

processing for provisionand and of information media.computeron
Selection and processing that the body responsible for registra-means

informationtion, the of another, searches certain fromaccounton a
of information, possessionslarger body person’s total propertye.g. a or

properties in certain selectionall On the and processinga area. or
provisions information media, mainof the rule shall be thatcomputeron
information concerning processed. inFurther, thebemortgages notmay
main, information concerning personal identification numbers of

provided in this connection. selectionindividuals be the andnotmay
direct commersial advertisement,processing for ofoccurs purposes

civilinformation identification number, date of birth,personal status,on
points forenforcement bankruptcy standard a systemmeasures, or

valuation of used the assessment normallyreal at propertyproperty may
processed.benot

According framework forthe proposal, the legal the Land Datato
viewpoint privacy laidRegister of importance from the of and bemust

in Register The other regulation ofdown the Land Data Act. more
ordinance, i.e.traditional registration should prescribed bybematters an

legislation.delegated
National Survey continue be able sell in-The Land shall to to

Register. pricing of servicesformation from the Land Data The such
examinedsubject considerations and has consequently beenotherto not

informationspecial regarding transfer ofhere. No rules proposed theare
Register countries.from the Land Data otherto

into 1998.The proposal should force l Julyenter on



SOU 1997:3 Bilaga 1 221

Kommittédirektiv

Dir. 1995:120

Beslut vid regeringssammanträde den 14 september 1995

Sammanfattning uppdragetav

En särskild utredare skall fastighetsdatasystemetsöver författnings-se
reglering och lämna förslag till de författningsändringar behövs.som
Utredaren skall ställning till bl.a.ta

fastighetsdatasystemet skall behandlasom eller flera register,ettsom-
vilken fastighetsanknuten information överhuvudtaget skallsom-
kopplas till systemet samt

bestämmelserna den elektroniska registreringenom skall samlasom-
i särskild författning eller inarbetas i de befintligaen författningarna
på området.

Nuvarande författningsreglering, m.m.

Fastighetsdatasystemet

Genom den avslutade fastighetsdatareformensnart har fastighets-ett
datasystem införts, grundat pâ automatisk databehandling ADB.
Riksdagen beslutade reformen år 1968 och 1970 prop. 1968:1 bil.om

bet. 1968:SU2, bet. 1968:3LU5, rskr. 1968:8O och 1970:1 bil.prop.
bet. 1970:SU2, bet. 1970:3LU8, rskr. 1970:96. Fastighetsdatarefor-

innebär informationen i deatt manuellt förda jord-men och stads-
registren fastighets- och tomträttsböckernasamt förs tillöver centrala
ADB-baserade fastighets- respektive inskrivningsregister. Efter
omfattande förberedelser och försöksverksamhet började fastighets-
datasystemet införas med rättsverkan i vissaatt delar landet år 1976.av
Upp till 330 000 fastigheter har därefter årligen förts till fastighets-över
datasystemet. Det kommer i bruk vidsystemet samtliganya att vara
landets fastighetsregister- och inskrivningsmyndigheter i slutet av
september 1995.

Centralnämnden för fastighetsdata CFD har haft det sammanhållande
för genomföra reformenansvaret och byggaatt och underhållaatt upp

När driftendet gällersystemet. kan CFD hasägas fungerat som en
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CFDinskrivningsmyndigheterna.fastighetsregister- ochservicebyrå för
årriksdagens beslutstödOrganisationsform mednuvarandefick sin av

ljuni1971:49. Den1971:LU5, rskr.bil. bet.1971:11971 prop.
lantmäteri- ochorganisation förriksdagen1994 beslutade om en ny

1993/94:Bo-1993/94:214, bet.prop.fastighetsdataverksamhetenm.m.
CFD och StatensinnebärRiksdagsbeslutet1993/94:375.U19, rskr. att

myndighet. DentillLantmäteriverk LMV förs nyaensamman
1996.januariden lbörja sin verksamhetskallorganisationen

centralise-nuvarande form byggeri sinFastighetsdatasystemet en
År undersökai uppdragFDS-utredningenfick1991datorstruktur.rad att

så inte börtill slutsatsenkomförändras,bördatorstrukturen attmenom
1992:34.SOUdatorstruktur,Fastighetsdatasystemetsske

författningar. Denolikai flerareglerasFastighetsdatasystemet
1974:1058. Avfastighetsdatakungörelsenförfattningencentrala är

inskrivnings-och"fastighetsregistermyndigheternasframgårdenna att
skallfastighetsdatasystemetinformationssystem"myndigheternas

uppgiftervissafastighetsregisterinskrivningsregister,innehålla samt som
fastighetstaxeringen.vidfastställs

Även ochinformationssystemet ärin iuppgifter förssådana somsom
underbyggnader ärbasregisteringå i överdetavsedda somatt

Kompletteringen4 §.i fastighetsdatasystemetingåruppbyggnad ava
riksdagengodkändesbyggnadsidentitetermedfastighetsdatasystemet av

rskr.1992/93:BoUl4,bil. bet.1992/93:10O 15,1993år prop.
därförharfastighetsdatakungörelseniändringarVissa1992/93:217.

uppgifterinföramed1995:980. Arbetet1993:968 ochSFSgjorts att
med kommunerna.i samverkanCFDutförsregistreti det avnya

anslutningiutbyggtfullt näraberäknasbyggnaderBasregistret över vara
iGotland,sista domsagan,i deninförandefastighetsdatasystemetstill

1995.septemberslutet av
ilandskapsinformation skerProduktion kartor och numeraannanav

Bestämmelserteknik.digitalhjälputsträckning med omstor av
1059.1974:fastighetsregisterkungörelsenifinnsfastighetsregisterkarta

digitalafastighetsregistret. Dentillenligt 3hör,Registerkartan
Bestämmelser-registerkarta.föralämpad förvältekniken har attansetts

sikteutformade medursprungligenfastighetsregisterkungörelseni varna
detutvecklingenhindra närinteFörtraditionellt slag.kartor attav

regeringen,harteknikendigitaladeninförandetgäller genomav
fårregisterkartanmedgivitfastighetsregisterkungörelsen,iändringar att

juniiregeringenVidare har1993: 1205.SFShjälp ADBmedföras av
innebärfastighetsregisterkungörelseni attändring1995 beslutat somen

fastighetsregistretdelintegreradregisterkartandigitala utgörden aven
Ändringen 1995.oktober1i kraft denträder1995:981.SFS

driftenförCFDfastighetsdatakungörelsenEnligt 2 § avansvarar
in.registrering försuppgifteroch förfastighetsdatasystemet att om

vadbl.a.bestämmelserfastighetsdatakungörelsensaknarDäremot om
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registren skall innehålla och förutsättningarna för registrering.om
Bestämmelser innehåller sådana uppgifter finns i stället i bl.a. 19som
kap. fastighetsbildningslagen 1970:988, fastighetsregisterkungörelsen

1974: 1059, lagen 1973:98 inskrivningsregister och inskrivnings-om
registerkungörelsen1974: 1061. Lagen inskrivningsregister hänvisarom
i sin till 19-24 kap. jordabalken.tur

Ett delregister i fastighetsdatasystemetannat adressregistret.är
Adressregister förs på frivillig basis vissa kommuner. I maj 1995av
hade 174 landets 288 kommuner adressregister och i ytterligareav 72
kommuner pågick arbete med lägga sådana register.att Adress-upp
registret bidrar till det enkelt går fåatt sätt informationett att ur
fastighetsdatasystemets övriga delregister och andra register ärsom
knutna till fastighetsdatasystemet. En adressregisteruppgift koppladär till

fastighet och, i förekommande fall, till byggnad.en en

Register inte ingår i fastighetsdatasystemetsom

Det förekommer ytterligare ADB-baserade register byggts isom upp
anslutning till fastighetsdatasystemet. Det gäller bl.a. det ADB-baserade
samfällighetsföreningsregistret förs de statliga fastighets-som av
registermyndigheterna. Sedan den januari1 1994 pågår successiven
övergång från manuellt till ADB-baseratett register. Särskildaett
bestämmelser detta finns i förordningen 1993: 1270 användningom om

automatisk databehandling vid förande samfallighetsföreningsregis-av av
ter m.m.

Utanför fastighetsdatasystemet faller också pantbrevsregistret. Detta
register har inrättats för användas för bl.a. registreringatt in-av
teckningar för vilka något skriftligt pantbrev inte utfärdats, s.k.
datapantbrev prop. 1993/94:l97, bet. 1993/94:LU33, rskr. 1993/94:
349. CFD har hand registret. Föreskrifter reglerar pantbrevs-om som
registret finns i lagen 1994:448 pantbrevsregister och i för-om
ordningen 1994:598 pantbrevsregister. Registrering datapant-om av
brev bygger bl.a. på inhämtande uppgifter från inskrivningsregistret.av

Nya användningsområden

I anslutning till fastighetsdatasystemet har byggts Bl.a.systemnya upp.
har CFD inom för sin avgiftsfmansierade verksamhet på uppdragramen

Statens bostadskreditnämnd BKN utvecklat det s.k. BKN-systemet.av
Genom detta får banker och andra kreditinstitut, isystem samband med
låneutbetalningar, kreditgarantier från BKN enligt förordningen
1991: 1924 statlig kreditgaranti för bostäder. Systemet bygger bl.a.om

uppgifter ägarförhållandenatt kontrolleras inskriv-om motm.m.
ningsregistret. BKN registeransvarigär för BKN-systemet. CFD sköter
teknisk drift förvaltning.och
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till databaserutveckling från traditionella kartorpågårsamhälletI en
så användasstrukturerade de kangeografiska Dessa oftadata.med är att

bådefastighetsdatasystemetGIS. Igeografiska informationssystem äri
koordinater. Detlägesbestämdafastigheter och byggnader genom

sådana databaser ochviktigt underlag förinnebär utgöratt systemet ett
informationssystem.

fastighetsprisdatabas. Iutvecklatoch LMV harCFD gemensamt en
i Sverige. Medfastighetsköpuppgifter allabl.a.databasen lagras om

beräkningarurval ochfastighetsprissystemet sedanhjälp görs somav
prisanaly-fastighetsvärdering ochfastighetstaxering,vidanvänds bl.a.

författning.i någoninte regleratFastighetsprissystemet ärser.
lägenhetsregisterockså inrättafinnsPlaner ettatt engenom

Lägenhetsdata SOUbetänkandetbyggnadsregistret,utbyggnad seav
bli integreradlägenhetsregistretEnligt betänkandet skall1995:74. en
i adressregistretuppgifternafastighetsdatasystemetdel attgenomav

lägenhetsidentiteter.särskildatillkopplas
utnyttja byggnads-påRiksantikvarieämbetet planerVidare har att

kulturhistoriskt värdefullaregisterregistret för överupprätta ettatt
byggnader.

integritetenpersonligaskydd denOflentlighet och av

innehåller, tillsammansingår i fastighetsdatasystemetregisterDe som
mångaanslutning tilliregister byggtsdemed systemet,uppsom

fastighetsinnehav.enskildauppgifter personersom
därige-terminaldtkomst ochtillstånd tillfå CFD:sUtomstående kan
Antaletinnehållet idelhandmöjlighet systemet.taatt avegennom

000.till cirka 20uppgårdettamöjlighetterminaler med göraatt
informationsyftekommit till iursprungligen göraRegistren har att

fast egendombeträffandeinteckningsförhållandenochägande-om
bestämmel-naturligtbakgrunden dettillgänglig alla. Mot den ärför att

få.sekretess ärserna om
till skydd för denenskildesstår denoffentlighet rättintressetMot av

ifinnsför dennatill skyddBestämmelser rättintegriteten.personliga
registrenaktuellai deuppgifternaEftersom1973:289.datalagen nu

med hjälpdirekt ellerantingenenskildatillhänföraskan avpersoner,
personregister i datalagensdefastighetsbeteckningen, är att anse som

personregister inrättasfårdatalagenstycketEnligt 2 § förstamening.
Datainspektio-fått licensanmälanefterdenendastoch föras avsomav

uppgifter kaninnehållergenerelltvissa register,För sett somsomnen.
personligai enskildsintrångotillbörligtrisker försärskildainnebära

Datainspektionen.tillståndstycket§ andraenligt 2integritet, krävs av
frånpersonuppgiftersambearbetningvidbl.a.gällerTillståndskravet av
ellerföreliggerregistreradefrån demedgivandeinteregister,olika om

författning.med stödsambearbetning sker avom
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Enligt 2 § andra stycket 4 datalagen behövs aldrig tillstånd av
Datainspektionen för personregister inrättats beslutsom genom av
riksdagen eller regeringen s.k. statsmaktsregister.

olikaDe delregistren inom fastighetsdatasystemet utgör separata
personregister i datalagens mening med stöd fastighetsdatakun-som, av
görelsen, kan sambearbetas. Sambearbeming fastighetsdatasystemetsav
register med andra personregister förutsätter däremot tillstånd av
Datainspektionen, medgivande från de registrerade eller särskilt
författningsstöd.

Registeransvar

För personregister skall det enligt §l datalagen finnas registeransva-en
rig. Registeransvaret vilar den för verksamhet personregistretvars
förs, han förfogar registret.över För någon skall "förfoga"om att anses

registret fordrasöver han har möjlighet påverka innehållet iatt att
registret tillföra eller ändra uppgifter. åliggerDet den regis-attgenom
teransvarige bl.a. till registret inrättas och förs såatt det inteattse att
uppkommer otillbörligt intrång i den registrerades personliga integritet
7 § datalagen.

Fastighetsdatasystemets uppbyggnad med antal aktörerett stort som-
för in ajourhålleroch information leder till ganska komplicerade-
förhållanden det gäller registeransvaret.när Förhållandet mellan de
författningar reglerar fastighetsdatasystemet och datalagen i dettaärsom
avseende oklart.

Fastighetsregistret förs i dag särskilda fastighetsregistermyndig-av
heter, kan statliga eller kommunala. Riksdagens beslutsom vara om en

organisation för lantmäteri- och fastighetsdataverksamheten,ny som
i föregående,detnämnts innebär bl.a. de särskilda fastighets-att

registermyndigheterna avvecklas. Registreringen skall utföras "vid
källan", dvs. den myndighet handlägger fastighetsbildningenav som
eller i övrigt fattar beslut.

Inskrivningsregistret förs inskrivningsmyndigheterna, ärav som
tillknutna de allmänna domstolarna. Det förutsätts denna funktion iatt

framtiden inte kommer ligga kvar hos tingsrätterna seatt prop.
1993/94:2l4 22, bet. 1993/94:BoUl9 Frågan7. kommers. atts.
utredas särskilt jfr dir. 1995: 102.

Skadeståndsansvar

För statlig verksamhet i allmänhet gäller reglerna i skadeståndslagen
1972:207. Stat och kommun enligt 3 kap.är 2 § skyldiga ersättaatt
sak-, eller förmögenhetsskada vållatshar felperson- ren som genom
eller försummelse vid myndighetsutövning.
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ersättningsskyldig förregisteransvarigeden23 § datalagenEnligt är
oriktigpersonregister innehållernågontillfogasskada attgenomsom

enligtSkadeståndsansvaret dennauppgift honom.missvisandeeller om
strikt.bestämmelse är

fastighets-författningar reglerarfinns i deVissa särbestämmelser som
19 § jordabalken ochenligt 19 kap.delregister. Staten ärdatasystemets

detskadeståndsskyldiginskrivningsregister när1973:989 § lagen om
Enligt 19 kap.ekonomisk skada.orsakari registretfelgäller bl.a. som

orsakadeansvarig för skadorstriktfastighetsbildningslagen§ är5 staten
fastighetsregistret.fel itekniskaav

reglerarbestämmelserpantbrevsregister finns21 § lagenI somom
någontillfogatsersättningsskyldighet för bl.a. skador genomsomstatens

registret.uppgift imissvisandeoriktig eller

översynBehov av en

genomgåtttidlång ochunderhar byggtsFastighetsdatasystemet ut
fastighets-författningen,grundläggandeförändringar. Densuccessiva

ADB-system.regleringarnaäldstadedatakungörelsen, är ettavaven
påpekatsdatalagstiftning. harDettatillanpassad dagensinteDen är av

inspektionenframhöllBl.a.vid tillfällen.Datainspektionen flerabl.a.
uppbyggnadenpåbörjaremissbehandlingen förslaget ettvid att avomav

fastighets-regleringenförfattningsmässigabyggnadsregister denatt av
fastighetsdatasystemetutvidgningbristfällig ochdatasystemet är att aven
i fråga innaninte borde kommadelregisterytterligaremed en ny

bristfälligadenbl.a.Datainspektionen anfördei kraft.registerlag trätt att
tillförhåller sigsvårigheter bedöma hurmedförregleringen systemetatt

105.bil. 151992/93:l0O,regler sedatalagens s.prop.
isvåra insigvisatharKompletteringar attsystemet passaav

fastighetsregistrets andraöverföringengälltregelverket. Detta har av
kompletteringentill ADB-formfastighetsregisterkartanhuvuddel samt--

På grundbyggnadsidentiteter.medfastighetsdatasystemet avav
stödinrättats medregisterdessatveksamhet harDatainspektionens av

karaktär.temporärförfattningsreglering har avsetts avvarasom
tillkommitfastighetsinformation haranvändningsområden förNya

delvistvåbetjänakanFastighetsdatasystemet sägasefterhand. -
sådantområdet hörTill förstahuvudområden. detöverlappande som-

överlåtelser,fastighetsbildning,exploatering,samband medhar
områdetTill det andrataxeringbygglov,kreditgivning, planbeslut, m.m.

olika formersamhällsplanering ochövergripandefrånhänföras alltkan
bådaolika former. Inommarknadsbearbetning isamhällsservice tillav

bli alltinformationsförsörjningeffektivområden kommer attdessa en
fåruppgifterindividanknutnaomfattningi vilkenFråganviktigare. om

visstförhar lämnatsFår uppgifterbetydelse. ettlämnas är stor somav
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ändamål, bygglov, användas fört.ex. andra ändamål Lättheten knytaatt
ihop informationen i fastighetsdatasystemet med informationannan
stärker behovet integritetsskyddet.översyn Det kan iav en av samman-
hanget tilläggas teknik,att detgör enkeltt.ex. lagrany som att
information i form bilder, informationengör fastighetatt ochav om en
dess kanägare fördjupas sätt aktualiserarett som sammansattamer
frågeställningar deän aktuella vid tillkomsten skyddsbe-som var
stämmelserna i början 1970-talet.av

Hösten 1992 inleddes inom Justitiedepartementet arbete medett en
fastighetsdatasystemetsöversyn författningsreglering. Fortskridandetav

detta arbete har i viss mån varit beroende resultatetav Datalagsut-av av
redningens Ju 1989:02 arbete. Datalagsutredningen avlämnade sitt
slutbetänkande En datalag SOU 1993:10 i början år 1993. Iny av
grundlagspropositionen Normgivningsfrågor på dataskyddsområdet,

prop. 1993/942116 uttalade sig regeringen emellertidm.m. för att
införandet datalag bör anstå till dess slutgiltigt ställnings-av en ny ett
tagande EG föreligger till det förslag till direktiv EG-kommissio-av som

I avvaktan på detta föreslogpresenterat. regeringen vissanen ändringar
i datalagen innebär bl.a. Datainspektionen får möjlighetattsom att
utfärda generella föreskrifter inom bestämda verksamheter. Dessa
lagändringar trädde i kraft den januari1 1995 prop. 1993/94:217, bet.
1994/95:KU10, rskr. 1994/95:35. Den 24 juli 1995 EU:santog
ministerråd det s.k. dataskyddsdirektivet. Medlemsländerna har år påtre
sig genomföra idet sin nationellaatt lagstiftning.

Under våren 1994 påbörjades i Miljödepartementet arbete medett att
utforma förslag till särskild lag fastighetsdatasystemet. Enen om
arbetsgrupp tillsattes med företrädare för Justitiedepartementet,
Miljödepartementet, CFD, LMV och Domstolsverket. Arbetsgruppen
fann emellertid, efter samråd med Datainspektionen, lagstiftnings-att
uppgiften sådanär omfattning den bör anförtros särskildav att en
utredare.

Mot denna bakgrund står det klart det finns starkt behovatt ett attav
invänta datalag,utan att görman, översyn de författningaren ny en av

reglerar fastighetsdatasystemet och andra författningarsom harsom
anknytning till En särskild utredare skallsystemet. därför få till uppgift

undersöka i vilka avseendenatt regelsystemet behöver ändras eller
kompletteras lämna förslag till författningsreglering.samt ny

Uppdraget

Ett syftena med fastighetsdatasystemet enkeltär och effektivtav att ge
offentlighet rättsförhâllandena på fastighetsomrädet. En given
utgångspunkt för utredaren skall därför sådan informationattvara som
ingår i fastighetsdatasystemet fortsättningsvisäven skall offentligvara
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exempelvis datapantbrevlösningar beträffandeandraochoch öppen att -
skäl.motiveras med starkamåste kunna-

skiljer sigregisterflerabestår fastighetsdatasystemetI dag somav
uppdelningentill denställninginnehåll. Utredaren skallfrågai ta omom

endabehandlabättrebehållas eller detbör är ettsystemetatt somom
vilken fastighetsanknutenställning tillocksåregister. Utredaren skall ta

Skallingå i fastighetsdatasystemet.börinformation överhuvudtagetsom
ingå i fastighets-pantbrevsregistrensamfállighetsförenings- ochde nya

förskäl talarfinnas funktionelladatasystemet kanDet att mansom
finnsmöjligt i Detinformationså mycketsamlar systemet.som

uppgifterordning. Om allasådantalaremellertid skäläven mot ensom
kanskeuppgifter bearbetasregister, dessa sätti kansamlas ettett som

integriteten. Utredarenpersonligatill denmed hänsyninte önskvärtär
motstående intressena.angivnaavvägning demellanskall göra nuen

skall, bl.a."vid källan"registreringprincipenKonsekvenserna omav
analyseras.registeransvaret,vad gäller

ordning medvissa registerförtillkomst förutsattesVid datalagens en
i dagfinnsregisterförordningar. Detregisterlagar ellersärskilda ett

författningarsådana ärExempelregisterförfattningar.tjugotal nyare
förordningenocharbetsförmedlingsregister1994:459lagen om

1994:1517arbetsförmedlingsregister lagen1994:460 samt omom
socialförsäkringsregister.

framhållerdatalagreformerad1993/942217 EnpropositionenI
registerförfattningar försärskildagårutvecklingenregeringen motatt

propositionenhänvisar tillpersonregister ochintegritetskänsliga
sistnämndaI denintegritet ADB.offentlighet, ochl990/9l:60 om

register medmålsättning börpropositionen uttalas ett stortattatt varaen
iinnehåll regleras lag.känsligtsärskiltochregistreradeantal ett

uppgifterinnehållerinom fastighetsdatasystemetRegistren ett stortom
Även specielltinteuppgifter i sig kanflertaletantal ansesompersoner.

finns inominformationintegritetskänsliga denkan sammantagetsom
förDetta talarintegritetssynpunkt.känslig frånuppfattassystemet som

måste utredarenSamtidigtske lag.i huvudsak börregleringenatt genom
registeran-i lagfullständig regleringtillhänsynäven att avta en

föremål fördetaljerad ochbli alltförskullesannoliktvändningen
vilkaanalyseradärförskallförändringar. Utredaren närmareständiga

reglerasbörvilka frågori ochregleras lag annatfrågor bör somsom
skallförfattningsreglering. Utredarentillförslaglämnasätt samt ny

särskild lagin ibestämmelserna bördärvid deöverväga tas enom nya
området.påförfattningarnabefintligaiinarbetas dede höreller om

försäljningfrågorsådanaockså behandlaskallUtredaren t.ex. avsom
uppgifterutlämnandeochfastighetsdatasystemetingår iuppgifter avsom

utlandet.till
harfrågorandrafrittstå utredaren ävenskallDet att ta somupp

föregående.i detanknytning till berörtsdem som
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Arbetets genomförande, tidsplan m.m.

Utredaren skall hålla sig informerad det arbete kommerom attsom
bedrivas den parlamentariskt kommitté,av regeringensammansatta som
i juni 1995 beslutat tillsätta dir. 1995:91, med uppgift bl.a.att
analysera vilket EG-direktivetsätt skydd för personuppgifter skallom
införlivas i svensk lagstiftning. Utredaren skall också hålla sig in-
formerad arbetet med den författningsöversyn inlettsom inomsom
Justitiedepartementet med anledning fastighetsdatareformenattav
slutförs.

Utredaren skall vidare hålla sig underrättad vad kan kommaom som
föreslås med anledningatt Justitiedepartementets promemoriaav

Avförande innehavsanteckningar från inskrivningsregistretav dnr
Ju94/ 1270, Utredningen organisationav lantmäteri- ochom av
fastighetsdataverksamhetens OLoF och betänkandenarapporter av
Fastighetsbildning uppgift för och kommunen gemensam SOUstat-
1995:54, Lägenhetsdata SOU 1995:74 Det allmännas skadestånds-samt

SOU 1993:55. Utredaren skall i övrigtansvar hälla sig underrättad om
vad kan komma föreslås utredningarsom att pågår inom aktuellaav som
och angränsande områden, Utredningent.ex. förenkling ochom
rationalisering fastighetstaxeringen Fi 1993:13av och IT-m.m.
utredningen Ju 1994:05.

För utredaren gäller regeringens direktiv till samtliga kommittéer och
särskilda utredare regionalpolitiska konsekvenser dir. 1992:50,om om
offentliga åtaganden dir. 1994:23 jämställdhetspolitiskasamt om
konsekvenser dir. 1994: 124. Utredaren skall vidare göra uppskatt-en
ning de samhällsekonomiska konsekvensernaav de förändringarav som
kan komma föreslås.att

Utredningsarbetet skall avslutat före utgången septembervara av
1996.

Justitiedepartementet
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Kommentarer bestämmelserna iom

de nuvarande registerförfattningarna

Inledande synpunkter

Förevarande förslag till författningsreglering fastighetsdataregistretav
innebär fastighetsdatakungörelsenatt 1974:1058, fastighetsregister-
kungörelsen 1974:1059 och inskrivningsregisterkungörelsen 1974:
1061 skall lagenersättas fastighetsdataregistret och förordningenav om

fastighetsdataregistret. Förslaget byggerom bl.a. den nuvarandeatt
regleringen i fastighetsbildningslagen 1970:988 finns kvar och att
bestämmelserna i lagen 1973:98 inskrivningsregistret finns kvar,om

inarbetadeeventuellt i jordabalken. Slutligen förutsätts följdändringaratt
på grund förevarande förslag igörs andra författningarav i samband
med den författningsöversyn sker inom Justitiedepartementetsom
grund fastighetsdatareformenatt slutförd.av ärnu

I det följande kommenteras paragraf för paragraf vad förevarande
förslag innebär för regleringen i fastighetsdatakungörelsen, fastighets-
registerkungörelsen och inskrivningsregisterkungörelsen.

De bestämmelser enligt förslaget inte skall återfinnas i lagensom eller
förordningen fastighetsdataregistret skall antingenom bort helt,tas
flyttas till förordning eller ingå i föreskrifteren annan Domstolsver-som
ket eller Lantmäteriverket meddelar. När det gäller bestämmelser som
skall flyttas till andra förordningar denär slutliga utformningen beroende

den författningsöversyn sker inomav för Justitiedepartemen-som ramen
Något slutligt utformattet. förslag läggs därför inte fram i detta

hänseende. En möjlighet flyttaär sådana bestämmelseratt från fastig-
hetsregisterkungörelsen till fastighetsbildningskungörelsen 1971:762
och från inskrivningsregisterkungörelsen till motsvarighet tillen
kungörelsen 1971:784 med tillämpningsföreskrifter för inskrivnings-
väsendet enligt jordabalken. Sistnämnda kungörelse innehåller bl.a.
bestämmelser den enligt förslaget skalltyp regleras iav som annan
förordning. Men den manuella inskrivningsmyndigheter. Sådanaavser
inskrivningsmyndigheter finns inte längre. Därför skulle motsvarigheten
till kungörelsen kunna utformas för inskrivningsmyndigheterna, vilka

genomgående datoriserade.är För enkelhetensnumera skull i detanges
följande bestämmelser skallatt regleras på förordningsnivå intesom men
i förordningen fastighetsdataregistret skall flyttas till förordning.om annan
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10581974:Fastighetsdatakungörelsen

§1

3i och1bestämmelsernastycke harParagrafens första ersatts av
medharstycketDet andrafastighetsdataregistret. ersattslagen om

fastighetsdataregistret.i 4 § lagenregisteransvaretregleringen omav

§2

fastighetsdataregistret.4 § lagenParagrafen har ersatts omav

§3

någonmånI deninte.reglering finnstill dennamotsvarighetNågon
dettaföreskriftermeddelaLantmäteriverketkanbehövs omreglering

fastighetsdataregistret.förordningen§78stödmed omav

4 §

fastig-stycket lagenförstai 3 §finnsstycketi första omRegleringen
förord-i 64 §återfinnstredje styckenaochAndrahetsdataregistret.

till 44 §flyttatsharstycketFjärdefastighetsdataregistret.ningen om
stycketFemtefastighetsdataregistret.förordningenstyckettredje om

i 65tilläggsinformationbeträffanderegleringennärmastmotsvaras -av
§§.67

§5

fastighets-ibestämmelsernaöverflödig närutgåttharBestämmelsen som
inskrivningsregister-ochfastighetsregisterkungörelsendatakungörelsen,

förordning.isamlatsharkungörelsen en

6 §

fastighetsdataregi-förordningen§i 71finnsregleringMotsvarande om
stret.

§7

fastighets-förordningen§i 68finnsstycketi första omRegleringen
4 §Enligtöverflödig.stycketandra äri detRegleringendataregistret.

registeransvarig.Lantmäteriverketfastighetsdataregistret ärlagen om
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8 §

Första och andra styckena har flyttats till 69 § förordningen om
fastighetsdataregistret. Tredje och fjärde styckena återfinns bland
bestämmelserna för inskrivningsdelen 54 § förordningen fastighets-om
dataregistret.

8 §a

Paragrafen har flyttats till 55 § förordningen fastighetsdataregistret.om

9-10§§

Paragraferna återfinns i 70 § respektive 73 § förordningen fastighets-om
dataregistret.

11 12 §§-

Regleringen har utgått obehövlig.som

13 §

Någon direkt motsvarighet till regleringen finns inte. En bestämmelser
direktåtkomst finns i 6 § lagen fastighetsdataregistret.om om

14§

Bestämmelserna har förts till 74 § förordningen fastighetsdataregi-om
stret.

I5§

Lantmäteriverket har, enligt 78 § förordningen fastighetsdataregi-om
generell rätt meddelastret, verkställighetsföreskrifter.atten

15 §a

Bestämmelsen obehövligär och har utgått.

16 §

Regleringen obehövligär med hänsyn till Lantmäteriverkets generella
behörighet enligt 78 § förordningen fastighetsdataregistretom att
meddela verkställighetsföreskrifter.
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10591974:Fastighetsregisterkungörelsen

1§

fastighetsdatarefor-följdobehövlig tillutgåttharRegleringen avsom
förordning.endautformning medförevarandeochslutförande enmens

2§

fastighetsdataregistret.förordningeni §finns 5Bestämmelserna om

3§

fastighetsdataregi-förordningen§i 2finnsregleringMotsvarande om
56 §tillflyttatsdockharadresserbeträffandeBestämmelsernastret.

fastighetsdataregistret.förordningen om

§§44 a—

fastighetsdataregistret.förordningen§§och 4finns i 3Regleringen om

5-6§§

fastig-förordningen7 §§i 6 ochmotsvarigheter omharParagraferna
hetsdataregistret.

§§7-11

fastighetsdataregistret.förordningen12 §§i 8återfinnsRegleringen om-
skallbeteckningarocholikapreciseringar hurVissa närmare namnav

meddelaLantmäteriverketkanVid behovtagits bort.utformade harvara
detta.föreskrifter om

12§

fastighets-förordningeni 13 §motsvarighetsinhar omParagrafen
Detinte.dockfinnsstyckettredjetillmotsvarighetNågondataregistret.

överflödigt.tagits borthar som

13 §

fastighetsdataregistret.förordningen§i 14finnsstycket omFörsta
framstårdeneftersomtagits bortharstycket somi andraRegleringen

fakultativ.dessutomochsjälvklar var
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14 §

Paragrafen finns i 15 § förordningen fastighetsdataregistret.om

15 §

Regleringen återfinns i 18 § förordningen fastighetsdataregistret.om

16 §

Regleringen finns i 16 § förordningen fastighetsdataregistret. Det iom
andra stycket uttalade beredningskravet har tagits bort. Detta behöver
inte uttryckas särskilt i registerförordning.en

17 19 §§-

Regleringen finns i 19 21 förordningen fastighetsdataregistret,om-
förutom 18 § andra stycket har flyttats till 18 § förordningensom om
fastighetsdataregistret.

20 §

Första stycket har förts till 17 § förordningen fastighetsdataregistret.om
Den övriga regleringen sådantrör Lantmäteriverket kan meddelasom
föreskrifter om.

21 §

Paragrafen flyttas till förordning.annan

22 §

Paragrafen överflödigär i och med beteckningen "huvudregistret" haratt
slopats och det i stället talas i fastighetsdelenatt skall redovisasattom
bl.a. fastigheter och samfálligheter.

23 24 §§-

Regleringen återfinns i 22 § förordningen fastighetsdataregistret.om

25§

Första stycket finns i 23 § förordningen fastighetsdataregistret.om
Tabellen har lagts bilaga. Regleringen i andra stycketsom en motsvaras
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Tredje styckettagits bort.därföroch harpraktiskt behovnågotinte av
föreskriftermeddelaLantmäteriverket kansådantrör om.som

26 §

1979: 11.förordninggällaupphördeParagrafen att genom

§2727 a-

fastighetsdataregi-förordningeni och 25finns 24Regleringen om
stret.

28 §

skalluppgifterVilkamotsvarighet i förslaget.saknarParagrafen somen
avregistre-enhet harfinnas kvarrespektive när angettsbort somentas

föreskrivaLantmäteriverketrad kan om.

§§3029 -

fastighetsdataregi-förordningen§§i 26 och 27återfinnsRegleringen om
stret.

§31

28Se

§§32 34-

fastighetsdataregi-förordningeni 28 30återfinnsRegleringen om-
stret.

35§

fastighetsdataregistret.förordningeni §återfinns 31stycketFörsta om
28stycketandraBeträffande se

§§36- 37

fastighets-förordningen33 §§32 ochtillförtsRegleringen har om
dataregistret.
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38§

Första meningen i första stycket finns i 34 § förordningen fastighets-om
dataregistret. I övrigt 28se

39- 40 §§

Regleringen finns i 57 och 58 förordningen fastighetsdataregi-om
stret.

41 §

Se 28

42 44-

Regleringen har förts till 35 37 §§ förordningen fastighetsdataregi-om-
Vissa närmare preciseringarstret. utformningen redovisningsen-om av

hetens beteckning har tagits bort. Härom kan Lantmäteriverket meddela
föreskrifter.

45§

Det första stycket finns i 38 § förordningen fastighetsdataregistret.om
I övrigt 28se

46-47

Bestämmelserna manuellt förda registerkartor ochavser bör därför inte
finnas i registerförordningen. Regleringen flyttas till förordning.annan

48 §

Regleringen återfinns i 39 § förordningen fastighetsdataregistret.om

49 §

Lantmäteriverket kan vid behov meddela föreskrifter.

50 51 §§-

Motsvarande reglering finns i 40 och 41 §§ förordningen fastighets-om
dataregistret.
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52§

vidkanregisterkartarenoveringupprättande ochFöreskrifter avom
Lantmäteriverket.meddelasbehov av

§§5553 -

förordning.tillRegleringen flyttas annan

56 §

1988:797.förordningupphävtsParagrafen har genom

§57

paragrafförevarandeibestämmelsernaReglering närmast motsvararsom
fastighetsdataregistret.förordningen§i 59finns om

§58

fastighetsdataregistret.förordningen§återfinns i 42Paragrafen om

59 §

fastighetsdataregistret.förordningeni 72 §finnsParagrafen om

61 §§60 -

förordning.tillflyttasParagraferna annan

§62

1988:797.förordningupphävtsParagrafen har genom

63 §

harFråganinte.finnsregleringtill dennamotsvarighetNågon
förordningen59 §underförfattningskommentaren omiutvecklats

fastighetsdataregistret.

§64

förordning.tillflyttasParagrafen annan
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65§

Bestämmelser överklagande finns i 12 och 13 § lagen fastighets-om om
dataregistret.

66§

Motsvarande reglering finns i 78 § förordningen fastighetsdataregi-om
stret.

Inskrivningsregisterkungörelsen 1974: 1061

1§

Regleringen överlödigär med hänsyn till fastighetsdatareformenatt är
slutförd och förevarande förslag innebäratt regleringen skall finnasatt
i enda förordning.en

2§

Paragrafen återfinns i 43 § förordningen fastighetsdataregistret.om

3§

Motsvarande reglering finns i 44 § förordningen fastighetsdataregi-om
stret.

4-9§§

Regleringen har i huvudsak flyttats till 46 51 §§ förordningen om-
fastighetsdataregistret. Hänvisningarna till bestämmelser införingom av
vissa uppgifter i 4 § sjätte stycket och 6 § tredje stycket har dock tagits
bort eftersom den reglering det hänvisas till finns i 44 § tredjesom
stycket förordningen fastighetsdataregistret.om

10 §

Paragrafen återfinns i 53 § förordningen fastighetsdataregistret.om

11-24 §§

Paragraferna flyttas till förordning.annan
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§25

fastighetsdataregistret.förordningeni §Regleringen finns 45 om

26 32—

förordning.tillParagraferna flyttas annan

33 §

förordning 1977: 165.upphävdParagrafen är genom

34 §

förordningeni 52 §återfinnsi stycketmeningen förstaFörsta om
tillflyttasbestämmelsernaövrigafastighetsdataregistret. De annan

förordning.

39 §§35 -

förordning.tillParagraferna flyttas annan

40 §

fastighetsdataregi-förordningeni 78 §reglering finnsMotsvarande om
stret.
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Några fastighetsdatasystem i Europa
Bengt Kjellsonav

Någon ordentlig heltäckande beskrivning förekomsten "fastighets-av av
datasystem" i Europa finns inte. Engelska HM Land Registry gjorde en
tämligen omfattande årenkät 1995 saknas därtyvärr uppgiftermen
beträffande flera europeiska länder, Finland. För närvarande pågårt.ex.

arbete med sammanställa resultatetett omfattandeatt ochav en mer
riktad enkät till länderna inom Förenta nationernas Economic Commis-
sion for Europe.

Inom för utredningens arbete har kontakt tagits medramen personer
i de europeiska länder får ha kommit längst det gällernärsom anses att
införa liknande det svenska fastighetsdatasystemet. Generelltsystem
gäller informationen i dessaatt är dvs. tillgängligöppen, försystem
allmänheten, och användningen i utsträckning inriktadatt ärstor
ägaruppgifter.

Finland

I Finland finns uppdelning i fastighets- och inskrivningsregisteren
liknande den svenska. För inskrivningen de lokala domstolarnasvarar
och för fastighetsregistret kommunerna i stadsplanelagt område,
sammanlagt 87 kommuner och Lantmäteriverket i övriga delar av
landet. Innehållet i de båda registren i huvudsakär detsamma isom
Sverige. Till fastighetsregistret hör registerkarta. Liknande registeren

befolkningsregistret,är byggnadsregistret och ägarlägenhetsregistret.
Viss överlappning finns mellan de olika registren.

Fastighetsregistreringen sker i lokala finns i lantmäterietsystem som
och i städerna. På den statliga sidan utvecklas J AKOett nytt systemnu

Ävenbådeför attribut- och kartdata. kommunerna kommer kunnaatt
använda JAKO såde önskar.om

För erbjuda bättre informationstjänst möjligtatt vad iän deären som
decentraliserade lagras den skrivna fastighetsregisterin-systemen
formationen också i centralt Det uppdaterasett system. systemet

dag. Domstolarna uppdaterar inskrivningsregistret direkt i dettavarannan
centrala Systemet används också för uppdateringsystem. visstav
innehåll i befolknings- och skatteregistren.
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såväl till de lokaladirektåtkomst,möjlighet tillharOlika användare
privata sektorn harinom denAnvändaretill det centrala.systemen som

fastighetsinnehav, vilketenskildmöjlighet sökainte att ut personsen
finnsDessutomoffentlig förvaltning kaninom göra.användaredäremot

då uppgiftgällerbearbetningar. Generellttill ochmöjlighet urval att om
uppdragsgivare, dettatill privatainte ävenlevereras ompersonnummer

uppgiftlevereraslagstiftning. Däremotförbjudet enligt gällandeinte är
fastighetsägares namn.om

finskadenregistren begränsasaktuellaAnvändningen de avav
registerlagstift-ifinnsdatautbyteoch de reglerdatalagen t.ex. somom

ningen.
datalagstift-finskarevidera denmedpågår arbetenärvarandeFör att

i slutetskallEG-direktivet. Arbetetanledningmedningen rapporterasav
informationen bedömsfastighetsanknutnaAnvändningen den1996. avav

behöva ändras.kommerRegisterlagarnadetta.påverkas attt.ex.av
generationutvecklingpågårSamtidigt system ger nyasomnyav en

diskussion dettakombinationsmöjligheter. Enanvändnings- och om
kanlagstiftningsåtgärdervilkanödvändig för avgörabedöms att som

erfordras.

Danmark

Bostads-Byggnads- ochs.k. BBRfinns i Danmark detSedan länge
fastighets-ADB-baseratfinnsVidarerikstäckande.Detregistret. är ett

pågåruppbyggnad. Justunderregisterkartadigitalregister och är nuen
arbetedettainskrivningsregister. Närdatoriseratinförandet ettav

ihop Inomkopplasekelskiftet finns tankaravslutats systemen.attrunt
informationfastighetsanknutenocksåfinns mycketskatteförvaltningen

registerbaseradgällerlångt detkommit väldigt närharoch man
till del änInformationenfastighetstaxering. är stor mer person-

fastighetsanknuten.
inskrivningsregistretdanskaintegritetsperspektiv det mestI ärett

Justitiedepar-ochunderrättervid landetsInskrivningen skerintressant.
principinnehåller iRegistrethandhardomstolsenhet systemet.tementets

kreditinstitut,andraochBankerdet svenska.uppgifter somsamma
intresse ilegaltmedoch andramäklareadvokater, ettkommuner,

direktåt-sig förkopplamöjlighetinskrivningsverksamheten har att upp
16 000.uppgår till cirkaanvändareAntalet anslutnaregistret.tillkomst

inteplanerasfinns inte ochbearbetningartill urval ochmöjlighetNågon
i skattesystemen.finns däremotsökmöjligheterVissaheller.

författnings-i denfinnsanvändningenbegränsningar fördelEn
närvarande medpågår förregistren. Arbete attreglering omgersom

EG-direktivets krav.utifråndataskyddslagstiftningbefintligrevidera
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förväntasDetta påverka lagstiftningens uppbyggnad inskrivnings-änmer
registrets användningsmöjligheter.

Norge

Det norska GAB-systemets.k. fastigheter, adresser och byggnader har
funnits länge. I huvudsak ajourförs uppgifterna kommunerna, detav men
övergripande för GAB åvilar Statens kartverk. Sedan några åransvaret

också inskrivningsregistret datoriseratär den elektroniska grunnboken.
Grunnboken förs iunderrätterna, och förvaltasägsett systemav som av

statligt bolag, Norsk eiendomsinformasjon Dessa bådaett ärsystema.s.
sammankopplade och har gränssnitt utåt. Informationenett gemensamt
marknadsförs Norsk ejendomsinformasjonav a.s.

Användningen har kraftigtökat de åren. Antalet användaresenaste
möjlighetmed till direktâtkomst uppgår till cirka 10 000. De stora

användarna kreditinstituten ochär kommunerna. Det generella sökbe-
fastighetsbeteckning,är vissa specificerade användargruppergreppet men

möjlighethar använda bl.a. sökingång. Dessutomatt personnummer som
finns möjligheter till urval och bearbetningar. Någon digital registerkarta
finns inte.

Användningen de aktuella registren begränsas den norskaav av
datalagstiftningen regleringenoch registren. För pågårnärvarande ettav
arbete med revidera den norska datalagen med anledning EG-att av
direktivet. Användningen den fastighetsanknutna informationenav
bedöms inte påverkas detta.av

Nederländerna

Den nederländska kadastermyndigheten tämligenför ettansvarar om-
register,fattande vari digital registerkarta också ingår. Det holländ-en

inskrivningssystemetska kan liknas vid s.k. deeds-system,närmast ett
dvs. registrering inkomna handlingar. Det inskrivnings-görs svenskaav

fastighetsbaserat title-system. title-systemär Medsystemet ett attavses
registering beslut fattats utifrån inkomna handlingar.görs Därförav som

svårtdet direkta jämförelser.är göra l grund och botten finnsatt
emellertid uppgifter i det nederländska i detsystemetsamma som
svenska. Systemet dock personanknutet, utgår frånär detävenmer om
fastigheten.

Möjlighet till direktåtkomst finns anslutningar liggeroch antalet runt
2 000. Användarna banker, notarier, mäklare, kommuner ochär annan
lokal förvaltning water boards. Urval bearbetningar i olikaoch görs
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former, bl.a. liknande fastighetsdatasystemets ändringsdata, kommu-
och boards. Vidare olika GIS-användare.förgörswater uttagnerna

Ett omfattande regelkomplex reglerar bl.a. den nederländskasystemet,
datalagen, i princip finns inga restriktioner vad gäller användningenmen

uppgifterna eftersom de offentliga skall spridas.ochärav
pågårArbete med reformera den nederländska datalagen utifrånatt

EG-direktivet. Ett första förslag har tagits fram och lämnaattman avser
tillförslag parlamentet 1997.ett sommaren

Österrike

Österrike finns Grundstückenbank Grundbuch undI ett system -
innehåller fastighets- inskrivningsuppgifter.Kataster och Detsom

likheter fastighetsdatasystemet.uppvisar med det svenska Dess-stora
koordinater för liksom uppgifterfinns alla gränspunkter,utom om

registerkartajordkvalitet. En digital under uppbyggnad. Den täckerär
i dag 60 landet.procent av

fri möjligheterna få direktát-Användningen totalt vad gällerär att
myndigheteruppdelning i offentliga användare ochkomst. Man har en

åtkomstmöjligheter viaprivata. offentliga användarna harDe ett
hittills fått nöja sigstatligt De privata har meddatanät.gemensamt en

teknisk lösning videotex. Frågorbetydligt begränsadenklare och mer
fastighetsinnehav förbehållna vissaviss är avgrupperom en persons

fastighetsöverlåtel-notarier inblandade i allaanvändare, som ärt.ex.
bearbetningar finnsVissa möjligheter till urval ochoch störreser.

datamedium.fråndatamängder kan systemettas ut
registren,Datalagstiftningen omfattar de aktuella avmen synes vara

traditioninformationen skall allmäntmindre betydelse eftersom varaav
Österrike EG-direktivet förstärkaoffentlig. bedömstillgänglig I

innebära restriktioneri tidsperspektivintegritetsskyddet längresamt ett
möjligheternafastighetsinformationens nyttjande ochavseende att

tillhandahålla "value addedinformation förkombinera med attannan
products".

och WalesEngland

i och Wales,rättsliga förhållandena olika EnglandStorbritannienI deär
vissaSkillnaderna i avseendenrespektive Nordirland. ärSkottland

fastighetsbildning i traditionelldockGemensamtbetydande. är att
Majestys LandHerEngland och Walesmening saknas. I svarar

registrering sker. DenförRegistry inskrivningsväsendet den som
inskrivningsuppgifterägarförhållanden och andrainnefattar samt
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utformningen den fastighet ägarförhållandena Registreringav som avser.
sker i både deeds- och title-register.

En omfattande datorisering Her Majesty’s Land Registry pågår,av
samtidigt försöker med hela England och Wales beträffandesom man
"title registration". Eftersom någon officiell fastighetsbildning inte finns

Her Majesty’sutgör Land Registry den källan för fastighetsin-stora
formation i England. Samtidigt myndighetenutgör den största an-
vändaren det brittiska kartverkets produkter. Dessa behövsav för
framställning kartor liknande de svenska förrättnings- och registerkar-av
torna.

Externa användare får använda Inteckningssummor ingårsystemet.
inte. Dessa registreras inte enligt den engelska ordningen. De stora
användarna realkreditinstitutenär Building Societies. Sökvägar title-är

och ägarenspostnummer Fastighetsbeteckningarnummer, inamn.
egentlig mening finns inte, vilket beror på avsaknaden officiellav
fastighetsbildning. Man håller emellertid införa numeriskatt en
identitet för underlätta informationsutbyteatt mellan olika Dettasystem.
har samband med projekt kallat "The National Landett Information
Services". Tanken knyta ihopär fastighetsanknuten informationatt från
såväl statliga myndigheter kommuner, liksom både textinformationsom
och grafisk sådan inklusive foton.

Tillgången till informationen hos Her Majesty’s Land Registry är
fri. Användningen informationen inte begränsadär i någonnumera av

egentlig omfattning eftersom syftet med inskrivningen är göraatt
informationen allmänt tillgänglig. Den brittiska dataskyddslagstiftningen
innehåller undantag innebär den inte tillämplig iär vissa delarattsom

fråganär uppgifterär skall allmänt tillgängliga.göras Arbeteom som
pågår med fram datalag. Hur dennaatt ta kommer påverkaen ny att
användningen fastighetsanknuten information går inte förutse.av att
Vissa förhoppningar finns informationsutbytet mellan olikaattom
organisationer skall underlättas. I dag försvåras detta bl.a. upphovs-av
rättsliga skäl.
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