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Svensk författningssamling 

Lag 
om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister 

Utfärdad den 2 juni 2022 

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1998:620) om 

belastningsregister 

dels att 12 a, 17a och 18 §§ ska ha följande lydelse, 

dels att det ska införas en ny paragraf, 1 c §, och närmast före 1 c § en ny 

rubrik av följande lydelse. 

Användning av Ecris-TCN 

1 c §    Det finns bestämmelser om användning av Ecris-TCN i samband 

med en begäran om uppgifter ur belastningsregistret i  

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/816 av den

17 april 2019 om inrättande av ett centraliserat system för identifiering av 

medlemsstater som innehar uppgifter om fällande domar mot tredjelands-

medborgare och statslösa personer (Ecris-TCN) för att komplettera det 

europeiska informationssystemet för utbyte av uppgifter ur kriminalregister 

och om ändring av förordning (EU) 2018/1726, och  

2. lagen (2022:733) med kompletterande bestämmelser till EU:s

förordning om Ecris-TCN. 

12 a §2    Uppgifter ur registret får efter en begäran som sker med stöd av 

rådets rambeslut 2009/315/RIF av den 26 februari 2009 om organisationen 

av medlemsstaternas utbyte av uppgifter ur kriminalregistret och upp-

gifternas innehåll lämnas ut till en myndighet i en annan medlemsstat i 

Europeiska unionen för något annat ändamål än att användas i ett brott-

målsförfarande om motsvarande rätt att få del av uppgifterna finns för en 

svensk myndighet. 

En uppgift som har förts in i registret med stöd av 4 a § får dock inte 

lämnas ut om Polismyndigheten har underrättats av en behörig myndighet i 

den stat som har överfört uppgiften om att uppgiften har gallrats i den staten. 

17 a §3    Utöver vad som följer av 16 och 17 §§ ska en uppgift som har förts 

in i registret med stöd av 4 a § gallras så snart Polismyndigheten har under-

rättats av en behörig myndighet i den stat som har överfört uppgiften om att 

uppgiften har gallrats i den staten.  

En uppgift som har förts in i registret med stöd av 4 a § och är sådan att 

den inte kan gallras med stöd av 17 §, ska alltid gallras när den utdömda 

1 Prop. 2021/22:172, bet. 2021/22:JuU37, rskr. 2021/22:338. 
2 Senaste lydelse 2012:762. 
3 Senaste lydelse 2014:593. 
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påföljden har verkställts eller annars senast tio år efter den dom eller det 

beslut som ledde till att uppgiften fördes in i registret. 

18 §4    Om det före utgången av den tid som anges i 17 eller 17 a § har gjorts 

en ny anteckning enligt 3, 4 eller 4 a § som avser samma person, ska ingen 

av uppgifterna gallras så länge någon av dem ska finnas kvar i registret. 

Detta ska dock inte gälla om den nya anteckningen avser penningböter. 

En uppgift ska dock alltid gallras senast tjugo år efter den dom eller det 

beslut som ledde till att uppgiften fördes in i registret. I fråga om uppgift 

som avses i 17 § 1 eller 8 gäller detta endast om de tidsfrister som anges där 

har gått ut. 

Ska en uppgift som avses i 3, 4 eller 4 a § gallras enligt denna paragraf, 

ska även sådana uppgifter som har antecknats i anslutning till uppgiften 

gallras, om inte regeringen föreskriver annat. 

Denna lag träder i kraft den 28 juni 2022 i fråga om 12 a, 17 a och 18 §§ 

och i övrigt den dag som regeringen bestämmer. 

På regeringens vägnar 

MORGAN JOHANSSON 

Johan Stensbäck 

(Justitiedepartementet) 

4 Senaste lydelse 2020:619. 
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