REGISTRERING OCH GALLRING I SPÅR-/ UTREDNINGS-/ DNA-REGISTREN
- UPPDATERAD 2020-03-10

De svenska spår-, utrednings- och dna-registren finns vid Nationellt forensiskt centrum
(NFC). Lagstiftningen som reglerar registren är 5 kap. §§ 1-10 lag (2018:1693) om
polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område och Rättegångsbalken (kap. 28).
Spårregistret
I spårregistret registreras dna-profiler från spår som säkrats i samband med en brottsutredning och som inte kan kopplas till person. Om flera spår inom ett ärende har samma
dna-profil registreras enbart dna-profilen från ett av spåren. Innan registrering, görs en
rimlighetsbedömning om spåret kan komma från en gärningsman eller på annat sätt
bidra till att brottet klaras upp vid en eventuell framtida träff. Dna-profilen måste dessutom uppfylla vissa kvalitetskrav som minimerar risken för slumpmässig överensstämmelse; av 15 analyserade dna-markörer måste minst 5 vara godkända för registrering i spårregistret. För sökning och registrering av blandbilder (dna-spår från mer är
en person), se separat faktablad.
Vid träff mellan person och spår gallras spåret automatiskt. Annars ska spår gallras när
brottet är uppklarat eller spåret på annat sätt är irrelevant. Detta ska meddelas NFC och
ansvaret ligger på den polisregion eller myndighet som skickat in spåret. Beroende på
brottskod gallras spåren automatiskt 15, 30 eller 70 år efter registrering.
Utredningsregistret
I utredningsregistret registreras dna-profiler från skäligen misstänkta personer som är
registrerade på någon brottsmisstanke i misstankeregistret (MR), där fängelse ingår i
straffskalan och som lämnat dna-prov för analys.
När en person har registrerats i utredningsregistret görs en kontroll mot belastningsregistret (BR). Finns personen registrerad i BR för brott med annan påföljd än böter eller
har godkänt ett strafföreläggande som avser villkorlig dom, flyttas dna-profilen från
utredningsregistret till dna-registret. Om personen varken finns registrerad i MR eller
BR gallras personens dna-profil från utredningsregistret.
Dna-registret
I dna-registret registreras dna-profiler från personer som finns registrerade i BR och
som dömts för brott med annan påföljd än böter eller har godkänt ett strafföreläggande
som avser villkorlig dom och som lämnat dna-prov för analys.
När en person gallras från BR gallras personens dna-profil från dna-registret. Om dnaprofilen har registrerats med stöd av lagstiftningen gällande från 2006-01-01 görs en
kontroll mot MR innan gallring och om personen är registrerad i MR flyttas dnaprofilen från dna-registret till utredningsregistret.
Finns en person i dna-registret – svar finns i PMF

I Polisens multifråga (PMF) anges om en person finns i utrednings- eller dnaregistret. Där anges också om en person behöver topsas om på nytt, t ex på
grund av oklar identitet. Observera att behörigheten ”behörighet för sökning i
DNA via PMF” behövs (ansök i PAP).
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