
 

Roaring Apps AB 08-819 820 customer@roaring.io 

Instruktion för SPAR ansökan 
 
 
 
Gör så här: 
 

1. På följande sidor finner ni de ansökningshandlingar som behövs för SPAR ansökan. 
Fyll i era företagsuppgifter och svara på frågorna i de ifyllningsbara fälten. 

2. Skriv ut dokumentet och signera. (den här instruktionssidan behöver inte skrivas ut) 
3. Scanna och maila till customer@roaring.io 

 
 

 
Bra jobbat! 

 
 
 
Nu är ert arbete klart. Roaring hjälper er med resten av ansökningsprocessen. 
 
Vi återkommer så snart er ansökan har beviljats. I samband med det så kommer ni även få 
tillgång till folkbokföringsregistret. 
 
 
Vänliga hälsningar  
 
 
Roaring kundservice 
 
Telefon: 08-819 820 
Mail: customer@roaring.io 

Knepiga frågor?   Kontakta oss så hjälper vi er att fylla i blanketten 



Postadress
Skatteverket, SPAR
171 94 Solna

Telefon

0771-18 17 16

Telefax

08-28 69 05

E-postadress

spar@skatteverket.se
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Ansökan SPAR - Bilaga
Kontaktuppgifter m.m. 
Datum

2018-02-01
Diarienummer (anges av Skatteverket)

Sökande/personuppgiftsansvarig (slutkund)
Namn/organisation Person-/organisationsnummer

Ombud
Namn/organisation Person-/organisationsnummer

Postadress Telefonnummer 

Kontaktperson Telefonnummer

E-postadress

Ombudets befogenheter

Hantera ansökan * Fakturamottagare Personuppgiftsbiträde **
Annat

Ombud
Namn/organisation Person-/organisationsnummer

Postadress Telefonnummer 

Kontaktperson Telefonnummer

E-postadress

Ombudets befogenheter

Hantera ansökan * Fakturamottagare Personuppgiftsbiträde **
Annat

Ombud
Namn/organisation Person-/organisationsnummer

Postadress Telefonnummer

Kontaktperson Telefonnummer

E-postadress

Ombudets befogenheter

Hantera ansökan * Fakturamottagare Personuppgiftsbiträde **
Annat

Underskrift av slutkund
Underskrift Namnförtydligande

Telefonnummer



www.statenspersonadressregister.se
Postadress
Skatteverket, SPAR
171 94 Solna

Telefon

0771-18 17 16

E-postadress

spar@skatteverket.se
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Ansökan
Aviseringar, personsökning m.m.

Ansökan om uttag av uppgifter i elektronisk form från 
SPAR för aktualisering, komplettering och kontroll av 
personuppgifter enligt 3 § punkt 1 lagen (1998:527) 
om det statliga personadressregistret. 

Datum

2018-02-01
Diarienummer (anges av Skatteverket)

Siffror i ring - se upplysningar på sidan 3.

Sökande/personuppgiftsansvarig (slutkund)
Namn/organisation Person-/organisationsnummer

Postadress Telefonnummer (även riktnummer)

Kontaktperson Telefonnummer

E-postadress

Personuppgiftsombud (om sådan är utsedd)

Uppgifter om befintligt tillstånd
Kundnummer Uppdrags-id Tillståndets diarienummer

Tjänster som önskas från SPAR
Ange vilka tjänster som önskas samt hur ofta uttag ska ske.  
Besvara även frågorna på sidan 2, både de allmänna och särskilda frågorna för respektive tjänst. 
Svara i en separat bilaga om utrymmet på blanketten inte räcker till. 

Ändringsavisering 1

Engångsuttag Upprepade uttag Prenumeration

Nulägesavisering 1

Engångsuttag Upprepade uttag Prenumeration

Personnummersättning 2 

Engångsuttag Upprepade uttag

Personsökning 3

Personsökning via pgm-pgm (servercertifikat) Personsökning via webb (e-legitimation) 

Utökad behörighet

Utökad behörighet enligt 8 § förordning (1998:1234) om det statliga personadressregistret
Särskilt utökad behörighet för vissa myndigheter, ange vilken.
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1. Lämna en beskrivning av er verksamhet. 

För att få tillgång till uppgifter ur SPAR fordras att man följer personuppgiftslagen  
(1998:204), PuL. Syftet med frågorna (1 - 12) är att belysa hur dessa regler följs. 

2. Redovisa hur ni hanterar eller kommer att hantera följande:  
a. Personuppgifter får endast behandlas (samlas in, bearbetas, lagras etc.) för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade 
    ändamål (9 § c PuL). Beskriv ändamålet med er behandling av personuppgifter.

b. Personuppgifter får inte behandlas för något ändamål som är oförenligt med det för vilket uppgifterna samlades in (9 § d PuL).

c. Den som ansvarar för registret måste ha medgivande från de personer vars uppgifter man behandlar i sitt register. 
    Vissa undantag finns (10 § PuL).

d. Alla ska en gång om året kostnadsfritt kunna få ett registerutdrag som visar samtliga personuppgifter som rör den sökande (26 § PuL).

e. Om en person anmäler att de egna personuppgifterna inte får behandlas för ändamål som rör marknadsföring ska en 
    reklamspärr registreras (11 § PuL).

f. Felaktiga uppgifter måste rättas i registret (28 § PuL). 

Aviseringstjänster (ändrings-/nulägesavisering etc.)
3. Redovisa hur uppgifterna från SPAR (via aviseringstjänsterna) används eller kommer att användas. Bifoga gärna en skiss eller bild för att förtydliga. 

4. Vems personuppgifter ska behandlas? Är det uppgifter om kunder, medlemmar eller andra? 

5. Vilka personer får tillgång till uppgifterna från SPAR (bara företagets personal eller även andra)?

6. Hur får personerna i fråga 5 tillgång till uppgifterna (används e-legitimation, lösenord eller annat)?

Personsökning (online)
7. Redovisa hur tjänsten Personsökning används eller kommer att användas. Bifoga gärna en skiss eller bild för att förtydliga.

8. Vems personuppgifter kontrolleras (t.ex. företagets kunder eller medlemmar)?

9. Vilka personer får tillgång till uppgifterna via SPAR (bara företagets personal eller även andra)?

10. Hur får personerna i fråga 9 tillgång till uppgifterna (används e-legitimation, lösenord eller annat)?

11. Kommer uppgifterna att användas (eller används de redan idag) i en publik webblösning på företaget? Ange webbadress 
      och beskriv hur det fungerar. Bifoga gärna en skiss eller bild för att förtydliga.

12. Har ni ingen egen webbtjänst eller intern applikation utan använder en extern leverantörs tekniska tjänst ange i så fall det 
      och beskriv hur den fungerar.

Bilaga till ansökan bifogas 4

Antal

Villkor 5

Som sökande förbinder ni er att följa villkoren för SPAR-tjänster. Det innebär bl.a. att ni måste behandla personuppgifter 
enligt personuppgiftslagen (1988:204).

Underskrift av sökande
Behörig företrädares underskrift Namnförtydligande
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Upplysningar

     
    Ändrings- /nulägesavisering 
    Aviseringstjänsterna kan tillhandahålla personupp- 
     gifter enligt följande:  
  
     Avisering med infil, även benämnd Ändringsavise- 
     ring. Aktuella uppgifter i SPAR för personposter som 
     har ändrats sedan ett angivet datum eller vid prenu- 
     meration sedan föregående avisering. Kunden anger 
     vilka personer som ska utsökas genom en inlämnad 
     fil med personnummer.  
  
     Tjänsten Ändringsavisering kan även leverera uppgifter 
     om nuläge. Genom att markera personnummer i infilen 
     levereras nuläge för dessa vid nästa aviseringstillfälle.  
     Därefter återgår tjänsten till att endast avisera föränd- 
     ringar tills eventuell ny infil (med markerade person- 
     nummer) lämnas. 
  
     Prenumeration - återkommande aviseringar. Välj  
     mellan varje dag (dvs. fem dagar/vecka, tisdag- 
     lördag), varje vecka, var 14:e dag eller en gång/månad. 
  
     Nulägesavisering - aktuella uppgifter i SPAR för 
     personer vilka har angetts av kunden genom en  
     inlämnad fil med personnummer.  
  
    Personnummersättning 
     Syftet med tjänsten är att ge kunden möjlighet att 
     kvalitetssäkra personuppgifter i sina befintliga register. 
      
     Kunden lämnar en fil som innehåller namn- och adress- 
     uppgifter till SPAR. Tjänsten söker ut de personer som  
     matchar de inlämnade uppgifterna och kompletterar  
     dem med personnummer. För varje inlämnad uppgift  
     anges om matchning kunnat göras. En träff kan vara 
     unik eller ge flera alternativa personposter att välja 
     mellan. När inlämnad uppgift resulterar i flera träffar 
     i SPAR levereras alternativa personposter, dock i ett  
     begränsat antal.  
  
     Det är inte tillåtet att personnummersätta uppgifter 
     som erhållits för direktreklamändamål. En sådan 
     behandling strider mot personuppgiftslagen. Enligt 
     direktreklambranschens egna regler är behandling 
     av personnummer i direktmarknadsföringssamman- 
     hang generellt sett inte heller tillåten. 
  
  
    Personsökning 
     Tjänsten erbjuder direktåtkomst till SPAR för att aktu- 
     alisera, komplettera och kontrollera personuppgifter. 
      
     Tjänsten består av två delar: 
     - Slå upp enskild person genom att ange person- 
       nummer eller samordningsnummer. Om personen  
       finns i SPAR visas personinformationen, annars  
       visas ett felmeddelande. 
  
     - Sökning efter personer genom att ange namn och  
       adress, alternativt födelsetidsintervall eller en kombi-      
       nation av födelsetidsintervall, namn och adress. Alla 
       personer i SPAR som matchar sökningen visas i en   
       lista, alternativt visas ett felmeddelande. Listan visar 
       personnummer, namn och adress. 
 

     
    När sökning görs med namn och adress utförs sök- 
     ningen även mot historiska uppgifter tre år bakåt i tiden.  
  
     Bilaga till ansökan 
     Bifoga blanketten Ansökan SPAR-Bilaga, Kontaktupp- 
     gifter m.m. (SKV 1546) om personuppgiftsbiträde 
     används eller om kontakt för ansökan är annan än  
     den sökande.  
      
    Villkor för att använda SPAR 
     När ni använder SPAR och information från SPAR 
     förbinder ni er att följa villkoren för SPAR-tjänster. Det 
     innebär bl.a. att ni måste behandla personuppgifter 
     enligt personuppgiftslagen (1998:204). Ytterligare 
     bestämmelser om SPAR framgår av lagen (1998:527) 
     om det statliga personadressregistret, förordningen  
     (1998:1234) om det statliga personadressregistret och  
     Skatteverkets föreskrifter om utlämnande av uppgifter  
     ur SPAR (SKVFS 2011:06 och SKVFS 2012:06). Ytter- 
     ligare villkor kan anges i ert tillstånd för användande  
     av SPAR. 
  
     Som sökande måste ni vara personuppgiftsansvarig 
     enligt personuppgiftslagen. Det betyder att det är ni 
     själv eller ni tillsammans med någon annan som 
     bestämmer vad personuppgifterna ska användas till 
     och på vilket sätt de ska behandlas. Till er hjälp kan 
     ni ha ett s.k. personuppgiftsbiträde. Om ni väljer att 
     ha ett sådant biträde måste ni ha ett skriftligt avtal 
     med biträdet. Ni kan aldrig lämna över personuppgifts-  
     ansvaret till biträdet. 
  
     För att använda SPAR-tjänsterna på internet behöver ni 
     en e-legitimation och för program till program-lösning  
     krävs serverlegitimation enligt X.509 (Steria). Mer 
     information hittar ni på www.bankid.com och 
     www.eid.steria.se. 
  
     Prislista för SPAR-tjänsterna och övriga betalnings-       
     villkor finns på vår webbplats 
     www.statenspersonadressregister.se. 
      
     Betalning ska ske enligt faktura med 30 dagars betal- 
     ningsfrist. 
  
     Ytterligare information om SPAR 
     Mer information om SPAR finns på vår webbplats 
     www.statenspersonadressregister.se. Frågor be- 
     svaras av SPAR:s kundtjänst, telefon 0771-18 17 16  
     eller via formulär på webbplatsen.  
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