Svensk författningssamling

SFS 2000:1134

Förordning
om ändring i sekretessförordningen (1980:657);

Utkom från trycket
den 12 december 2000

utfärdad den 30 november 2000.
Regeringen föreskriver i fråga om sekretessförordningen (1980:657) 1
dels att i 6 § orden ”Försvarets forskningsanstalt” skall bytas ut mot ”Totalförsvarets forskningsinstitut”,
dels att bilagan till förordningen skall ha följande lydelse.
Bilaga2
Verksamheten består i

Särskilda begränsningar i sekretessen

9. utredning, planering, tillståndsgivning, tillsyn och stödverksamhet hos Verket för näringslivsutveckling,Verket för innovationssystem, Institutet för tillväxtpolitiska studier, Sveriges
geologiska undersökning, Rymdstyrelsen, Statens kärnkraftinspektion, Programrådet för forskning för ett avfallssnålt samhälle,
Affärsverket svenska kraftnät,
Elsäkerhetsverket, Statens energimyndighet, Styrgruppen för
Food from Sweden och Delegationen för utländska investeringar
i Sverige samt Delegationen för
energiförsörjning i Sydsverige
13. utredning, planering, tillsyn
och stöd som handhas av överstyrelsen för civil beredskap
15. utredning i frågor om energibesparande åtgärder inom transportsektorn eller om upphandling
av olönsam interregional trafik på
järnväg

1
Förordningen omtryckt 1998:1333.
Senaste lydelse av 6 § 1999:440.
2
Senaste lydelse 2000:621. Ändringen innebär bl.a. att punkten 14 upphävs.
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Verksamheten består i

Särskilda begränsningar i sekretessen

23. tillståndsgivning och tillsyn
enligt lagen (1992:1300) om
krigsmateriel,
kungörelsen
(1961:567) med närmare bestämmelser om befordran av krigsmateriel med luftfartyg och utredning, tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen (2000:1064) om
kontroll av produkter med dubbla
användningsområden och av tekniskt bistånd, eller enligt motsvarande äldre bestämmelser
55. stöd enligt förordningen
(2000:281) om regionalt transportbidrag eller enligt motsvarande äldre bestämmelser samt
stöd till linjesjöfarten på Gotland

sekretessen gäller inte beslut i ärenden

73. stöd som handhas av Vetenskapsrådet, Forskningsrådet för
arbetsliv och socialvetenskap
samt Forskningsrådet för miljö,
areella näringar och samhällsbyggande

sekretessen gäller endast enligt 2 §
första stycket 1

82. stöd enligt förordningen
(1978:507) om industrigarantilån
m.m., förordningen (1998:996)
om sysselsättningsbidrag, förordningen (2000:279) om regionalt
utvecklingsbidrag, förordningen
(2000:282) om småföretagsstöd,
förordningen (2000:283) om
landsbygdsstöd samt förordningen (2000:284) om stöd till
kommersiell service eller enligt
motsvarande äldre bestämmelser
109. tillståndsgivning och tillsyn
enligt telelagen (1993:597), teleförordningen (1997:399), lagen
(2000:121) om radio- och teleterminalutrustning,
förordningen
(2000:124) om radio- och teleterminalutrustning,
postlagen
(1993:1684) och postförordningen (1993:1709) eller enligt
motsvarande äldre bestämmelser

2

sekretessen gäller inte beslut i ärenden
sekretessen enligt 2 § första stycket 1
gäller inte för uppgifter om ersättning
och andra avtalsvillkor för samtrafik i
sådana avtal som överlämnas till
myndigheten enligt 34 § första
stycket 5 telelagen (1993:597)
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Sakregister till bilagan
Siffrorna avser punkter i bilagan
Allvarliga kemikalieolyckor
Arbetslivsforskning
Arbetsmarknadsverket
Foder
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och
samhällsbyggande
Fyr- och farledsvaruavgift
Företagshälsovård inom lantbruket
Förfogandelagen

119
9, 73
3
26
73
73
54
106
78

Industrigarantilån
Institutet för tillväxtpolitiska studier
Investeringar

82
9
9, 64, 100

Nämnden för offentlig upphandling
Olja

85
31, 67

Prisreglering, på jordbrukets och fiskets område
Produkter med dubbla användningsområden
Programrådet för forskning för ett avfallssnålt
samhälle
Radiokommunikation
Radioutrustning
Ransoneringslagen
Rymdstyrelsen
Räddningstjänst
Skogsbruket
Skogsodlingsmaterial

5
23
9
89
109
77
9
38
59
45, 90

Statsbidrag
Strålskyddslagen

19
32

Teknisk sprit
Tekniskt bistånd
Telelagen

37
23
109

Trafiktillstånd
Transportbidrag
Trädgårdsväxter

84
55
44

Utsäde
Utvecklingsbidrag
Vapenlagen
Vattenverksamhet
Verket för innovationssystem

66
82
99
102
9
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Verket för näringslivsutveckling
Vetenskapsrådet
Veterinär

9
73
35

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001.
På regeringens vägnar
LARS-ERIK LÖVDÉN
Thomas Stiber Strömgren
(Justitiedepartementet)
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Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00
Elanders Gotab, Stockholm 2000

