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Förordning
om ändring i sekretessförordningen (1980:657);

Utkom från trycket
den 28 december 2001

utfärdad den 6 december 2001.
Regeringen föreskriver att 1 c, 3 och 5 §§ sekretessförordningen
(1980:657)1 samt bilagan till förordningen skall ha följande lydelse.
1 c §2 Sekretess enligt 8 kap. 5 § fjärde stycket sekretesslagen (1980:100)
gäller hos Finansinspektionen för uppgifter som erhållits enligt avtal med:
Securities and Investments Board i Storbritannien, avsiktsförklaring den
13 februari 1990 med tillägg den 24 augusti 1990, den 2 april 1992 och den
9 november 1993,
The United States Securities and Exchange Commission i Amerikas förenta stater, avsiktsförklaring den 25 september 1991,
Bank of England i Storbritannien, avsiktsförklaring den 4 mars 1994,
Institut Monétaire Luxembourgeois i Luxemburg, avsiktsförklaring den
19 juli 1994,
Commission Bancaire och Comité des Etablissements de Crédit i Frankrike, avsiktsförklaring den 21 juli 1994,
Securities and Investments Board, Personal Investment Authority Limited, Investment Management Regulatory Organisation Limited och Securities and Futures Authority Limited i Storbritannien, avsiktsförklaring den 16
maj 1995,
Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen i Tyskland, avsiktsförklaring
den 23 augusti 1995,
De Nederlandsche Bank NV i Nederländerna, avsiktsförklaring den 21
september 1995,
Her Majesty´s Treasury och Securities and Investments Board i Storbritannien, avsiktsförklaring den 29 december 1995,
Securities and Investments Board, Securities and Futures Authority Limited och Personal Investment Authority Limited i Storbritannien, avsiktsförklaring den 25 juni 1996,
The United States Securities and Exchange Commission i Amerikas förenta stater, avsiktsförklaring den 18 september 1996,
Comision Nacional de Valores i Argentina m.fl. anslutna tillsynsorgan per
den 27 maj 1999, i Declaration on Cooperation and Supervision of International Futures Markets and Clearing Organisations den 3 februari 1997,
Securities and Futures Commission i Taiwan, avsiktsförklaring den 7 november 1997,
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Bank of England och Financial Services Authority i Storbritannien, avsiktsförklaring den 10 juni 1998,
Securities and Futures Commission i Hong Kong, avsiktsförklaring den
12 september 1998,
Commission bancaire et financière i Belgien m.fl. anslutna tillsynsorgan, i
Multilateral Memorandum of Understanding on the Exchange of Information and Surveillance of Securities Activities den 26 januari 1999,
Swiss Federal Banking Commission i Schweiz, avsiktsförklaring i december 1999,
Väärtpaberiinspektsioon i Tallin i Estland, avsiktsförklaring i december
1999,
Kredittilsynet i Norge, Finansinspektionen i Finland, Försäkringsinspektionen i Finland, Finanstilsynet i Island och Finanstilsynet i Danmark, Memorandum of Understanding den 6 april 2000,
Securities Market Commission of the Republic of Latvia i Lettland, avsiktsförklaring i augusti 2000,
centralbanker och banktillsynsmyndigheter inom Europeiska unionen, avsiktsförklaring i januari 2001,
Bank of Latvia i Lettland, avsiktsförklaring i april 2001,
Capital Markets Board of Turkey i Turkiet, avsiktsförklaring den 25 juni
2001.
3 §3 Sekretess gäller, i den utsträckning som anges i denna paragraf, i följande av myndighet utförda undersökningar, för uppgifter som avser en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden och som kan hänföras till
den enskilde. Föreskrifterna i 9 kap. 4 § första stycket andra meningen och
andra stycket sekretesslagen (1980:100) gäller, om inte en längre gående begränsning i sekretessen anges i det följande.
Myndigheter

Undersökning

Särskilda begränsningar
i sekretessen

1. Socialberedningen
(S 1980:07)

undersökningar rörande
missbrukare

sekretessen gäller
endast uppgifter om
enskildas personliga
förhållanden

Kommittén för hemlösa undersökning om situa(S 1998:09)
tionen för hemlösa utanför storstadsregionerna
Kommittén om tillsynen över polisen och
åklagarväsendet m.m.
(Ju 2000:15)
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undersökningar hos polisen och åklagarväsendet
om klagomål, brottsanmälningar och förundersökningar rörande anställda inom polisen och åklagarväsendet

Myndigheter

Undersökning

Särskilda begränsningar
i sekretessen

2. sjukvårdsinrättningar, utbildningsanstalter
och forskningsinrättningar

miljömedicinska, socialmedicinska, psykiatriska
eller andra medicinska
studier

sekretessen gäller
endast uppgifter om
enskildas personliga
förhållanden
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5 §4 Följande myndigheter är i den utsträckning som framgår nedan undantagna från registreringsskyldigheten enligt 15 kap. 1 § första stycket sekretesslagen (1980:100).
Myndigheter

Sekretessbelagda handlingar som inte behöver registreras

Rikspolisstyrelsen

handlingar som utgör underlag för belastningsregistret, misstankeregistret, kriminalunderrättelseregister, DNA-register, fingeravtrycksregister, signalementsregister och andra register angående
brott, handlingar som utgör underlag för sådan särskild undersökning som avses i 14–6 §§ polisdatalagen (1998:622), framställningar om fingeravtrycksundersökning samt statistiskt primärmaterial

Riksskatteverket

deklarationer, kontrolluppgifter och andra handlingar som avser taxering eller fastställande av skatt
eller avgift eller som rör anstånd med eller krav på
att lämna handlingar för dessa ändamål eller handlingar som avser beräkning eller återbetalning av
skatt eller handlingar som ingår i informationssystemet om transporter av sprit och cigaretter

sjukhus och andra
inrättningar för vård
av patienter

patientjournaler, läkarvårdskvitton samt samlingsräkningar eller motsvarande handlingar som upprättats i samband med patientbesök

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.
På regeringens vägnar
BRITTA LEJON
Henrik Jermsten
(Justitiedepartementet)
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Verksamheten består i

Särskilda begränsningar i sekretessen

46. tillståndsgivning för miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap.
6 § miljöbalken och för hantering
av farligt avfall enligt avfallsförordningen (2001:1063) eller
motsvarande äldre bestämmelser
samt tillsyn över miljöfarlig
verksamhet och hantering av
farligt avfall enligt miljöbalken
och förordningen (1998:900) om
tillsyn enligt miljöbalken

sekretessen gäller inte beslut i ärenden

63. tillståndsgivning och tillsyn
enligt bilskrotningslagen
(1975:343), lagen (2001:1080)
om motorfordons avgasrening
och motorbränslen samt förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening eller motsvarande äldre bestämmelser

4

sekretessen enligt 2 § första stycket 1
gäller inte för uppgifter i tillsynsverksamheten, om intresset av allmän
kännedom om förhållande som rör
människors hälsa, miljön eller redligheten i handeln eller ett liknande
allmänintresse har sådan vikt att de bör
lämnas ut

sekretessen gäller inte beslut i ärenden
sekretessen enligt 2 § första stycket 1
gäller inte för uppgifter i tillsynsverksamheten, om intresset av allmän
kännedom om förhållande som rör
människors hälsa, miljön eller redligheten i handeln eller ett liknande
allmänintresse har sådan vikt att de bör
lämnas ut

123. utredning och tillståndsgivning enligt 12 kap. 8 §
första eller andra stycket aktiebolagslagen (1975:1385)

sekretessen gäller inte beslut i ärenden

124. utredning och tillståndsgivning enligt 7 kap. 4 §
första stycket bokföringslagen
(1999:1078)

sekretessen gäller inte beslut i ärenden

125. tillsyn enligt 7 § lagen
(1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m.

sekretessen gäller inte beslut i ärenden
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Siffrorna avser punkter i bilagan
Avfall
Avgaser
Avtal om civil luftfart
Bevakningsföretag
Bilskrotningslagen
Byggnadsverksamhet
Byggprodukter
Datakommunikation
Sjöräddningscentralen i Göteborg
Skattemyndigheter
Skjutvapen
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46, 50
63
21
94
63
3
125
53
116
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99
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