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Förordning
om ändring i sekretessförordningen (1980:657);

SFS 2002:71
Utkom från trycket
den 5 mars 2002

utfärdad den 21 februari 2002.
Regeringen föreskriver att 3 och 5 §§ sekretessförordningen (1980:657)1
skall ha följande lydelse.
3 §2 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 sekretessen gäller endast
missbrukare
uppgifter om enskildas
personliga förhållanden

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
11. Statens institutions- undersökningar
inom sekretessen gäller endast
styrelse
missbruks- och ung- uppgifter om enskildas
domsvården under upp- personliga förhållanden
följning efter avslutad
vård
12. Statskontoret

undersökning om med- sekretessen gäller endast
borgarnas syn på den of- uppgifter om enskildas
fentliga förvaltningen
personliga förhållanden

13. Regeringskansliet

undersökningar i Justi- sekretessen gäller endast
tiedepartementet om ut- uppgifter om enskildas
visning på grund av brott personliga förhållanden
(Ju2001:J)
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5 §3 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

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Migrationsverket

av verket rekvirerade personbevis, utdrag ur
belastningsregister och misstankeregistret
samt kontrollbesked från Rikspolisstyrelsens
säkerhetsavdelning

Naturvårdsverket

provresultat som utgör underlag till jägarexamensregistret och handlingar som avser
inbetalningar för jaktkort

Premiepensionsmyndigheten

handlingar i försäkringsärenden enligt lagen
(1998:674) om inkomstgrundad ålderspension

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Denna förordning träder i kraft den 15 mars 2002.
På regeringens vägnar
BRITTA LEJON
Henrik Jermsten
(Justitiedepartementet)
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