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Förordning
om ändring i sekretessförordningen (1980:657);

Utkom från trycket
den 5 december 2003

utfärdad den 20 november 2003.
Regeringen föreskriver i fråga om sekretessförordningen (1980:657) 1
dels att i 6 § ordet ”Riksskatteverket” skall bytas ut mot ”Skatteverket”,
dels att 1 a, 3 och 5 §§ sekretessförordningen samt bilagan till förordningen skall ha följande lydelse.
1 a §2 Sekretess gäller i personaladministrativ verksamhet hos följande
myndigheter, för uppgift om enskilds bostadsadress, hemtelefonnummer och
personnummer, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon honom närstående lider men:
domstolarna, hyresnämnderna och arrendenämnderna utom Arbetsdomstolen, Marknadsdomstolen och Patentbesvärsrätten,
Domstolsverket, såvitt avser uppgifter om personal vid domstolar, hyresnämnder och arrendenämnder,
Rikspolisstyrelsen, Statens kriminaltekniska laboratorium, polismyndigheterna, åklagarmyndigheterna och kriminalvårdens myndigheter,
Skatteverket, Tullverket och kronofogdemyndigheterna,
Riksförsäkringsverket och de allmänna försäkringskassorna,
socialnämnderna eller de andra nämnder som svarar för personaladministrativ verksamhet, såvitt avser personal som verkar inom socialtjänsten,
den eller de nämnder som utövar ledningen av hälso- och sjukvården enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) eller de andra myndigheter som
svarar för personaladministrativ verksamhet, såvitt avser hälso- och sjukvårdspersonal,
Rättsmedicinalverket, såvitt avser personal inom rättsmedicinsk och rättspsykiatrisk verksamhet,
Socialstyrelsen,
Statens institutionsstyrelse,
Migrationsverket och Utlänningsnämnden,
Arbetsmarknadsstyrelsen och länsarbetsnämnderna samt Inspektionen för
arbetslöshetsförsäkringen,
myndigheter som svarar för personaladministrativ verksamhet, såvitt avser parkeringsvakter som förordnats enligt lagen (1987:24) om kommunal
parkeringsövervakning m.m.,
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Djurskyddsmyndigheten, såvitt avser personal i verksamhet som rör uppfödning, förvaring, tillhandahållande och användning av djur för vetenskapliga ändamål,
Smittskyddsinstitutet, såvitt avser personal i verksamhet som rör uppfödning, förvaring, tillhandahållande och användning av djur för vetenskapliga
ändamål,
Livsmedelsverket, såvitt avser veterinärer, övrig personal i besiktningsveterinärorganisationen och personal i annan inspektionsverksamhet
och i verksamhet som rör kosttillskott och tillståndsgivning eller godkännanden avseende ekologiskt producerade livsmedel och nya livsmedel.
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

15. Socialstyrelsen

undersökningar
om
hälso- och sjukvårdens
behov av läkare, sjuksköterskor, barnmorskor och
röntgensjuksköterskor
samt tandvårdens behov
av tandläkare och tandhygienister på kort och
lång sikt

Särskilda begränsningar i
sekretessen

16. Rådet för forsk- undersökningar av annings- och utvecklings- sökningar om och deltasamarbete inom EU
gande i EU-programmen
för forskning och teknisk utveckling

5 §4 Följande myndigheter är i den utsträckning som framgår nedan
undantagna från registreringsskyldigheten enligt 15 kap. 1 § första stycket
sekretesslagen (1980:100).
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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 14–16 §§
polisdatalagen (1998:622), framställningar om fingeravtrycksundersökning samt statistiskt primärmaterial

sjukhus och andra inrättningar
för vård av patienter

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

Skatteverket

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, jämkning eller återbetalning av skatt eller handlingar som
ingår i informationssystemet om
transporter av sprit och cigaretter

Smittskyddsinstitutet

remisser avseende patientprov

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004. Äldre bestämmelser
gäller dock i fråga om
1. tillsyn över totalisatorvadhållning som har utövats av Riksskatteverket,
2. sekretess i personaladministrativ verksamhet hos Statens jordbruksverk,
3. utredning i ärenden enligt lagstiftningen om tillämpning av avtal mellan Sverige, Norge och EEG om civil luftfart,
4. tillsyn enligt räddningstjänstlagen (1986:1102) eller enligt motsvarande
äldre bestämmelser,
5. uppgifter om ersättning och andra avtalsvillkor för samtrafik i sådana
avtal som har lämnats till Post- och telestyrelsen enligt 34 § första stycket 5
telelagen (1993:597).
3

SFS 2003:876

På regeringens vägnar
MONA SAHLIN
Henrik Jermsten
(Justitiedepartementet)
Bilaga5
Verksamheten består i

Särskilda begränsningar i sekretessen

20. tillsyn som utövas av Vägverket
22. tillståndsgivning och tillsyn enligt
virkesmätningslagen (1966:209) och
skogsvårdslagen (1979:429)

sekretessen gäller inte beslut i
ärenden

37. tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen (1961:181) om försäljning
av teknisk sprit m.m.
39. tillsyn enligt läkemedelslagen
(1992:859) och lagen (1993:584) om
medicintekniska produkter eller enligt
motsvarande äldre bestämmelser samt
tillsyn enligt rådets förordning (EEG)
nr 2309/93 av den 22 juli 1993 om
gemenskapsförfaranden för godkännande för försäljning av och tillsyn
över humanläkemedel samt om inrättandet av en europeisk läkemedelsmyndighet
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88. tillståndsgivning och tillsyn enligt
lagen (1979:357) om yrkesmässig försäljning av dyrkverktyg

sekretessen gäller inte beslut i
ärenden

90. tillståndsgivning och tillsyn enligt
skogsvårdsförordningen (1993:1096)
avseende införsel av skogsodlingsmaterial

sekretessen gäller inte beslut i
ärenden
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96. utredning, planering och stödverksamhet enligt lagen (1992:1537) om
finansiering av framtida utgifter för
använt kärnbränsle m.m. eller enligt
motsvarande äldre bestämmelser
98. utredning, planering och stödverksamhet hos länsstyrelserna i frågor
som rör näringslivet

sekretessen gäller inte beslut i
ärenden

108. stöd i form av projektbidrag
enligt förordningen (1976:528) om
bidrag till konstnärer eller bidrag till
projekt på filmområdet enligt förordningen (1989:500) om vissa särskilda
insatser på kulturområdet

sekretessen gäller inte beslut i
ärenden

109. utredning, tillståndsgivning och
tillsyn som handhas av Post- och telestyrelsen

sekretessen gäller inte beslut i
ärenden

110. utredning
enligt
lagen
(1990:712) om undersökning av
olyckor och förordningen (1990:717)
om undersökning av olyckor eller
enligt motsvarande äldre bestämmelser samt särskild utredning som har
tillsatts av regeringen för att utreda
sådan olycka som avses i 2 § nämnda
lag

sekretessen gäller inte i ärende som
avses i 8 kap. 16 § sekretesslagen

127. utredning, tillståndsgivning och
tillsyn i fråga om typgodkännande
enligt fordonslagen (2002:574)
128. utredning, planering och uppföljning hos Banverket rörande trafikoch transportutveckling samt infrastruktur
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Sakregister till bilagan6
Siffrorna avser punkter i bilagan
Avgaser
Banfördelning
Banverket
Bekämpningsmedel
Lotterier
Luftfartsverket
Radio- och TV-verket
Ransoneringslagen
Riksgäldskontoret
Rymdstyrelsen
Rådet för arbetslivsforskning
Rörledningar
Sjöräddningscentralen i Göteborg
Skatteverket
Skjutvapen
Torvfyndigheter
Trafiktillstånd
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63
122
111, 122, 128
121
25
30
112
77
72
9
14
58
116
123, 124
99
58
84

6
Ändringen innebär bl.a. att Avtal om civil luftfart, Luftfart, Radiokommunikation,
Riksskatteverket, Räddningstjänst, Skattemyndigheter och Totalisatorvadhållning
utgår.
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