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utfärdad den 27 maj 2004.
Regeringen föreskriver att 1 a, 1 b och 3 §§ sekretessförordningen
(1980:657)1 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.,
Djurskyddsmyndigheten, såvitt avser personal i verksamhet som rör uppfödning, förvaring, tillhandahållande och användning av djur för vetenskapliga ändamål,
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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,
Vägverket, såvitt avser personal i verksamhet som rör ianspråktagande av
mark för väg, ersättning för vägrätt och förarprov för körkort.
1 b §3 Sekretess gäller i nedan angiven verksamhet, som avser registrering
av betydande del av befolkningen, för
1. uppgift om enskildas personliga förhållanden, om det av särskild anledning kan antas att den enskilde eller någon honom närstående lider men om
uppgiften röjs,
2. uppgift i form av fotografisk bild av den enskilde, om det inte står klart
att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till den
enskilde lider men.
I fråga om uppgifter i allmänna handlingar gäller sekretessen i högst
sjuttio år.
Verksamheten avser
1. lantmäterimyndigheternas och inskrivningsmyndigheternas informationssystem
2. kommunala fastighetsregister
3. Rikspolisstyrelsens centrala passregister
4. Socialstyrelsens register över hälso- och sjukvårdspersonal
5. Statens löne- och pensionsverkets pensionsregister
6. Vägverkets vägtrafikregister
7. Totalförsvarets pliktverks register över totalförsvarets personal
8. röstlängdsregister
9. det centrala hundregistret
3 §4 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 tredje meningen och
andra stycket sekretesslagen (1980:100) gäller, om inte en längre gående begränsning i sekretessen anges i det följande.
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Myndigheter

Undersökning

16. Rådet för forsknings- och utvecklingssamarbete inom
EU

undersökningar av ansökningar om och deltagande i EU-programmen för forskning och
teknisk utveckling

17. Statens folkhälsoinstitut

undersökningar
om
folkhälsan och dess bestämningsfaktorer

18. Kriminalvårdskommittén (Ju 2002:13)

undersökning rörande
straffverkställighet

Särskilda begränsningar i sekretessen
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sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2004.
2. Äldre bestämmelser gäller dock i fråga om tillståndsgivning och tillsyn
avseende järnvägssäkerhet som har handhafts av Banverket.
På regeringens vägnar
THOMAS BODSTRÖM
Henrik Jermsten
(Justitiedepartementet)
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Verksamheten består i
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, Myndigheten för utländska investeringar i Sverige och
Delegationen för energiförsörjning i
Sydsverige
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Särskilda begränsningar i sekretessen
sekretessen enligt 2 § första stycket
1 gäller inte vid Elsäkerhetsverkets
tillsyn över produktsäkerheten hos
varor som är avsedda för konsumenter eller kan antas komma att användas av konsumenter, om intresset av
allmän kännedom om förhållande
som rör risk för skada på person har
sådan vikt att uppgiften bör lämnas
ut

20. tillsyn som utövas av Vägverket

sekretessen enligt 2 § första stycket
1 gäller inte vid Vägverkets tillsyn
över produktsäkerheten hos varor
som är avsedda för konsumenter eller kan antas komma att användas av
konsumenter, om intresset av allmän
kännedom om förhållande som rör
risk för skada på person har sådan
vikt att uppgiften bör lämnas ut

39. tillsyn enligt läkemedelslagen
(1992:859) och lagen (1993:584)
om medicintekniska produkter eller
enligt motsvarande äldre bestämmelser, 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, och
tillsyn enligt rådets förordning (EG)
nr 953/2003 av den 26 maj 2003 om
förhindrande av att handel med
vissa viktiga mediciner avleds till
Europeiska unionen

sekretessen enligt 2 § första stycket
1 gäller inte vid tillsyn över produktsäkerheten hos varor som är avsedda för konsumenter eller kan antas komma att användas av konsumenter, om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör risk
för skada på person har sådan vikt
att uppgiften bör lämnas ut
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Verksamheten består i
62. tillståndsgivning och tillsyn med
stöd av lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor eller
motsvarande äldre bestämmelser

Särskilda begränsningar i sekretessen
sekretessen enligt 2 § första stycket
1 gäller inte vid tillsyn över produktsäkerheten hos varor som är avsedda för konsumenter eller kan antas komma att användas av konsumenter, om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör risk
för skada på person har sådan vikt
att uppgiften bör lämnas ut

111. tillståndsgivning och tillsyn
som handhas av Järnvägsstyrelsen

sekretessen gäller inte beslut i ärenden

122. utredning och planering som
handhas av Banverket i fråga om
tilldelning av infrastrukturkapacitet
enligt järnvägslagen (2004:519) eller enligt motsvarande äldre bestämmelser

sekretessen gäller endast enligt 2 §
första stycket

130. tillsyn enligt produktsäkerhetslagen (2004:451)

sekretessen enligt 2 § första stycket
1 gäller inte, om intresset av allmän
kännedom om förhållande som rör
risk för skada på person har sådan
vikt att uppgiften bör lämnas ut

131. tillsyn enligt lagen (1996:18)
om vissa säkerhets- och miljökrav
på fritidsbåtar

sekretessen enligt 2 § första stycket
1 gäller inte, om intresset av allmän
kännedom om förhållande som rör
risk för skada på person har sådan
vikt att uppgiften bör lämnas ut

132. tillsyn enligt lagen (1998:1707)
om åtgärder mot buller och avgaser
från mobila maskiner

sekretessen enligt 2 § första stycket
1 gäller inte vid tillsyn över produktsäkerheten hos varor som är avsedda för konsumenter eller kan antas komma att användas av konsumenter, om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör risk
för skada på person har sådan vikt
att uppgiften bör lämnas ut
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sekretessen gäller inte beslut i ärenden
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Sakregister till bilagan6
Siffrorna avser punkter i bilagan
Avgaser
Banverket
Bekämpningsmedel
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
Fritidsbåtar
Fyr- och farledsvaruavgift

73
131
54

Järnvägstrafik
Järnvägsstyrelsen
Kammarkollegiet

15
111
113

Minerallagen
Mobila maskiner
Myndigheten för utländska investeringar i Sverige

58
132
9

Produkter med dubbla användningsområden
Produktsäkerhetslagen
Programrådet för forskning för ett avfallssnålt samhälle

23
130
9

Tullförrättning
Täktverksamhet

6

63
122, 128
121

54
41

6
Ändringen innebär bl.a. att Banfördelning, Järnvägssäkerhet och Tågtrafikledningen
utgår.

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00
Elanders Gotab, Stockholm 2004

