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Regeringen föreskriver att bilagan till sekretessförordningen (1980:657) 1 i
stället för dess lydelse enligt förordningen (2004:1011) om ändring i
nämnda förordning skall ha följande lydelse.
På regeringens vägnar
JENS ORBACK
Henrik Jermsten
(Justitiedepartementet)

1

Förordningen omtryckt 1998:1333.

1

Bilaga

SFS 2004:1208
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 Myndigheten för
utländska investeringar i Sverige

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

30. tillståndsgivning och tillsyn som
handhas av Luftfartsstyrelsen

sekretessen gäller inte beslut i ärenden

133. utredning, planering, tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen
(2004:1199) om handel med utsläppsrätter eller enligt motsvarande äldre bestämmelser

sekretessen gäller inte beslut i ärenden

134. utredning och planering enligt
förordningen (2002:472) om åtgärder för fredstida krishantering och
höjd beredskap

Sakregister till bilagan2
Siffrorna avser punkter i bilagan
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Beredskapslagring
Beredskapsplanering
Bevakningsföretag
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Försvarsuppfinningar
Försäkringskassan

49
18
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Ändringen innebär bl.a. att Delegationen för energiförsörjning i Sydsverige och
Riksförsäkringsverket har tagits bort ur förteckningen.

Försörjningsberedskap

Krisberedskapsmyndigheten
Krishantering
Kulturtidskrifter
Lotterier
Luftfartsstyrelsen
Läkemedel
Riksgäldskontoret
Risk- och sårbarhetsanalys
Rymdstyrelsen
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