Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i sekretessförordningen (1980:657);

SFS 2005:350
Utkom från trycket
den 31 maj 2005

utfärdad den 19 maj 2005.
Regeringen föreskriver att 3 § sekretessförordningen (1980:657)1 samt
bilagan till förordningen 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 tredje 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
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
11. Statens institutions- undersökningar
inom sekretessen gäller enstyrelse
missbruks- och ungdoms- dast uppgifter om envården under uppföljning skildas personliga förhållanden
efter avslutad vård
12. Statskontoret

undersökning om med- sekretessen gäller enborgarnas syn på den of- dast uppgifter om enfentliga förvaltningen
skildas personliga förhållanden
undersökning av effekterna av förnyelsen av den
arbetslivsinriktade rehabiliteringen

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

uppdrag att utvärdera in- sekretessen gäller enformationsutbyte mellan dast uppgifter om enmyndigheter
skildas personliga förhållanden
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Förordningen omtryckt 1998:1333.
Senaste lydelse 2005:51.
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Myndigheter

13. Regeringskansliet

Undersökning

Särskilda
begränsningar
i sekretessen
undersökningar i Justitie- sekretessen gäller endepartementet om utvis- dast uppgifter om enning på grund av brott (Ju skildas personliga förhållanden
2001:J)
undersökningar om effekter av förändringar inom
skatte-, bidrags- och socialavgiftsområdet,
om
inkomst- och förmögenhetsfördelning samt om
fördelningseffekter av de
offentliga välfärdssystemen

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga eller
ekonomiska förhållanden

14. Statens strålskydds- undersökningar och stu- sekretessen gäller eninstitut
dier i beredskaps- och dast uppgifter om enmiljömålsarbetet
skildas personliga förhållanden
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2005.
På regeringens vägnar
THOMAS BODSTRÖM
Henrik Jermsten
(Justitiedepartementet)
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Verksamheten består i
Särskilda begränsningar i sekretessen
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
40. tillståndsgivning och tillsyn enligt sekretessen gäller inte beslut i ärenlagen (1992:860) om kontroll av nar- den
kotika, Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 273/2004 av den
11 februari 2004 om narkotikaprekursorer4, Rådets förordning (EG)
nr 111/2005 av den 22 december 2004
om regler för övervakning av handeln
med narkotikaprekursorer mellan gemenskapen och tredjeländer5, eller enligt motsvarande äldre bestämmelser,
samt tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen (1999:42) om förbud mot
vissa hälsofarliga varor
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
135. utredning enligt förordningen
(2005:209) om producentansvar för
elektriska och elektroniska produkter
och tillsyn i fråga om producentansvar för elektriska och elektroniska
produkter enligt förordningen (1998:
900) om tillsyn enligt miljöbalken

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

45

Sakregister till bilagan6
Siffrorna avser punkter i bilagan
Ekologiskt framställda produkter
Elektriska och elektroniska produkter
Elsäkerhetsverket
Hälso- och sjukvård
Hälsofarliga varor
Hälsoskydd
Narkotikakontrollagen
Narkotikaprekursorer
Naturgas
Prisreglering, på jordbrukets och fiskets område
Producentansvar
Produkter med dubbla användningsområden

118
135
9
65
40, 126
34
40
40
31
5
135
23
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