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Utkom från trycket
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utfärdad den 8 december 2005.
Regeringen föreskriver att 3 och 5 §§ 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

1. Socialberedningen
(S 1980:07)

undersökningar röran- sekretessen gäller endast
de missbrukare
uppgifter om enskildas
personliga förhållanden
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Patientdatautredningen
enkätundersökning om sekretessen gäller endast
(S 2003:03)
patientjournaler
uppgifter om enskildas
personliga förhållanden
Tonnageskatteutredningen (Fi 2004:20)

undersökning av rede- sekretessen gäller endast
riers skatte- och bok- uppgifter om enskildas
slutsvariabler
samt ekonomiska förhållanden
brutto- och nettotonnage på rederiers fartyg

2005 års barnpornogra- undersökning rörande sekretessen gäller endast
fiutredning (Ju 2005:07) brottsrubricering och uppgifter om enskildas
påföljder vid barnpor- personliga förhållanden
nografibrott
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Förordningen omtryckt 1998:1333.
Senaste lydelse 2005:671.
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miljömedicinska, soci- sekretessen gäller endast
almedicinska, psykia- uppgifter om enskildas
triska eller andra med- personliga förhållanden
icinska studier
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2. sjukvårdsinrättningar,
utbildningsanstalter och
forskningsinrättningar

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

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
kommunala myndigheter och
trafikhuvudmän

handlingar i ärenden om färdtjänst och
riksfärdtjänst

Kriminalvården

handlingar som utgör underlag till det
centrala kriminalvårdsregistret och
handlingar som hör till journaler som
upprättats för enskilda i kriminalvårdsverksamhet samt transportbeställningar

landstingskommunala myndigheter och kommunala myndigheter i kommuner som inte ingår i ett landsting

bevis om högkostnadsskydd för patientavgifter i öppen hälso- och sjukvård

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

Denna förordning träder i kraft den 15 januari 2006.
På regeringens vägnar
JENS ORBACK
Henrik Jermsten
(Justitiedepartementet)
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Verksamheten består i
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Särskilda begränsningar i sekretessen

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
83. utredning och tillsyn enligt lagen (1992:1514) om måttenheter,
mätningar och mätdon eller enligt
motsvarande äldre bestämmelser
och enligt lagen (1999:779) om
handel med ädelmetallarbeten

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

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

Sakregister till bilagan5
Siffrorna avser punkter i bilagan
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Årsredovisningslagen
69
Ädelmetallarbeten
83
Ägarfrågor
10
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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