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Förordning
om ändring i sekretessförordningen (1980:657);

Utkom från trycket
den 26 september 2006

utfärdad den 7 september 2006.
Regeringen föreskriver i fråga om sekretessförordningen (1980:657) 1
dels att 3 och 6 §§ samt bilagan till förordningen skall ha följande lydelse,
dels att det i förordningen skall införas en ny paragraf, 1 d §, samt närmast
före 1 d § en ny rubrik av följande lydelse.

Föreskrifter med stöd av 7 kap. 1 a § sekretesslagen
1 d § Sekretess enligt 7 kap. 1 a § första stycket sekretesslagen (1980:100)
gäller inte för uppgifter i följande register:
bankregistret som förs av Bolagsverket,
biträdesförbudsregistret som förs av Bolagsverket,
diarium som avses i 6 § mönsterskyddsförordningen (1970:486),
diarium som avses i 7 § patentkungörelsen (1967:838),
diarium över ansökningar om registrering av varumärke enligt varumärkeslagen (1960:644),
EEIG-registret som förs av Bolagsverket,
europabolagsregistret som förs av Bolagsverket,
europakooperativsregistret som förs av Bolagsverket,
filialregistret som förs av Bolagsverket,
föreningsregistret som förs av Bolagsverket,
företagsinteckningsregistret som förs av Bolagsverket,
försäkringsregistret som förs av Bolagsverket,
försäkringsförmedlarregistret som förs av Bolagsverket,
mönsterregistret som förs av Patent- och registreringsverket,
näringsförbudsregistret som förs av Bolagsverket,
patentregistret som förs av Patent- och registreringsverket,
registret över fysiska personers och dödsbons konkurser som förs av Bolagsverket,
stiftelseregister som förs av länsstyrelserna,
varumärkesregistret som förs av Patent- och registreringsverket.
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
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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 rörande missbrukare

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

Utredningen om ett
nytt tandvårdsstöd för
vuxna (S 2005:08)

undersökning rörande
tandvårdskonsumtion

Assistanskommittén
(S 2004:06)

undersökningar rörande fördelning och
spridning av kostnaderna för och tillgången till personlig
assistans

Utredningen om dokumentation och stöd till
enskilda som utsatts för
övergrepp och vanvård
inom den sociala barnavården (S 2006:05)

undersökningar rörande övergrepp och vanvård av enskilda vid
institutioner och familjehem inom den sociala
barnavården

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

2. sjukvårdsinrättningar, utbildningsanstalter
och forskningsinrättningar

miljömedicinska, socialmedicinska, psykiatriska eller andra medicinska studier

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

6 §3 Följande myndigheter skall i den utsträckning som framgår nedan inte
tillämpa föreskriften i 15 kap. 2 § andra stycket sekretesslagen (1980:100).
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Myndigheter

Register

allmänna domstolarna

diarier över ärenden om kvarhållande av försändelser på befordringsanstalt och om
hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning

allmänna förvaltningsdomstolarna

diarier över mål enligt smittskyddslagen
(2004:168) och enligt lagen (1972:119) om
fastställande av könstillhörighet i vissa fall
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Myndigheter

Register

beskickningar och konsulat
samt delegationer hos mellanfolkliga organisationer,
dock inte Sveriges ständiga
representation vid Europeiska unionen (EU)

samtliga diarier
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Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2006.
På regeringens vägnar
JENS ORBACK
Henrik Jermsten
(Justitiedepartementet)
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Verksamheten består i

Särskilda begränsningar i sekretessen

33. tillståndsgivning och tillsyn
enligt livsmedelslagen (2006:804),
livsmedelsförordningen (2006:813),
förordningen (2006:812) om offentlig kontroll av livsmedel som importeras från ett tredje land, kungörelsen
(1974:271) om kontroll vid utförsel
av livsmedel eller enligt motsvarande äldre bestämmelser, de föreskrifter som meddelats med stöd av
förordningarna och kungörelsen och
de EG-bestämmelser som kompletteras av livsmedelslagen samt tillståndsgivning och kontroll enligt
rådets förordning (EEG) nr 2377/90
av den 26 juni 1990 om inrättandet
av ett gemenskapsförfarande för att
fastställa gränsvärden för högsta tilllåtna restmängder av veterinärmedicinska läkemedel i livsmedel med
animaliskt ursprung5

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

36. uppföljnings- och stödverksamhet hos länsstyrelserna, Socialstyrelsen och Krisberedskapsmyndigheten
i frågor som rör förberedelser enligt
lagen (2006:544) om kommuners
och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid
och höjd beredskap eller enligt motsvarande äldre bestämmelser
121. utredning, tillståndsgivning och
tillsyn i fråga om växtskyddsmedel
och biocidprodukter enligt bestämmelserna om bekämpningsmedel
och tillsyn i miljöbalken, förordningen (2006:1010) om växtskyddsmedel, förordningen (2000:338) om
biocidprodukter och förordningen
(1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken
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sekretessen enligt 2 § första stycket
1 gäller inte om intresset av allmän
kännedom om förhållande som rör
människors och djurs hälsa, miljön
eller ett liknande allmänintresse har
sådan vikt att uppgifterna bör lämnas ut
sekretessen gäller inte heller i övrigt
beslut i ärenden eller i ärenden om
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Verksamheten består i

Särskilda begränsningar i sekretessen
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godkännande eller registrering av
växtskyddsmedel eller biocidprodukter för en allmän beskrivning av
produkterna
och
produkternas
namn, för uppgift om vem som ansökt om godkännande eller registrering och dennes adress, för uppgift
om vem som tillverkat ett verksamt
ämne, för uppgift om namn på och
halten av ett verksamt ämne i en
produkt, för uppgifter om benämning på sådana andra ämnen i en
produkt som betraktas som farliga
och därigenom påverkar bedömningen av produkten, för fysikaliska
och kemiska uppgifter om produkter
och deras verksamma ämnen, för
uppgifter om hur produkter eller deras verksamma ämnen kan göras
oskadliga, för sammanfattande uppgifter om resultaten av försök som
har krävts för att fastställa ett verksamt ämnes eller en produkts effektivitet och dess effekter på människor, djur och miljö eller effekter i
fråga om resistens, för uppgifter om
åtgärder som bör vidtas för att
minska riskerna i samband med användning och annan hantering av
produkter samt för uppgifter om
analysmetoder beträffande en produkts verksamma ämnen, föroreningar eller formuleringsämnen som
har toxikologisk eller miljömässig
betydelse eller beträffande resthalter
som är en följd av godkänd användning och som har toxikologisk eller
miljömässig betydelse
134. utredning och planering enligt
förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap eller
enligt motsvarande äldre bestämmelser
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Sakregister till bilagan6
Siffrorna avser punkter i bilagan
Krigsmateriel
Krisberedskapsmyndigheten
Krisberedskap
Kulturtidskifter
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