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Regeringen föreskriver att 5 och 6 §§ sekretessförordningen (1980:657)1
och bilagan till förordningen ska ha följande lydelse.
5 §2 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

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Försvarsmakten
patientjournaler som rör totalförsvarspliktiga och
anställd personal
Kommerskollegium

ansökningar och andra handlingar i licensärenden
avseende import och export av varor
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Migrationsverket

av verket rekvirerade personbevis, utdrag ur belastningsregister och misstankeregistret samt kontrollbesked från Rikspolisstyrelsens säkerhetsavdelning

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser

statistiskt primärmaterial

Naturvårdsverket

provresultat som utgör underlag till jägarexamensregistret och handlingar som avser inbetalningar för
jaktkort
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Förordningen omtryckt 1998:1333.
Senaste lydelse 2008:413. Ändringen innebär bl.a. att Institutet för tillväxtpolitiska
studier tagits bort från förteckningen.
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6 §3 Följande myndigheter skall i den utsträckning som framgår nedan inte
tillämpa föreskriften i 15 kap. 2 § andra stycket sekretesslagen (1980:100).
Myndigheter

Register

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

samtliga diarier

Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Försvarets radioanstalt och Totalförsvarets forskningsinstitut

diarier över inriktningar enligt lagen (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet och över underrättelser inom försvarets underrättelse- och säkerhetstjänst

polismyndigheterna

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

Regeringskansliet

diarium över krypterade meddelanden, diarium över handlingar som
rör myndigheters krigsorganisation
och beredskapsförberedelser, diarier hos Utrikesdepartementet över
handlingar som kommit in eller
upprättats i andra än administrativa
och konsulära ärenden och handelsärenden samt diarier över inriktningar och underrättelser enligt lagen (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet

Rikspolisstyrelsen

diarier över underrättelser inom den
särskilda polisverksamheten för
hindrande och uppdagande av brott
mot rikets säkerhet m. m.

Signalspaningsnämnden

diarier över ärenden om tillstånd
enligt lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet

Skatteverket
diarium över ärenden om könsbyte
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Senaste lydelse 2008:44.

SFS 2009:141
Denna förordning träder i kraft den 1 april 2009. Äldre bestämmelser gäller dock i fråga om utredning, planering, tillståndsgivning, tillsyn och stödverksamhet som hanterats av Institutet för tillväxtpolitiska studier och Verket för näringslivsutveckling.
På regeringens vägnar
BEATRICE ASK
Eva Lenberg
(Justitiedepartementet)
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Verksamheten består i

Särskilda begränsningar i sekretessen

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
9. utredning, planering, tillstånds- sekretessen enligt 2 § första stycket 1
givning, tillsyn och stödverksamhet gäller inte vid Elsäkerhetsverkets tillhos Tillväxtverket, Verket för inno- syn över produktsäkerheten hos varor
vationssystem, Myndigheten för till- som är avsedda för konsumenter eller
växtpolitiska utvärderingar och ana- kan antas komma att användas av
lyser, Sveriges geologiska undersök- konsumenter, om intresset av allmän
ning, Rymdstyrelsen, Strålsäkerhets- kännedom om förhållande som rör
myndigheten, Programrådet för risk för skada på person har sådan
forskning för ett avfallssnålt samhäl- vikt att uppgiften bör lämnas ut
le, Affärsverket svenska kraftnät, Elsäkerhetsverket, Statens energimyndighet, Energimarknadsinspektionen, Styrgruppen för Food from
Sweden, Myndigheten för utländska
investeringar i Sverige samt Vägverket
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Sakregister till bilagan5
Siffrorna avser punkter i bilagan
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Industrigarantilån
82
Investeringar
9, 64, 100
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
13, 36
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
9
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9
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Tekniskt bistånd
23
Tillväxtverket
9
Tjänsteresor
53
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Verket för innovationssystem
9
Vetenskapsrådet
73
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Virkesmätning
22
Vägverket
9
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44, 66, 107
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Senaste lydelse 2009:20. Ändringen innebär bl.a. att Institutet för tillväxtpolitiska
studier och Verket för näringslivsutveckling tagits bort från förteckningen.
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