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Utkom från trycket
den 10 november 1998
Omtryck

utfärdad den 15 oktober 1998.
Regeringen föreskriver att bilagan till sekretessförordningen (1980:657)1
skall ha följande lydelse.
Förordningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag
då denna förordning träder i kraft.

Föreskrifter med stöd av 2 kap. 2 § sekretesslagen
1 § Förekommer uppgifter för vilka gäller sekretess enligt 2 kap. 2 § sekretesslagen (1980:100) i en allmän handling och angår uppgifterna
1. landskapsinformation som gäller militärgeografiska förhållanden,
2. rikets fasta försvarsanläggningar för krigsbruk eller underhållsanläggningar som kan röja försvarets grupperingar,
3. planerade försvarsanläggningar i form av mineringar och andra hinder,
4. underrättelseverksamheten inom underrättelse- och säkerhetstjänsten,
5. militärtekniska forskningsresultat,
gäller sekretessen för uppgifterna under 1–3 i högst etthundrafemtio
år och för uppgifterna under 4 och 5 i högst sjuttio år.
Förordning (1991:1756).

Föreskrifter med stöd av 7 kap. 11 § sekretesslagen
1 a § Sekretess gäller i personaladministrativ verksamhet hos följande
myndigheter, för uppgift om enskilds bostadsadress, hemtelefonnummer och
personnummer, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den
enskilde eller någon honom närstående lider men:
domstolarna, hyresnämnderna och arrendenämnderna utom Arbetsdomstolen, Marknadsdomstolen och Patentbesvärsrätten,
Domstolsverket, såvitt avser uppgifter om personal vid domstolar, hyresnämnder och arrendenämnder,
Rikspolisstyrelsen, polismyndigheterna, åklagarmyndigheterna och kriminalvårdens myndigheter,
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skattemyndigheterna, tullmyndigheterna och kronofogdemyndigheterna,
de allmänna försäkringskassorna,
socialnämnderna eller de andra nämnder som svarar för personaladministrativ verksamhet, såvitt avser personal som verkar inom socialtjänsten,
den eller de nämnder som utövar ledningen av hälso- och sjukvården enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), såvitt avser hälso- och sjukvårdspersonal,
Rättsmedicinalverket, såvitt avser personal inom rättsmedicinsk och
rättspsykiatrisk verksamhet,
Statens institutionsstyrelse,
Statens invandrarverk och Utlänningsnämnden,
Arbetsmarknadsstyrelsen och länsarbetsnämnderna med arbetsförmedlingar och arbetsmarknadsinstitut,
myndigheter som svarar för personaladministrativ verksamhet såvitt avser
parkeringsvakter som förordnats enligt lagen (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning.
Förordning (1998:631).

Föreskrifter med stöd av 7 kap. 15 § sekretesslagen
1 b § Sekretess gäller i följande verksamhet, som avser registrering av
betydande del av befolkningen, för uppgifter om enskildas personliga förhållanden, om det av särskild anledning kan antas att den enskilde eller
någon honom närstående lider men om uppgiften röjs. I fråga om uppgifter i
allmänna handlingar gäller sekretessen i högst sjuttio år.
Verksamheten avser
1. lantmäterimyndigheternas och inskrivningsmyndigheternas informationssystem
2. kommunala fastighetsregister
3. Rikspolisstyrelsens centrala passregister
4. Socialstyrelsens register över hälso- och sjukvårdspersonal
5. Statens löne- och pensionsverks pensionsregister
6. Vägverkets bil-, körkorts- och felparkeringsregister
7. Totalförsvarets pliktverks register över totalförsvarets personal
8. Svenska kyrkans centralstyrelses referensregister och register för underrättelse till pastor i vissa fall
9. Svenska kyrkans församlingars medlemsregister och ministerialböcker
10. Röstlängdsregister.
Förordning (1997:171).

Föreskrifter med stöd av 8 kap. 5 § sekretesslagen
1 c § Sekretess enligt 8 kap. 5 § fjärde stycket sekretesslagen (1980:100)
gäller hos Finansinspektionen för uppgifter som erhållits enligt avtal med:
Bank of England i Storbritannien, avsiktsförklaring den 4 mars 1994,
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Kredittilsynet i Norge, avsiktsförklaring den 31 maj 1994,
Finanstilsynet i Danmark, avsiktsförklaring den 31 maj 1994,
Sedlabanki Islands i Island, avsiktsförklaring den 31 maj 1994,
Finansinspektionen i Finland, avsiktsförklaring den 31 maj 1994,
Institut Monétaire Luxembourgeois i Luxemburg, avsiktsförklaring den
19 juli 1994,
Commission Bancaire och Comité des Etablissements de Crédit i Frankrike, avsiktsförklaring den 21 juli 1994,
Securities and Investments Board, Personal Investment Authority Limited,
Investment Management Regulatory Organisation Limited och Securities &
Futures Authority Limited i Storbritannien, avsiktsförklaring den
16 maj 1995.
Förordning (1995:956).
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Föreskrifter med stöd av 8 kap. 6 § sekretesslagen
2 § Sekretess gäller, i den utsträckning som anges i bilagan till denna
förordning, i statliga myndigheters verksamhet, som består i utredning,
planering, prisreglering, tillståndsgivning, tillsyn eller stödverksamhet med
avseende på produktion, handel, transportverksamhet eller näringslivet i
övrigt, för uppgifter om
1. en enskilds affärs- eller driftförhållanden, uppfinningar eller forskningsresultat, om det kan antas att den enskilde lider skada om uppgifterna
röjs,
2. andra ekonomiska eller personliga förhållanden för den som har trätt i
affärsförbindelse eller liknande förbindelse med den som är föremål för
myndighetens verksamhet.
I fråga om uppgifter i allmänna handlingar gäller sekretessen i högst tjugo
år, om inte annat anges i bilagan.
Av 8 kap. 6 § sekretesslagen (1980:100) framgår att regeringen för särskilt fall kan förordna om undantag från sekretess som har föreskrivits enligt
första stycket 1, om den finner det vara av vikt att uppgifterna lämnas.

Föreskrifter med stöd av 9 kap. 4 § sekretesslagen
3 § 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 andra meningen och
andra stycket sekretesslagen (1980:100) gäller, om inte en längre gående
begränsning i sekretessen anges i det följande.
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Myndigheter

Undersökning

Särskilda begränsningar
i sekretessen

1. Socialberedningen
(S 1980:07)

undersökningar rörande sekretessen gäller enmissbrukare
dast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

Utredningen
undersökningar rörande sekretessen gäller en(Ju 1986:C) för översyn långtidsdömda
dast uppgifter om enav reglerna för straffskildas personliga förverkställighet för långhållanden
tidsdömda
undersökningar om tillUtredningen
(Fi 1986:06) för över- lämpningen av betalsyn av lagen (1978:880) ningssäkringsinstitutet
om betalningssäkring
för skatter, tullar och
avgifter
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Praxisutredningen
(Ku 1993:08)

undersökningar
om sekretessen gäller enpraxis i asylärenden
dast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

Barnpornografiutredningen (Ju 1994:14)

utredningens undersök- sekretessen gäller enning om pedofili
dast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

Utredningen
(A 1996:01) om möjligheterna att i s.k. anknytningsärenden använda
belastningsuppgifter om
i Sverige bosatta personer

undersökningar rörande
utländska medborgare
som sökt sig till Sverige
och deras i Sverige
bosatta s.k. anknytningspersoner

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

Myndigheter

Undersökning

Särskilda begränsningar
i sekretessen

1996 års Smittskydds- undersökningar om tillkommitté (S 1996:07)
lämpningen av smittskyddslagens
(1988:1472)
bestämmelser om tvångsåtgärder
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sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

enkätundersökning om
Kommissionen
(UD 1997:05) om ju- egendom av judiskt urdiska
tillgångar
i sprung som förts till
Sverige vid tiden för Sverige före och under
andra världskriget
andra världskriget
undersökningar om tillUtredningen
(S 1997:14) om sterili- lämpningen, och om
konsekvenserna av tillseringar
lämpningen för den enskilde, av 1934 och
1941 års steriliseringslagar

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

3. Riksskatteverket

verkets undersökning
av utfallet av 1981 års
allmänna
fastighetstaxering

4. Brottsförebyggande
rådet

kriminologiska
sökningar

under-

sociologiska, psykolo5. utbildningsanstalter
och
forskningsinrätt- giska, pedagogiska eller
andra beteendevetenningar
skapliga eller samhällsvetenskapliga studier
6. Vägverket

haveriundersökningar

7. Riksrevisionsverket

kartläggning av omfattningen av fusk med
förmåner och bidrag av

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden
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Myndigheter

Undersökning

Särskilda begränsningar
i sekretessen

social karaktär
kartläggning av datorrelaterade brott och datormissbruk
Förordning (1998:39).

Föreskrifter med stöd av 11 kap. 5 § sekretesslagen
3 a § Sekretess motsvarande den som enligt 11 kap. 4 § sekretesslagen
(1980:100) gäller hos Justitiekanslern, gäller i den verksamhet som bedrivs
av Granskningskommissionen i anledning av utredningen av mordet på
statsminister Olof Palme (Ju 1994:12).
Förordning (1996:1089).

Föreskrifter med stöd av 12 kap. 6 § sekretesslagen
4 § Sekretess enligt 12 kap. 6 § sekretesslagen (1980:100) gäller hos
arrendenämnderna,
hyresnämnderna,
Statens va-nämnd.

Föreskrifter med stöd av 15 kap. 1 § sekretesslagen
5 § Följande myndigheter är i den utsträckning som framgår nedan undantagna från registreringsskyldigheten enligt 15 kap. 1 § första stycket
sekretesslagen (1980:100).
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Myndigheter

Sekretessbelagda handlingar som
inte behöver registreras

allmänna försäkringskassorna

handlingar i försäkringsärenden samt
samlingsräkningar med bilagor för
tandvård, läkarvård eller annan sjukvård

Arbetarskyddsstyrelsen

handlingar som skall ingå i informationssystemet om arbetsskador

Fiskeriverket

statistiskt primärmaterial

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

Kriminalvårdsverket

handlingar som utgör underlag till
det centrala kriminalvårdsregistret,
registerbesked som utgör underlag
till övervakarregistret, handlingar
som hör till personakter som upprättats för enskilda i kriminalvårdsverksamhet samt transportbeställningar hos Transporttjänsten
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landstingskommunala myndigheter bevis om högkostnadsskydd för
och kommunala myndigheter i kom- patientavgifter i öppen hälso- och
sjukvård
muner som inte ingår i ett landsting
Livsmedelsekonomiska
nämnden

samarbets- statistiskt primärmaterial

Läkemedelsverket

statistiskt primärmaterial

länsarbetsnämnderna

handlingar i ärenden rörande enskilda arbetssökande

Riksbanken

statistiskt primärmaterial

Riksförsäkringsverket

handlingar i skadeärenden inom
yrkesskade- och avgiftsenhetens arbetsområde, handlingar som rör avgiftsområdet hos samma enhet samt
statistiskt primärmaterial

Rikspolisstyrelsen

handlingar som utgör underlag för
det allmänna kriminalregistret, polisregister eller andra register angående
brott, framställningar om fingeravtrycksundersökning samt statistiskt
primärmaterial
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Myndigheter

Sekretessbelagda handlingar som
inte behöver registreras

Riksskatteverket

kontrolluppgifter och andra handlingar som avser taxering eller fastställande av skatt

sjukhus och andra inrättningar
för vård av patienter

patientjournaler, läkarvårdskvitton
samt samlingsräkningar eller motsvarande handlingar som upprättas i
samband med patientbesök

skattemyndigheterna

deklarationer, kontrolluppgifter och
andra handlingar som avser taxering
eller fastställande av skatt eller avgift
eller som rör anstånd med eller krav
på att lämna handlingar för dessa
ändamål eller handlingar som avser
beräkning, jämkning eller återbetalning av preliminär skatt

Smittskyddsinstitutet

remisser avseende patientprov

socialnämnderna

handlingar som hör till enskildas
personakter

Socialstyrelsen

statistiskt primärmaterial och anmälningar till donationsregistret

Statens arbetsgivarverk

förslag till kollektivavtal

Statens institutionsstyrelse

handlingar som hör till personakter
som har upprättats för enskilda

Statens invandrarverk

av verket rekvirerade personbevis,
utdrag ur rikspolisregistret och kontrollbesked från Rikspolisstyrelsens
säkerhetsavdelning

Statens jordbruksverk

statistiskt primärmaterial

Statistiska centralbyrån

statistiskt primärmaterial

Totalförsvarets pliktverk

patientjournaler som rör totalförsvarspliktiga

Myndigheter

Sekretessbelagda handlingar som
inte behöver registreras

Tullverket

handlingar som angår klarering av
varor och transportmedel samt handlingar som innehåller bokningsuppgifter inhämtade från transportföretag

Yrkesinspektionen

handlingar som skall ingå i informationssystemet om arbetsskador

åklagarmyndigheterna

personbevis, kriminal-, polis- och
körkortsregisterutdrag samt rekvisitioner av sådana handlingar; samordnings- och påminnelseavier
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Förordning (1998:631).

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

Register

allmänna domstolarna

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

beskickningar och konsulat samt samtliga diarier
delegationer hos mellanfolkliga
organisationer, dock inte Sveriges
ständiga representation vid Europeiska unionen (EU)
Försvarsmakten, Försvarets materiel- diarier över underrättelser inom
verk, Försvarets radioanstalt och försvarets underrättelse- och säkerhetstjänst
Försvarets forskningsanstalt
polismyndigheterna

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

Register

Regeringskansliet

diarium över krypterade meddelanden, diarium över handlingar
som rör myndigheters krigsorganisation och beredskapsförberedelser
och diarier hos Utrikesdepartementet
över handlingar som kommit in eller
upprättats i andra än administrativa
och konsulära ärenden och handelsärenden

Rikspolisstyrelsen

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

Riksskatteverket

diarium över ärenden om könsbyte

Socialstyrelsen

diarium över ärenden som handläggs
av Socialstyrelsens råd för vissa
rättsliga, sociala och medicinska
frågor

Sveriges ständiga representation vid samtliga diarier, utom diarium över
Europeiska unionen (EU)
EU-institutionernas officiella dokument och diarier över handlingar
som kommit in eller upprättats i
administrativa ärenden och handelsärenden
åklagarmyndigheterna

diarier över ärenden om kvarhållande
av försändelse på befordringsanstalt
och om hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig
kameraövervakning samt diarier över
förundersökningar som rör brott mot
rikets säkerhet

Förordning (1997:50).

Utlämnande till enskilda av handlingar som är av synnerlig betydelse
för rikets säkerhet
7 § Frågan om utlämnande till en enskild av en allmän handling som är av
synnerlig betydelse för rikets säkerhet får, om inte annat följer av andra
stycket, endast prövas av
1. chefen för Justitiedepartementet, om handlingen innehåller uppgifter
som är sekretessbelagda enligt 2 kap. 2 § eller 5 kap. 1 § sekretesslagen
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(1980:100) och som angår polisens verksamhet för att hindra eller uppdaga
brott som rör rikets säkerhet,
2. chefen för Utrikesdepartementet, om handlingen innehåller uppgifter
som är sekretessbelagda enligt 2 kap. 1 § sekretesslagen och den har överlämnats av departementet till en svensk myndighet,
3. chefen för Försvarsdepartementet, om handlingen innehåller andra
uppgifter som är sekretessbelagda enligt 2 kap. 2 § sekretesslagen än som
avses i 1.
I de fall sådana handlingar som avses i första stycket förvaras i Statsrådsberedningen, skall en begäran om utlämnande av en sådan handling till en
enskild prövas av statsministern.
Hinder möter inte mot att frågan hänskjuts till regeringens prövning.
Förordning (1994:23).

SFS 1998:1333
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Verksamheten består i

Bilaga2
Särskilda begränsningar i sekretessen

1. utredning, planering, tillståndsgivning, prisreglering, tillsyn och
stödverksamhet hos regeringen i
frågor som rör näringslivet
2. utredning och planering hos kommitté eller särskild utredare som har
tillkallats med stöd av regeringens
bemyndigande i frågor som rör
näringslivet
3. stöd som handhas av Arbets- sekretessen gäller inte beslut i ärenmarknadsverket och planering hos den
verket i frågor som rör byggnadsverksamhet
Förordning (1981:1339).
4. utredning och tillsyn med avseende på samkörning mellan kraftverk
samt behovet, tillgången eller distributionen av kraft inom riket
5. prisreglering på jordbrukets och
fiskets områden
6. bidrag till utvecklingsarbete som sekretessen gäller inte beslut i ärenStatens jordbruksverk tar befattning den
med
Förordning (1996:823).
7. utredning, planering, tillståndsgivning och tillsyn som handhas av
Kommerskollegium
8. stöd som handhas av Exportkreditnämnden
9. utredning, planering, tillståndsgivning, tillsyn och stödverksamhet

2
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Verksamheten består i

Särskilda begränsningar i sekretessen
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hos Närings- och teknikutvecklingsverket, 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 Delegationen för
utländska investeringar i Sverige
samt Delegationen för energiförsörjning i Sydsverige
Förordning (1998:180).
10. utredning, planering och tillsyn
med avseende på ägarfrågor och
ägarspridning samt sådan verksamhet
som bedrivs av bolag där staten
direkt eller genom förmedling av
annat bolag äger aktier

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

Förordning (1992:1476).
11. utredning och planering med
avseende på lokaliseringspolitiska
frågor inom ramen för den av riksdagen godkända ordningen för lokaliseringssamråd enligt överenskommelser mellan regeringen och organisationer som företräder näringslivet
12. utredning, tillståndsgivning och
tillsyn enligt lagen (1992:1119) om
teknisk kontroll eller enligt motsvarande äldre bestämmelser

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

Förordning (1993:1431).
13. utredning, planering, tillsyn och
stöd som handhas av Överstyrelsen
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Verksamheten består i

Särskilda begränsningar i sekretessen

för civil beredskap
Förordning (1989:386).
14. stöd till forsknings- och utveck- sekretessen gäller inte beslut i ärenlingsverksamhet vilket handhas av den
Rådet för arbetslivsforskning
Förordning (1995:1461).
15. utredning i frågor om energibesparande åtgärder inom transportsektorn eller om upphandling av
olönsam interregional trafik på järnväg
Förordning (1991:1756).
16. utredning, planering och tillsyn sekretessen enligt 2 § första stycket 1
som handhas av Konsumentverket gäller inte för uppgifter i tillsynseller Konsumentombudsmannen
verksamheten, 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
Förordning (1989:386).
17. utredning och tillsyn som handhas av Konkurrensverket
Förordning (1992:792).
18. prisreglering hos Riksförsäkringsverket enligt lagen (1996:1150)
om högkostnadsskydd vid köp av
läkemedel m.m.
Förordning (1996:1186).
19. tillsyn som utövas av Riksrevisionsverket och som avser hur
statsbidrag används av enskilda mottagare
Förordning (1997:1204).
20. tillsyn som utövas av Vägverket
Förordning (1992:1476).
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Verksamheten består i

Särskilda begränsningar i sekretessen
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21. utredning i ärende enligt lagstiftningen om tillämpning av avtal mellan Sverige, Norge och EEG om civil
luftfart
Förordning (1991:1756).
22. tillståndsgivning och tillsyn en- sekretessen gäller inte beslut i ärenligt virkesmätningslagen (1966:209) den
och skogsvårdslagen (1979:429)
Förordning (1981:689).
23. tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen (1992:1300) om krigsmateriel, kungörelsen (1961:567) med
närmare bestämmelser om befordran
av krigsmateriel med luftfartyg och
utredning, tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen (1998:397) om strategiska produkter, eller enligt motsvarande äldre bestämmelser
Förordning (1998:401).
24. tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen (1939:174) om tillverkning, införsel och försäljning av gasskyddsmateriel
25. tillståndsgivning och tillsyn en- sekretessen gäller inte beslut i ärenligt lotterilagen (1994:1000) eller en- den
ligt motsvarande äldre bestämmelser
Förordning (1994:2036).
26. tillståndsgivning och tillsyn enligt förordningen (1956:413) om
klassificering
av
kött,
lagen
(1985:295) om foder och förordningen (1985:879) om foder samt

sekretessen gäller inte beslut i ärenden enligt lagen om foder och förordningen om foder
sekretessen enligt 2 § första stycket 1
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förordningen (1997:969) om import- gäller inte för uppgifter i tilloch exportreglering eller enligt mot- synsverksamhet enligt lagen om
svarande äldre bestämmelser
foder och förordningen om foder, 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
Förordning (1998:180).
27. tillståndsgivning för nya verk- sekretessen gäller endast enligt 2 §
samheter med påverkan på miljön första stycket 1
enligt 17 kap. miljöbalken
Förordning (1998:1333).
28. utredning, planering, tillståndsgivning, tillsyn och stöd inom jordbrukets, rennäringens och fiskets
områden som handhas av Statens
jordbruksverk, Fiskeriverket och
länsstyrelserna
Förordning (1996:823).

sekretessen gäller inte beslut i ärenden med undantag för beslut i ärenden om exportbidrag, produktionsbidrag och stöd till marknadsföring

29. tillståndsgivning och tillsyn en- sekretessen gäller inte beslut i ärenligt lagen (1984:3) om kärnteknisk den
verksamhet
och
förordningen
(1984:14) om kärnteknisk verksamhet eller enligt motsvarande äldre
bestämmelser
Förordning (1984:8).
30. tillståndsgivning och tillsyn som sekretessen gäller inte beslut i ärenden
handhas av Luftfartsverket
Förordning (1998:1333).
31. utredning, planering, tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen
(1984:1049) om beredskapslagring
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av olja och kol och lagen (1985:635)
om beredskapslagring av naturgas
eller enligt motsvarande äldre bestämmelser
Förordning (1985:950).
32. tillståndsgivning och tillsyn sekretessen gäller inte beslut i ärenenligt strålskyddslagen (1988:220) den
eller enligt motsvarande äldre bestämmelser
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
Förordning (1989:386).
33. tillståndsgivning och tillsyn enligt livsmedelslagen (1971:511),
livsmedelsförordningen (1971:807)
och kungörelsen (1974:271) om
kontroll vid utförsel av livsmedel
eller enligt motsvarande äldre bestämmelser

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

Förordning (1990:412).
34. tillsyn över hälsoskyddet enligt
miljöbalken
och
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 de
bör lämnas ut

Förordning (1998:1333).
.
35. utredning, tillståndsgivning och sekretessen gäller inte beslut i ärentillsyn enligt lagstiftningen om djur- den
skydd, epizooti, bekämpande av sal-
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monella hos djur, kontroll av husdjur, provtagning på djur, införsel
och utförsel av levande djur och behörighet att utöva veterinäryrket samt
enligt förordningen (1994:1313) om
avgifter vid veterinär yrkesutövning
eller enligt motsvarande äldre bestämmelser
och
förordningen
(1971:810) med allmän veterinärinstruktion
Förordning (1996:823).
36. uppföljnings- och stödverksamhet hos länsstyrelserna i frågor som
rör beredskapsförberedelser enligt
lagen (1994:1720) om civilt försvar
Förordning (1995:956).
37. tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen (1961:181) om försäljning
av teknisk sprit m.m.
Förordning (1994:2036).
38. tillsyn enligt räddningstjänstlagen (1986:1102) eller enligt motsvarande äldre bestämmelser
Förordning (1989:386).
39. tillsyn enligt läkemedelslagen
(1992:859), och lagen (1993:584)
om medicintekniska produkter eller
enligt motsvarande äldre bestämmelser
Förordning (1993:824).
40. tillsyn enligt lagen (1992:860)
om kontroll av narkotika eller enligt
motsvarande äldre bestämmelser
Förordning (1993:824).
41. tillståndsgivning för marinveten- sekretessen gäller inte beslut i ärenskaplig forskning enligt 7 kap. 23 § den
miljöbalken och tillståndsgivning för
täktverksamhet enligt 12 kap. 1 §
miljöbalken
Förordning (1998:1333).
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42. tillsyn enligt fartygssäkerhetslagen (1988:49) eller enligt motsvarande äldre bestämmelser
Förordning (1988:384).
43. tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln
44. tillsyn
enligt
förordningen sekretessen gäller inte beslut i ären(1977:945) om trädgårdsväxters den
sundhet, sortäkthet och kvalitet
Förordning (1995:956).
45. utredning som handhas av
Skogsstyrelsen i fråga om produktionsförhållande hos svenska sågverk
och producenter av skogsodlingsmaterial
Förordning (1997:345).
46.3 tillståndsgivning för miljöfarlig
verksamhet enligt 9 kap. 6 § miljöbalken och för hantering av farligt
avfall
enligt
förordningen
(1996:971) om farligt avfall samt
tillsyn över miljöfarlig verksamhet
och hantering av farligt avfall enligt
miljöbalken
och
förordningen
(1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken

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

Förordning (1998:1333).
47. tillsyn
enligt
förordningen
(1991:93) om införande av OECD:s
principer om god laboratoriesed
Förordning (1991:957).

3

Senaste lydelse 1996:1186.
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48. tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen (1992:1140) om Sveriges
ekonomiska zon
Förordning (1992:1476).
49. tillsyn enligt lagen (1971:1078)
om försvarsuppfinningar
50. tillsyn över sådan dumpning och sekretessen enligt 2 § första stycket 1
förbränning av avfall som anges i gäller inte om intresset av allmän
kännedom om förhållande som rör
15 kap. 31 § miljöbalken
människors hälsa, miljön eller redligheten i handeln eller ett liknande
allmänintresse har sådan vikt att de
bör lämnas ut
Förordning (1998:1333).
51. tillståndsgivning och tillsyn en- sekretessen gäller inte beslut i ärenligt lagen (1971:1204) om bygg- den
nadstillstånd m.m.
52. utredning, tillståndsgivning och
tillsyn i fråga om kemiska produkter
och biotekniska organismer enligt
miljöbalken, tillsyn i fråga om kemiska produkter och biotekniska
organismer
enligt
förordningen
(1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken samt utredning och tillståndsgivning enligt andra till miljöbalken
anslutande förordningar om kemiska
produkter och biotekniska organismer
Förordning (1998:1333).

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

53. stöd
enligt
förordningen sekretessen gäller inte beslut i ären(1985:855) om statligt stöd till vissa den
tjänsteresor
och
förordningen
(1985:856) om statligt stöd till viss
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datakommunikation eller enligt motsvarande äldre bestämmelser
Förordning (1988:384).
54. tillståndsgivning och tillsyn
enligt tullagen (1987:1065) eller
motsvarande äldre bestämmelser
samt utredning vid inrättande eller
indragning av tullanstalt och vid
fastställande av tullförrättnings-, fyreller farledsvaruavgift
Förordning (1988:8).
55. stöd
enligt
förordningen sekretessen gäller inte beslut i ären(1980:803) om regionalpolitiskt den
transportstöd eller enligt motsvarande äldre bestämmelser samt stöd
till linjesjöfarten på Gotland
Förordning (1980:1075).
56. tillståndsgivning och tillsyn enligt förordningen (1982:923) om
transport av farligt gods eller enligt
motsvarande äldre bestämmelser
Förordning (1988:384).
57. tillsyn
enligt
förordningen
(1975:49) om gemensam kontrollstämpel m.m. för arbeten av guld,
silver och platina
Förordning (1990:1126).
58. tillståndsgivning och tillsyn sekretess för ingivna undersökningsenligt minerallagen (1991:45), lagen resultat enligt 14 kap. 3 § mineral(1985:620) om vissa torvfyndigheter lagen skall gälla i högst fyra år
och lagen (1978:160) om vissa rörledningar eller enligt motsvarande
äldre bestämmelser
Förordning (1998:655).
59. stöd
enligt
förordningen sekretessen gäller inte beslut i ären(1993:555) om statligt stöd till den
skogsbruket eller enligt motsvarande
äldre bestämmelser
Förordning (1993:1431).
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60. stöd
enligt
förordningen sekretessen gäller endast enligt 2 §
(1991:978) om statsbidrag till pro- första stycket 1
duktion av vissa läromedel eller
enligt motsvarande äldre bestämmelser
Förordning (1998:1333).
61.4 utredning som handhas av
Naturvårdsverket i samband med
ansökan om medel ur EG:s LIFEfond
Förordning (1998:1333).
62. tillståndsgivning och tillsyn med
stöd av lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor eller
motsvarande äldre bestämmelser
Förordning (1989:913).
63. tillståndsgivning och tillsyn en- sekretessen gäller inte beslut i ärenligt bilskrotningslagen (1975:343) och den
bilavgasförordningen (1991:1481)
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
Förordning (1993:216).
64. stöd
enligt
förordningen sekretessen gäller inte beslut i ären(1998:653) om statligt stöd till ener- den
giteknik, förordningen (1988:806)
om statligt stöd till teknikupphandling, förordningen (1998:22) om
statligt bidrag till vissa investeringar
inom energiområdet, och förordningen (1998:654) om energiteknikbidrag eller enligt äldre bestämmelser
Förordning (1998:655).
4
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65. utredning och tillsyn enligt lagen sekretessen gäller inte beslut i ären(1996:786) om tillsyn över hälso- den
och sjukvården
sekretessen gäller inte för uppgifter
som avses i 26 § första stycket lagen
(1996:786) om tillsyn över hälsooch sjukvården
Förordning (1996:1186).
66. utredning, tillståndsgivning och sekretessen gäller inte beslut i ärentillsyn enligt utsädeslagstiftningen den
och växtskyddslagstiftningen
Förordning (1996:823).
67. tillsyn enligt lagen (1975:1083)
om uppgiftsskyldighet rörande mottagande av olja eller enligt motsvarande äldre bestämmelser
68. tillsyn
enligt
tobakslagen
(1993:581) eller enligt motsvarande
äldre bestämmelser
Förordning (1993:824).
69. tillståndsgivning enligt 3 kap.
7 §, 5 kap. 9 § andra stycket eller
7 kap. 16 § årsredovisningslagen
(1995:1554) eller enligt motsvarande
äldre bestämmelser
Förordning (1998:216).
70. utredning, planering och tillsyn
enligt lagen (1976:295) om skyldighet för näringsidkare att medverka vid lagring för försörjningsberedskap
71. stöd enligt presstödsförordningen sekretessen gäller endast enligt 2 §
(1990:524), förordningen (1993:567) första stycket 1
om statligt stöd till kulturtidskrifter
eller enligt motsvarande äldre bestämmelser
Förordning (1998:1333).
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72. stöd genom garantier vilket
handhas av Riksgäldskontoret eller
Statens bostadskreditnämnd
Förordning (1994:2036).
73.5 stöd som handhas av forsk- sekretessen gäller endast enligt 2 §
ningsråden inom Utbildningsdeparte- första stycket 1
mentets verksamhetsområde, Forskningsrådsnämnden och Skogs- och
jordbrukets forskningsråd
Förordning (1998:1333).
74. stöd enligt lagen (1990:613) om sekretessen gäller inte beslut i ärenmiljöavgift på utsläpp av kväveoxi- den
der vid energiproduktion och därtill
anslutande förordning
Förordning (1991:1756).
75. stöd
enligt
förordningen sekretessen gäller inte beslut i ären(1996:1559) om statligt bidrag till den
svensk sjöfart eller enligt motsvarande äldre bestämmelser
Förordning (1997:50).
76. utredning enligt förordningen sekretessen gäller inte beslut i ären(1985:738) om dumpnings- och den
subventionsundersökningar
Förordning (1985:761).
77. planering, tillståndsgivning och
tillsyn enligt ransoneringslagen
(1978:268)
78. planering och tillsyn enligt förfogandelagen (1978:262)
79. stöd
enligt
förordningen
(1981:665) om exportkreditfinansiering med statligt stöd, förordningen
(1981:666) om statligt stöd för kredit
vid försäljning inom landet i vissa
fall eller enligt motsvarande äldre
bestämmelser
Förordning (1982:786).

5
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80. utredning om ekonomiska förhållanden i ärenden om tillstånd till
biluthyrning enligt lagen (1998:492)
om biluthyrning eller enligt motsvarande äldre bestämmelser
Förordning (1998:785).
81. stöd
enligt
förordningen sekretessen gäller endast enligt 2 §
(1993:449) om statligt litteraturstöd första stycket 1
eller enligt motsvarande äldre bestämmelser
Förordning (1998:1333).
82. stöd
enligt
förordningen
(1978:507) om industrigarantilån
m.m., förordningen (1994:577) om
landsbygdsstöd och stöd till kommersiell
service,
förordningen
(1990:642) om regionalpolitiskt
företagsstöd eller enligt motsvarande
äldre bestämmelser samt enligt förordningen (1994:773) om småföretagsstöd
Förordning (1998:180).
83. utredning och tillsyn enligt lagen sekretessen gäller inte beslut i ären(1992:1514) om måttenheter, mät- den
ningar och mätdon eller enligt motsvarande äldre bestämmelser
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
Förordning (1996:823).
84. utredning om ekonomiska förhållanden i ärenden om trafiktillstånd
enligt
yrkestrafiklagen
(1998:490) eller enligt motsvarande
äldre bestämmelser
Förordning (1998:785).
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85. tillsyn som utövas av Nämnden sekretessen gäller inte beslut i ärenför offentlig upphandling
den
Förordning (1994:1030).
86. stöd
enligt
förordningen sekretessen gäller inte beslut i ären(1998:222) om statligt stöd till ener- den
giforskning
Förordning (1998:223).
87. stöd i form av arbetsstipendier sekretessen gäller inte beslut i ärenden
till läromedelsförfattare
Förordning (1991:957).
88. tillståndsgivning och tillsyn en- sekretessen gäller inte beslut i ärenligt lagen (1979:357) om yrkesmäs- den
sig försäljning av dyrkverktyg
Förordning (1982:1107).
89. tillståndsgivning och tillsyn sekretessen gäller inte beslut i ärenenligt lagen (1993:599) om radio- den
kommunikation och förordningen
(1993:600) om radiokommunikation
eller enligt motsvarande äldre bestämmelser
Förordning (1993:824).
90. tillståndsgivning och tillsyn sekretessen gäller inte beslut i ärenenligt
skogsvårdsförordningen den
(1993:1096) avseende införsel av
skogsodlingsmaterial
Förordning (1996:823).
91. utredning, tillståndsgivning och
tillsyn i fråga om genetiskt modifierade organismer enligt miljöbalken
och förordningen (1994:901) om
genetiskt modifierade organismer
samt tillsyn i fråga om genetiskt
modifierade organismer enligt förordningen (1998:900) om tillsyn
enligt miljöbalken
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sekretessen gäller inte heller i övrigt
beslut i ärenden eller i ärenden om
tillstånd och anmälan för en beskrivning av de genetiskt modifierade
organismerna, syftet med verksamheten och platsen för denna, metoder
vid och planer för övervakning av de
genetiskt modifierade organismerna
och för nödsituationer samt bedömningar av de effekter av verksamheten som kan förutses
Förordning (1998:1333).
92. stöd
enligt
förordningen
(1996:880) om finansiering genom
stiftelsen Industrifonden eller enligt
motsvarande äldre bestämmelser
Förordning (1997:345).
93. tillsyn enligt lagen (1980:424)
om åtgärder mot förorening från fartyg eller enligt motsvarande äldre
bestämmelser
Förordning (1996:823).
94. tillsyn enligt lagen (1974:191)
om bevakningsföretag
Förordning (1980:1075).
95. beredskapsplanering
medelsförsörjning
Förordning (1996:823).

för

livs-

96. utredning, planering och stödverksamhet enligt lagen (1992:1537)
om finansiering av framtida utgifter
för använt kärnbränsle m.m. eller
enligt motsvarande äldre bestämmelser
Förordning (1992:1476).
97. tillsyn som Riksskatteverket utövar över totalisatorvadhållning
Förordning (1981:1339).
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98. utredning, planering och stöd- sekretessen gäller inte beslut i ärenverksamhet hos länsstyrelserna i den
frågor som rör näringslivet
Förordning (1981:1339).
99. tillståndsgivning och tillsyn som sekretessen gäller inte beslut i ärenrör handel med skjutvapen enligt den
vapenlagen (1996:67)
Förordning (1996:71).
100. stöd
enligt
förordningen sekretessen gäller inte beslut i ären(1982:1228) om statligt bidrag för den
investeringar som rör distribution av
fjärrvärme
och
förordningen
(1983:1109) om statligt stöd för
vissa energiprojekt eller enligt motsvarande äldre bestämmelser
Förordning (1984:8).
101. planering och tillsyn som handhas av Försvarets materielverk vid
uppbyggnad och kontroll av företags
säkerhetsskydd
Förordning (1983:561).
102. tillsyn över vattenverksamhet sekretessen gäller inte beslut i ärenenligt miljöbalken och förordningen den
(1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken
Förordning (1998:1333).
103. stöd
enligt
förordningen sekretessen gäller inte beslut i ären(1983:1108) om statligt bidrag till den
installationer för uppvärmning m.m.
Förordning (1984:8).
104. tillståndsgivning och tillsyn sekretessen gäller inte beslut i ärenenligt lagen (1983:1097) med vissa den
bestämmelser om larmanläggningar
m.m.
Förordning (1984:317).
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105. utredning hos Försvarets materielverk för bedömning av företag
inför framtida materielleveranser
Förordning (1986:1427).
106. tillståndsgivning och tillsyn sekretessen gäller inte beslut i ärenenligt lagen (1991:336) om vissa den
dryckesförpackningar, tillsyn över
verksamhet som avser import och
återvinning av dryckesförpackningar
av aluminium samt över handhavande av statliga medel för företagshälsovård inom lantbruket
Förordning (1996:823).
107.6 tillståndsgivning och tillsyn sekretessen gäller inte beslut i ärenenligt miljöbalken och annan lag- den
stiftning i fråga om åtgärder som rör
djur och växter som tillhör skyddade
arter
Förordning (1998:1333).
108. stöd i form av projektbidrag sekretessen gäller inte beslut i ärenenligt förordningen (1976:528) om den
bidrag till konstnärer eller bidrag till
projekt på filmområdet enligt förordningen (1989:500) om vissa särskilda insatser på kulturområdet
Förordning (1990:40).
109. tillståndsgivning och tillsyn
enligt telelagen (1993:597), teleförordningen
(1997:399),
lagen
(1992:1527) om teleterminalutrustning, förordningen (1993:614) om
teleterminalutrustning,
postlagen
(1993:1684) och postförordningen
(1993:1709) eller enligt motsvarande
äldre bestämmelser
Förordning (1998:180).

6

sekretessen gäller inte beslut i ärenden
sekretessen enligt 2 § första stycket 1
gäller inte för uppgifter om ersättning och andra avtalsvillkor för
samtrafik i sådana avtal som överlämnas till myndigheten enligt 20 b §
första stycket 5 telelagen (1993:597)

Senaste lydelse 1996:823.
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110. utredning
enligt
lagen sekretessen gäller inte i ärende som
(1990:712) om undersökning av avses i 8 kap. 16 § sekretesslagen
olyckor och förordningen (1990:717)
om undersökning av olyckor eller
enligt motsvarande äldre bestämmelser samt särskild utredning som har
tillsatts av regeringen för att utreda
en sådan olycka som avses i 2 §
nämnda lag
Förordning (1994:1508).
111. tillståndsgivning och tillsyn sekretessen gäller inte beslut i ärenavseende järnvägssäkerhet som den
handhas av Banverket
Förordning (1990:1126).
112. tillsyn som utövas av Gransk- sekretessen gäller inte beslut i ärenningsnämnden för radio och TV samt den
utredning, tillståndsgivning och
tillsyn som handhas av Radio- och
TV-verket
Förordning (1997:50).
113. utredning och tillsyn som handhas av Kammarkollegiet
Förordning (1994:1030).
114. utredning, tillståndsgivning och sekretessen gäller inte beslut i ärentillsyn som handhas av Revisors- den
nämnden
Förordning (1995:956).
115. tillståndsgivning och tillsyn vid sekretessen gäller inte beslut i ärenregistrering av fastighetsmäklare den
enligt
fastighetsmäklarlagen
(1995:400)
Förordning (1995:1033).
116. utredning och planering som
handhas av sjöräddningscentralen i
Göteborg enligt föreskrifter om
informationsskyldighet för vissa fartyg
Förordning (1996:823).
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117. utredning och stödverksamhet sekretessen gäller inte beslut i ärenhos sådana beslutsgrupper som avses den
i förordningen (1995:1325) med
instruktion för beslutsgrupper
Förordning (1996:1186).
118. utredning och tillsyn enligt
lagen (1994:1710) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter, förordningen (1994:1715) om EG:s
förordningar om jordbruksprodukter,
lagen (1995:551) om EG:s förordning om ekologiskt framställda produkter, förordningen (1995:702) om
EG:s förordning om ekologiskt framställda produkter, lagen (1995:1336)
om skydd för beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel, m.m.
och förordningen (1995:1345) om
skydd för beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel, m.m.
Förordning (1997:345).

sekretessen gäller inte beslut i ärenden
sekretessen enligt 2 § första stycket 1
gäller inte om intresset av allmän
kännedom om förhållande som rör
människors och djurs hälsa, miljön,
redligheten i handeln eller ett liknande allmänintresse har sådan vikt att
uppgifterna bör lämnas ut
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Sakregister till bilagan7
Siffrorna avser punkter i bilagan
Affärsverket svenska kraftnät
Aktier
Arbetslivsforskning
Arbetsmarknadsverket
Arbetsstipendier till läromedelsförfattare
Avfall
Avtal om civil luftfart
Banverket
Beredskapslagring
Beredskapsplanering
Beslutsgrupper
Bevakningsföretag
Bilavgasförordningen
Bilskrotningslagen
Biluthyrning
Biotekniska organismer
Bolag, statligt
Brandfarliga varor
Byggnadstillstånd
Byggnadsverksamhet
Datakommunikation
Delegationen för energiförsörjning i Sydsverige
Delegationen för utländska investeringar i Sverige
Djur
Dryckesförpackningar
Dumpning
Dumpnings- och subventionsundersökningar
Dyrkverktyg
EG:s LIFE-fond
Ekologiskt framställda produkter
Elsäkerhetsverket
Energibesparande åtgärder
Energiforskning
Energiprojekt
Energiteknik
Energiteknikbidrag
Epizootilagstiftning
Explosiva varor
7

9
10
14
3
87
46, 50
21
111
31
95
117
94
63
63
80
52
10
62
51
3
53
9
9
35, 107
106
50
76
88
61
118
9
15
86
100
64
64
35
62

Ändringen innebär bl.a. att orden Balansräkning, Bemanningskostnader, Biobränsle, Biologiska bekämpningsmedel, Bruttoomsättningssumma, Energiinvesteringar,
Energiteknikfonden, Hälsoskyddslagen, Livsmedelsexport, Lokalradio, Miljöskyddslagen, Naturresurser, Naturvårdslagen och Vattenlagen utgår.
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Exportkreditfinansiering
Exportkreditnämnden
Exportreglering
Farligt avfall
Farligt gods
Fartyg
Fastighetsmäklare
Film
Fiskeriverket
Fjärrvärme
Foder
Forskningsråd
Forskningsrådsnämnden
Fyr- och farledsvaruavgift
Förbränning
Företagshälsovård inom lantbruket
Företagsstöd, regionalpolitiskt
Förfogandelagen
Förorening
Försvarets materielverk
Försvarsuppfinningar
Försörjningsberedskap
Garanti
Gasskyddsmateriel
Genetiskt modifierade organismer
Granskningsnämnden för radio och TV
Guld
Husdjur
Hälso- och sjukvård
Hälsoskydd
Importreglering
Industrifonden
Industrigarantilån
Investeringar
Investeringar på energiområdet
Jordbruk
Järnvägstrafik
Järnvägssäkerhet
Kammarkollegiet
Kemiska produkter
Kol
Kommersiell service
Kommerskollegium

79
8
26
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46
56
42
115
108
28
100
26
73
73
54
50
106
82
78
93
101, 105
49
70
72
24
91
112
57
35
65
34
26
92
82
9, 64, 100
64
28, 118
15
111
113
52
31
82
7
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Kommitté
Konkurrensverket
Konstnärer
Konsumentombudsmannen
Konsumentverket
Kontinentalsockeln
Kraftverk
Kraftdistribution
Krigsmateriel
Kulturtidskrifter
Kärnbränsle
Kärnteknisk verksamhet
Kött
Laboratoriesed
Landsbygdsstöd
Larmanläggningar
Litteraturstöd
Livsmedel
Livsmedelsförordningen
Lokaliseringssamråd
Lotterier
Luftfart
Luftfartsverket
Läkemedel
Läkemedelslagen
Länsstyrelserna
Läromedel
Marinvetenskaplig forskning
Materielleveranser
Medicintekniska produkter
Miljöavgift
Miljöbalken
Miljöfarlig verksamhet
Miljön
Minerallagen
Måttenheter
Narkotikakontrollagen
Naturgas
Naturvårdsverket
Nämnden för offentlig upphandling
Närings- och teknikutvecklingsverket
Olja
Olyckor
Platina
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2
17
108
16
16
43
4
4
23
71
96
29
26
47
82
104
81
33, 118
33
11
25
21
30
18
39
28, 36, 98
60
41
105
39
74
27, 34, 41, 46, 50, 52, 91, 102, 107
46
27
58
83
40
31
61
85
9
31, 67
110
57

Postlagen
Presstödsförordningen
Prisreglering, hos regeringen
Prisreglering, hos Riksförsäkringsverket
Prisreglering, på jordbrukets och fiskets område
Programrådet för forskning för ett avfallssnålt samhälle
Provtagning på djur

109
71
1
18
5
9
35

Radio- och TV-verket
Radiokommunikation
Ransoneringslagen
Regeringen
Regionalpolitik
Rennäringen
Revisorsnämnden
Riksförsäkringsverket
Riksgäldskontoret
Riksrevisionsverket
Riksskatteverket
Rymdstyrelsen
Rådet för arbetslivsforskning
Räddningstjänst
Rörledningar

112
89
77
1
82
28
114
18
72
19
97
9
14
38
58

Salmonella
Silver
Sjöfart
Sjöräddningscentralen i Göteborg
Skjutvapen
Skogsbruket
Skogs- och jordbrukets forskningsråd
Skogsodlingsmaterial
Skogsstyrelsen
Skogsvård
Småföretagsstöd
Statens bostadskreditnämnd
Statens energimyndighet
Statens jordbruksverk
Statens kärnkraftinspektion
Statsbidrag
Strategiska produkter
Strålskyddslagen
Styrgruppen för Food from Sweden
Sveriges ekonomiska zon
Sågverk
Säkerhetsskydd
Särskild utredare
Teknikupphandling
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35
57
55, 75
116
99
59
73
45, 90
45
22, 90
82
72
9
6, 28
9
19
23
32
9
48
45
101
2
64
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Teknisk kontroll
Teknisk sprit
Telelagen
Teleterminalutrustning
Tjänsteresor
Tobakslagen
Torvfyndigheter
Totalisatorvadhållning
Trafiktillstånd
Transportstöd
Trädgårdsväxter
Tullagen
Tullanstalt
Tullförrättning
Täktverksamhet

12
37
109
109
53
68
58
97
84
55
44
54
54
54
41

Upphandling
Uppvärmning
Utsäde

85
103
66

Vapenlagen
Vattenverksamhet
Veterinär
Virkesmätning
Vägverket
Växter

36

99
102
35
22
20
44, 66, 107

Yrkestrafiklagen

84

Årsredovisningslagen

69

Ägarfrågor

10

Överstyrelsen för civil beredskap
Förordning (1998:1333).

13
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Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1986. Äldre bestämmelser
gäller dock i fråga om undersökningar som utförts av Permissionsutredningen, Prostitutionsutredningen och 1983 års rösträttskommitté samt i fråga om
verksamhet som har bestått i stöd enligt förordningen (1981:576) om statligt
stöd till miljöskyddsteknik, m.m. eller motsvarande äldre bestämmelser,
stöd enligt kungörelsen (1974:472) om statsbidrag till skogsvård i norra
Sverige eller tillståndsgivning och stöd enligt förordningen (1978:516) om
statligt stöd till fiskets rationalisering m. m.
Denna förordning9 träder i kraft den 1 februari 1987. Äldre bestämmelser
gäller dock i fråga om verksamhet som har bestått i stöd enligt förordningen
(1977:523) om statligt stöd till tidningar på andra språk än svenska och
förordningen (1977:607) om stöd till organisationstidskrifter eller enligt
motsvarande äldre bestämmelser.
Denna förordning10 träder i kraft den 1 januari 1988. Äldre bestämmelser
gäller dock i fråga om tillsyn som har utövats av Länsläkarorganisationen.
Denna förordning11 träder i kraft den 1 juli 1988. Äldre bestämmelser
gäller dock i fråga om verksamhet som har bestått i stöd enligt förordningen
(1978:443) om statligt stöd till viss kollektiv persontrafik, förordningen
(1978:446) om statligt stöd till viss skärgårdstrafik och förordningen
(1978:447) om statligt stöd till fjällflygtrafik.
Denna förordning12 träder i kraft den 1 januari 1991. Äldre bestämmelser
gäller dock i fråga om utredning, planering och stödverksamhet hos Samrådsnämnden för kärnavfallsfrågor och Bergslagsdelegationen, tillståndsgivning och stöd enligt kungörelsen (1950:506) med vissa bestämmelser
angående utförsel av fisk, fiskrom och fiskkonserver eller stöd enligt förordningen (1975:632) om lånegaranti för arbetsmiljöförbättringar.
Denna förordning13 träder i kraft, i fråga om 7 § dagen efter den dag då
förordningen enligt uppgift på den utkom från trycket i Svensk författningssamling, och i övrigt den 1 januari 1992. Äldre bestämmelser gäller dock i
fråga om tillståndsgivning enligt lagen (1982:617) om utländska förvärv av
svenska företag m.m. och lagen (1989:990) om tillstånd till överlåtelse av
skepp eller enligt motsvarande äldre bestämmelser samt tillsyn enligt 2 § 2

8

1986:563.
1986:1427.
10
1987:981.
11
1988:384.
12
1990:1126.
13
1991:1756.
9
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förordningen (1988:859) med instruktion för Statens lantbrukskemiska
laboratorium eller enligt motsvarande äldre bestämmelser.
Denna förordning14 träder i kraft den 1 juli 1992. Äldre bestämmelser
gäller dock i fråga om utredning, prisreglering och tillsyn som har utövats av
Statens pris- och konkurrensverk.
Denna förordning15 träder i kraft den 1 januari 1993. Äldre bestämmelser
gäller dock i fråga om
1. verksamhet som har utövats av Trafiksäkerhetsverket avseende bil-,
körkorts- och felparkeringsregistret, haveriundersökningar och tillsyn,
2. utredning, planering, tillståndsgivning, tillsyn och stödverksamhet som
har utövats av Statens elektriska inspektion, Delegationen för industriell
utveckling inom informationsteknologiområdet och Delegationen för verkstadsteknisk utveckling.
Denna förordning16 träder i kraft den 1 juli 1993. Äldre bestämmelser
gäller dock i fråga om utredning, planering, tillståndsgivning, tillsyn och
stödverksamhet hos Nämnden för statens gruvegendom, tillstånd och tillsyn
enligt lagen (1987:588) om träfiberråvara samt stöd enligt förordningen
(1977:497) om statlig kreditgaranti till svenskt rederiföretag, förordningen
(1980:461) om statlig värdegaranti för fartyg och förordningen (1982:784)
om statligt rederistöd.
Denna förordning17 träder i kraft den 1 januari 1994. Äldre bestämmelser
gäller dock i fråga om tillståndsgivning och tillsyn enligt förordningen
(1987:477) om förbud mot handel med Sydafrika och enligt lagen (1985:98)
om förbud mot investeringar i Sydafrika samt i verksamhet som består i stöd
enligt förordningen (1982:580) om bidrag för prospektering av vissa mineral.
Denna förordning18 träder i kraft den 1 juli 1994. Äldre bestämmelser om
registrering av handlingar skall fortfarande gälla i fråga om handlingar hos
EG-delegationen som registrerats före ikraftträdandet.
1. Denna förordning19 träder i kraft den 1 januari 1996.
2. I fråga om fastighetsregistermyndigheter som inrättats enligt lagen
(1971:133) om kommunal fastighetsbildningsmyndighet och fastighetsregistermyndighet gäller 1 b § i sin äldre lydelse.
14
15
16
17
18
19

38

1992:792.
1992:1476.
1993:824.
1993:1431.
1994:1030.
1995:1461.
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Denna förordning träder i kraft den 1 april 1996. Äldre bestämmelser
gäller dock i fråga om tillståndsgivning och tillsyn enligt vapenlagen
(1973:1176).
1. Denna förordning21 träder i kraft den 15 augusti 1996.
2. Äldre bestämmelser gäller dock i fråga om stöd enligt förordningen
(1993:215) om statligt stöd till banker och andra kreditinstitut.
1. Denna förordning22 träder i kraft den 15 maj 1998.
2. Äldre bestämmelser gäller dock i fråga om prisreglering som utövats av
Närings- och teknikutvecklingsverket enligt förordningen (1991:960) med
instruktion för Närings- och teknikutvecklingsverket.
1. Denna förordning23 träder i kraft den 15 juni 1998.
2. Äldre bestämmelser gäller dock i fråga om stöd enligt förordningen
(1987:819) om statligt stöd till energiforskning.
1. Denna förordning24 träder i kraft den 1 oktober 1998.
2. Äldre bestämmelser gäller dock i fråga om utredning enligt lagen
(1985:450) om buss- och taxivärderingsnämnden.
1. Denna förordning25 träder i kraft den 1 januari 1999.
2. Bilagan till förordningen gäller i sin äldre lydelse i fråga om tillstånd
enligt 4 kap. lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m.m. eller
enligt motsvarande äldre bestämmelser, tillsyn enligt hälsoskyddslagen
(1982:1080) eller enligt motsvarande äldre bestämmelser, utredning och
tillstånd enligt naturvårdslagen (1964:822), tillståndsgivning och tillsyn
enligt miljöskyddslagen (1969:387) eller enligt motsvarande äldre bestämmelser, tillsyn enligt lagen (1971:1154) om förbud mot dumpning av avfall i
vatten, utredning, tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen (1985:426) om
kemiska produkter och lagen (1991:639) om förhandsgranskning av biologiska bekämpningsmedel och till lagarna anslutande förordningar eller
enligt motsvarande äldre bestämmelser, utredning, tillståndsgivning och

20
21
22
23
24
25

1996:71.
1996:823.
1998:180.
1998:223.
1998:785.
1998:1333.

39

SFS 1998:1333

tillsyn enligt lagen (1994:900) om genetiskt modifierade organismer samt
tillsyn enligt vattenlagen (1983:291).
På regeringens vägnar
LAILA FREIVALDS
Helena Jäderblom
(Justitiedepartementet)
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