Svensk författningssamling

SFS 1999:909

Förordning
om ändring i sekretessförordningen (1980:657);

Utkom från trycket
den 30 november 1999

utfärdad den 18 november 1999.
Regeringen föreskriver att 1 b, 3 och 5 §§ sekretessförordningen
(1980:657)1 skall ha följande lydelse.
1 b §2 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. Röstlängdsregister
3 §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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Förordningen omtryckt 1998:1333.
Ändringen innebär bl.a. att punkten 9 upphävs.
3
Senaste lydelse 1999:663.
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Myndigheter

Undersökning

1. Socialberedningen
(S 1980:07)

undersökningar rörande missbrukare

Särskilda begränsningar i
sekretessen
sekretessen gäller endast
uppgifter om enskildas
personliga förhållanden

sekretessen gäller endast
1998 års sexualbrotts- undersökningar av
uppgifter om enskildas
kommitté (Ju 1998:03) straffmätning och
straffvärdesbedömning personliga förhållanden
i sexualbrottmål
Kommittén om domstolschefens roll och
utnämningen av högre
domare (Ju 1998:08)

enkätundersökning om sekretessen gäller endast
uppgifter om enskildas
domstolsledning och
personliga förhållanden
utnämningen av domare

2. sjukvårdsinrättningar, utbildningsanstalter
och forskningsinrättningar

miljömedicinska, socialmedicinska, psykiatriska eller andra
medicinska studier

sekretessen gäller endast
uppgifter om enskildas
personliga förhållanden

5 §4 Följande myndigheter är i den utsträckning som framgår nedan undantagna från registreringsskyldigheten enligt 15 kap. 1 § första stycket sekretesslagen (1980:100).

2

Myndigheter

Sekretessbelagda handlingar som inte behöver registreras

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 belastningsregistret, misstankeregistret, kriminalunderrättelseregister, DNA-register, fingeravtrycksregister, signalementsregister och andra register angående
brott, handlingar som utgör underlag för sådan
särskild undersökning som avses i 14-16 §§ polisdatalagen (1998:622), framställningar om fingeravtrycksundersökning samt statistiskt primärmaterial
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Senaste lydelse 1999:493.

Myndigheter

Sekretessbelagda handlingar som inte behöver registreras

Riksskatteverket

kontrolluppgifter, andra handlingar som avser
taxering eller fastställande av skatt och handlingar
som ingår i informationssystemet om transporter
av sprit och cigaretter

Statens
institutionsstyrelse

handlingar som hör till personakter som har upprättats för enskilda

Statens invandrarverk

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

Statens jordbruksverk

statistiskt primärmaterial

Yrkesinspektionen

handlingar som skall ingå i informationssystemet
om arbetsskador

åklagarmyndigheterna

utdrag ur folkbokföringsregister, utdrag ur belastningsregistret, misstankeregistret och andra register som förs med stöd av polisdatalagen
(1998:622), utdrag ur körkortsregistret samt rekvisitioner av sådana utdrag
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1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2000.
2. I fråga om handlingar som inkommit till Rikspolisstyrelsen, Statens invandrarverk och åklagarmyndigheterna före ikraftträdandet samt handlingar
som utgör underlag till kriminal- och polisregister som förs med stöd av
övergångsbestämmelserna till lagen (1998:620) om belastningsregister, gäller 5 § i sin äldre lydelse.
På regeringens vägnar
BRITTA LEJON
Helena Jäderblom
(Justitiedepartementet)
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