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Lag
om ändring i sekretesslagen (1980:100);

Utkom från trycket
den 22 juni 1998

utfärdad den 11 juni 1998.
Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 7 kap. 31 § sekretesslagen
(1980:100)2 och bilagan till lagen skall ha följande lydelse.

7 kap.
31 §3 Sekretess gäller i ärende om prövning av någons lämplighet att ha
körkort, traktorkort, taxiförarlegitimation enligt yrkestrafiklagen (1998:490),
luftfartscertifikat eller sådant behörighetsbevis som avses i luftfartslagen
(1957:297) för uppgift om den enskildes hälsotillstånd eller andra personliga
förhållanden, om det kan antas att den som uppgiften rör eller någon honom
närstående lider betydande men om uppgiften röjs. Sekretessen gäller dock
inte beslut i ärendet.
I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.
Bilaga4
I enlighet med vad som anges i 1 kap. 8 § skall vad som föreskrivs i tryckfrihetsförordningen om rätt att ta del av handlingar hos myndighet i tillämpliga
delar gälla också handlingar hos något av de organ som nämns nedan i den
mån handlingarna hör till där angiven verksamhet hos organet. Verksamheten anges i förekommande fall med hänvisning till numret i Svensk författningssamling (SFS) på den författning med stöd av vilken verksamheten har
uppdragits åt organet.
Organ

Verksamhet

Besiktningsorganen Aktiebolaget
Svensk Bilprovning, SMP Svensk
Maskinprovning Aktiebolag och
SAQ Kontroll Aktiebolag

fordonskontroll (SFS 1994:2043)
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Organ

Verksamhet

Bolag, föreningar, samfälligheter el- prövning av frågor om ledighet och
ler andra enskilda där totalförsvars- förmåner för totalförsvarspliktiga
pliktiga fullgör civilplikt
som
fullgör
civilplikt
(SFS
1994:1809)
Regleringsföreningen Svensk fisk, statligt stöd i marknadsreglerande
ekonomisk förening
syfte (SFS 1974:226)
Statens Bostadsfinansieringsaktiebolag, SBAB och SBAB, Statens Bostadslåneaktiebolag samt det av staten ägda bolag som övertar ansvaret
för de statligt finansierade bostadslånen

förvaltningen av de lån som anges i
bilagan till lagen (1996:1179) om
ändrade förutsättningar för vissa
statligt reglerade bostadslån m.m.
samt lån enligt förordningen
(1989:858) om ersättningslån för
bostadsändamål, i den mån handlingarna inkommit eller upprättats
före den 1 januari 1997, och för tiden därefter sådana handlingar i låneärenden enligt förordningen
(1983:1021) om tilläggslån för ombyggnad av bostadshus, m.m. som
överlämnas av Boverket samt
handlingar i ärenden om icke utbetalda bostadslån till ny- eller ombyggnad enligt nybyggnadslåneförordningen (1986:692) för bostäder eller ombyggnadslåneförordningen (1986:693) för bostäder

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1998.
På regeringens vägnar
LAILA FREIVALDS
Henrik Jermsten
(Justitiedepartementet)
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