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Svensk författningssamling

 

Lag
om ändring i sekretesslagen (1980:100);

 

utfärdad den 3 juni 1999.

Enligt riksdagens beslut

 

1

 

 föreskrivs att 5 kap. 1 § och 9 kap. 17 § sekre-
tesslagen (1980:100)

 

2

 

 skall ha följande lydelse.

 

5 kap.

 

1 §

 

3

 

    

 

Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till
1. förundersökning i brottmål,
2. angelägenhet, som avser användning av tvångsmedel i sådant mål eller i

annan verksamhet för att förebygga brott,
3. verksamhet som rör utredning i frågor om näringsförbud,
4. åklagarmyndighets, polismyndighets, skattemyndighets, Tullverkets el-

ler Kustbevakningens verksamhet i övrigt för att förebygga, uppdaga, utreda
eller beivra brott, eller

5. Finansinspektionens verksamhet som rör övervakning enligt insiderla-
gen (1990:1342) eller efterlevnaden av 7 kap. 1 § lagen (1991:980) om han-
del med finansiella instrument,

om det kan antas att syftet med beslutade eller förutsedda åtgärder mot-
verkas eller den framtida verksamheten skadas om uppgiften röjs.

För uppgift som hänför sig till sådan underrättelseverksamhet som avses i
3 § polisdatalagen (1998:622) eller som i annat fall hänför sig till Säkerhets-
polisens verksamhet för att förebygga eller avslöja brott mot rikets säkerhet
eller förebygga terrorism gäller sekretess, om det inte står klart att uppgiften
kan röjas utan att syftet med beslutade eller förutsedda åtgärder motverkas
eller den framtida verksamheten skadas. Detsamma gäller uppgift som hän-
för sig till sådan underrättelseverksamhet som avses i 2 § lagen (1999:90)
om behandling av personuppgifter vid skattemyndigheters medverkan i
brottsutredningar.

Sekretess enligt första och andra styckena gäller i annan verksamhet hos
myndighet för att biträda åklagarmyndighet, polismyndighet, skattemyndig-
het, Tullverket eller Kustbevakningen med att uppdaga, utreda eller beivra
brott samt hos tillsynsmyndighet i konkurs och inom exekutionsväsendet för
uppgift som angår misstanke om att en gäldenär har begått brott som avses i

 

1

 

Prop. 1998/99:79, bet. 1998/99:SkU19, rskr. 1998/99:242.
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Lagen omtryckt 1992:1474.
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Senaste lydelse 1999:93.

SFS 1999:407
Utkom från trycket
den 16 juni 1999
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SFS 1999:407

 

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00
Elanders Gotab, Stockholm 1999

 

11 kap. brottsbalken eller annat brott som har samband med gäldenärens nä-
ringsverksamhet.

I fråga om uppgift i allmän handling som hänför sig till sådan underrättel-
severksamhet som avses i andra stycket gäller sekretessen i högst sjuttio år. I
fråga om uppgift i allmän handling i övrigt gäller sekretessen i högst fyrtio
år.

 

9 kap.

 

17 §

 

4

 

    

 

Sekretess gäller för uppgift om enskilds personliga och ekonomiska
förhållanden, om inte annat följer av 18 § 

1. i utredning enligt bestämmelserna om förundersökning i brottmål,
2. i angelägenhet, som avser användning av tvångsmedel i sådant mål eller

i annan verksamhet för att förebygga brott,
3. i angelägenhet som avser registerkontroll och särskild personutredning

enligt säkerhetsskyddslagen (1996:627),
4. i åklagarmyndighets, polismyndighets, skattemyndighets, Statens kri-

minaltekniska laboratoriums, Tullverkets eller Kustbevakningens verksam-
het i övrigt för att förebygga, uppdaga, utreda eller beivra brott,

5. i Statens biografbyrås verksamhet att biträda Justitiekanslern, allmän
åklagare eller polismyndighet i brottmål,

6. i register som förs av Rikspolisstyrelsen enligt polisdatalagen
(1998:622) eller som annars behandlas där med stöd av samma lag,

7. i register som förs enligt lagen (1998:621) om misstankeregister,
8. i register som förs av Riksskatteverket enligt lagen (1999:90) om be-

handling av personuppgifter vid skattemyndigheters medverkan i brottsut-
redningar eller som annars behandlas där med stöd av samma lag,

om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller nå-
gon honom närstående lider skada eller men.

Sekretess gäller i verksamhet, som avses i första stycket, för anmälan eller
utsaga från enskild, om det kan antas att fara uppkommer för att någon ut-
sätts för våld eller annat allvarligt men om uppgiften röjs.

Utan hinder av sekretessen får uppgift lämnas till enskild enligt vad som
föreskrivs i den särskilda lagstiftningen om unga lagöverträdare och i säker-
hetsskyddslagen (1996:627) samt i förordning som har stöd i denna lag.
Utan hinder av sekretessen får uppgift vidare lämnas ut enligt vad som före-
skrivs i lagen (1998:621) om misstankeregister, polisdatalagen (1998:622)
och lagen (1999:90) om behandling av personuppgifter vid skattemyndighe-
ters medverkan i brottsutredningar samt i förordningar som har stöd i dessa
lagar.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1999.

På regeringens vägnar

BRITTA LEJON
Henrik Jermsten
(Justitiedepartementet)
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Senaste lydelse 1999:94.


