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Svensk författningssamling

 

Lag
om ändring i sekretesslagen (1980:100);

 

utfärdad den 30 november 2000.

Enligt riksdagens beslut

 

1

 

 föreskrivs att 1 kap. 4 §, 5 kap. 1 § och
8 kap. 5 § sekretesslagen (1980:100)

 

2

 

 skall ha följande lydelse.

 

1 kap.

 

4 §

 

3

 

    

 

Gäller förbud enligt denna lag mot att röja uppgift, får uppgiften inte
heller i övrigt utnyttjas utanför den verksamhet i vilken sekretess gäller för
uppgiften.

I insiderstrafflagen (2000:1086) finns bestämmelser om förbud att ut-
nyttja eller röja vissa uppgifter som är ägnade att väsentligt påverka kursen
på finansiella instrument.

Bestämmelser som begränsar möjligheten att utnyttja vissa uppgifter som
en svensk myndighet har fått från en myndighet i en annan stat finns i lagen
(2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål, lagen (2000:343) om
internationellt polisiärt samarbete, lagen (2000:344) om Schengens informa-
tionssystem samt lagen (2000:1219) om internationellt tullsamarbete.

 

5 kap.

 

1 §

 

4

 

    

 

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 insider-
strafflagen (2000:1086), 

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-
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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
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.

 

8 kap.

 

5 §

 

5

 

    

 

Sekretess gäller i statlig myndighets verksamhet, som består i till-
ståndsgivning eller tillsyn med avseende på bank- och kreditväsendet, värde-
pappersmarknaden eller försäkringsväsendet, för uppgift om 

1. affärs- eller driftförhållanden hos den som myndighetens verksamhet
avser, om det kan antas att han lider skada om uppgiften röjs, 

2. ekonomiska eller personliga förhållanden för annan, som har trätt i af-
färsförbindelse eller liknande förbindelse med den som myndighetens verk-
samhet avser. 

I ärende hos statlig myndighet om innehav av 
1. aktier i bankaktiebolag, kreditmarknadsbolag, värdepappersbolag eller

försäkringsaktiebolag, 
2. andelar i medlemsbank eller kreditmarknadsförening, eller 
3. aktier eller andelar i börs, auktoriserad marknadsplats eller clearingor-

ganisation 
gäller sekretess för uppgift om enskilds personliga eller ekonomiska för-

hållanden om det kan antas att den enskilde lider skada eller men om uppgif-
ten röjs. Sekretess gäller inte för beslut av myndigheten och inte heller för
uppgift som erhållits från annan myndighet om uppgiften inte är sekretess-
belagd där.

Sekretess gäller vidare i statlig myndighets verksamhet, som består i över-
vakning enligt insiderstrafflagen (2000:1086), övervakning enligt lagen
(2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella in-
strument, övervakning enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella
instrument eller kontroll enligt lagen (1996:1006) om valutaväxling och be-
talningsöverföring, för sådan uppgift om enskilds ekonomiska eller person-
liga förhållanden, vilken på begäran har lämnats av någon som är skyldig att
lämna uppgifter till myndigheten. Rör uppgiften den uppgiftsskyldige gäller
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dock sekretess endast om denne kan antas lida skada eller men om uppgiften
röjs och sekretess inte motverkar syftet med uppgiftsskyldigheten.

Sekretess gäller, i den mån riksdagen har godkänt avtal härom med främ-
mande stat eller mellanfolklig organisation, hos myndighet i verksamhet
som avses i första–tredje styckena för sådan uppgift om affärs- eller driftför-
hållanden och ekonomiska eller personliga förhållanden som myndigheten
erhållit enligt avtalet. Samma sekretess gäller hos Finansinspektionen, i den
mån regeringen föreskriver det, om inspektionen från utländsk myndighet
eller utländskt organ erhållit uppgifter enligt annat avtal. Föreskrifterna i
14 kap. 1–3 §§ får inte i fråga om denna sekretess tillämpas i strid med avta-
let. 

Regeringen kan för särskilt fall förordna om undantag från sekretessen en-
ligt första stycket 1, om den finner det vara av vikt att uppgiften lämnas. 

Utan hinder av sekretess får uppgift enligt första stycket lämnas till en
börs om uppgiften behövs för att börsen skall kunna fullgöra sina uppgifter
enligt lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet eller annan författ-
ning. 

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

 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

På regeringens vägnar

LARS-ERIK LÖVDÉN
Thomas Stiber Strömgren
(Justitiedepartementet)
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