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Svensk författningssamling

 

Lag
om ändring i tryckfrihetsförordningen;

 

utfärdad den 28 november 2002.

Enligt riksdagens beslut

 

1

 

 föreskrivs i fråga om tryckfrihetsförordningen

 

2

 

 

 

dels

 

 att 2 kap. 3, 11 och 13 §§ skall ha följande lydelse,

 

dels

 

 att det i förordningen skall införas en ny paragraf, 2 kap. 18 §, av föl-
jande lydelse.

 

2 kap.

 

3 §    

 

Med handling förstås framställning i skrift eller bild samt upptagning
som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt
hjälpmedel. Handling är allmän, om den förvaras hos myndighet och enligt 6
eller 7 § är att anse som inkommen till eller upprättad hos myndighet.

En upptagning som avses i första stycket anses förvarad hos myndighet,
om upptagningen är tillgänglig för myndigheten med tekniskt hjälpmedel
som myndigheten själv utnyttjar för överföring i sådan form att den kan lä-
sas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas. En sammanställning av uppgifter
ur en upptagning för automatiserad behandling anses dock förvarad hos
myndigheten endast om myndigheten kan göra sammanställningen tillgäng-
lig med rutinbetonade åtgärder. 

En sammanställning av uppgifter ur en upptagning för automatiserad be-
handling anses dock inte förvarad hos myndigheten om sammanställningen
innehåller personuppgifter och myndigheten enligt lag eller förordning sak-
nar befogenhet att göra sammanställningen tillgänglig. Med personuppgift
avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fy-
sisk person.

 

11 §    

 

Som allmän handling anses ej
1. brev, telegram eller annan sådan handling som har inlämnats till eller

upprättats hos myndighet endast för befordran av meddelande,
2. meddelande eller annan handling som har inlämnats till eller upprättats

hos myndighet endast för offentliggörande i periodisk skrift som utgives ge-
nom myndigheten,

3. tryckt skrift, ljud- eller bildupptagning eller annan handling som ingår i
bibliotek eller som från enskild har tillförts allmänt arkiv uteslutande för för-
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varing och vård eller forsknings- och studieändamål eller privata brev, skrif-
ter eller upptagningar som eljest ha överlämnats till myndighet uteslutande
för ändamål som nu angivits,

4. upptagning av innehållet i handling som avses i 3, om upptagningen
förvaras hos myndighet där den ursprungliga handlingen ej skulle vara att
anse som allmän.

Det som föreskrivs i första stycket 3 om handling som ingår i bibliotek
tillämpas inte på upptagning i en databas som en myndighet har tillgång till
enligt avtal med en annan myndighet, om upptagningen är allmän handling
hos den myndigheten. 

 

13 §

 

Den som önskar ta del av en allmän handling har även rätt att mot
fastställd avgift få avskrift eller kopia av handlingen till den del den får läm-
nas ut. En myndighet är dock inte skyldig att i större utsträckning än vad
som följer av lag lämna ut en upptagning för automatiserad behandling i an-
nan form än utskrift. En myndighet är inte heller skyldig att framställa kopia
av karta, ritning, bild eller annan i 3 § första stycket avsedd upptagning än
som nyss har angivits, om svårighet möter och handlingen kan tillhandahål-
las på stället.

Begäran att få avskrift eller kopia av allmän handling skall behandlas
skyndsamt.

 

18 §    

 

Grundläggande bestämmelser om hur allmänna handlingar skall be-
varas samt om gallring och annat avhändande av sådana handlingar medde-
las i lag.

 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

På regeringens vägnar

GÖRAN PERSSON
THOMAS BODSTRÖM
(Justitiedepartementet)


