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Lag
om ändring i sekretesslagen (1980:100);

Utkom från trycket
den 31 januari 2006

utfärdad den 19 januari 2006.
Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 5 kap. 1 § sekretesslagen
(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 eller förbud
att lämna juridiskt eller ekonomiskt biträde,
4. åklagarmyndighets, polismyndighets, Skatteverkets, Tullverkets eller
Kustbevakningens verksamhet i övrigt för att förebygga, uppdaga, utreda
eller beivra brott, eller
5. Finansinspektionens verksamhet som rör övervakning enligt lagen
(2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument,
om det kan antas att syftet med beslutade eller förutsedda åtgärder motverkas 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 Säkerhetspolisens verksamhet för att förebygga eller avslöja brott mot rikets säkerhet
eller förebygga terroristbrott enligt 2 § lagen (2003:148) om straff för terroristbrott 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 hänför sig till sådan underrättelseverksamhet som avses i 2 § lagen (1999:90) om behandling av
personuppgifter vid Skatteverkets medverkan i brottsutredningar samt sådan
verksamhet som avses i 7 § 1 lagen (2005:787) om behandling av uppgifter i
Tullverkets brottsbekämpande verksamhet.
Sekretess enligt första och andra styckena gäller i annan verksamhet hos
myndighet för att biträda åklagarmyndighet, polismyndighet, Skatteverket,
Tullverket eller Kustbevakningen med att förebygga, uppdaga, utreda eller
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beivra brott samt hos tillsynsmyndighet i konkurs och inom exekutionsväsendet för uppgift som angår misstanke om brott.
Utan hinder av sekretessen enligt andra stycket kan enskild få uppgift om
huruvida han eller hon förekommer i Säkerhetspolisens register med anledning av den verksamhet som bedrevs med stöd av
1. personalkontrollkungörelsen (1969:446) och de tilläggsföreskrifter som
utfärdats med stöd av den,
2. förordningen den 3 december 1981 med vissa bestämmelser om verksamheten vid Rikspolisstyrelsens säkerhetsavdelning, eller
3. motsvarande äldre bestämmelser.
Sekretess gäller inte för uppgift som hänför sig till sådan verksamhet hos
Säkerhetspolisen som avses i andra stycket om uppgiften har införts i en allmän handling före år 1949. I fråga om annan uppgift i allmän handling som
hänför sig till sådan verksamhet 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.
Denna lag träder i kraft den 7 februari 2006. Äldre bestämmelser från
tiden före den 1 juli 2005 gäller alltjämt i fråga om uppgifter som hänför sig
till verksamhet som rör övervakning enligt insiderstrafflagen (2000:1086).
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