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Förord 
 
Denna författningssamling innehåller författningar om förfarandet 
och består av två delar. Författningarna återges i deras lydelse den 
1 januari 2014. 

Del 1 innehåller förvaltningslagen (1986:223), offentlighets- och 
sekretesslagen (2009:400) samt vissa andra författningar inom den 
offentliga rätten. 

Del 2 innehåller skatteförfarandelagen (2011:1244), skatte-
förfarandeförordningen (2011:1261) och lagen om ömsesidig 
handräckning i skatteärenden (1990:314) samt vissa övriga 
författningar om skatteförfarandet. Genom skatteförfarandelagen och 
skatteförfarandeförordningen har ett antal författningar om skatte-
förfarandet, t.ex. taxeringslagen och skattebetalningslagen, upphört 
att gälla vid utgången av 2011. De upphävda författningarna gäller 
dock fortfarande i vissa fall enligt övergångsbestämmelserna till 
skatteförfarandelagen och skatteförfarandeförordningen. De upp-
hävda författningarna finns därför i slutet av denna författnings-
samling i deras lydelse den 31 december 2011. 

 
 
Solna i mars 2014 
 
Inga-Lill Askersjö 
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Lag om beräkning av lagstadgad tid (1930:173)  
 
30 maj 1930 

Vi GUSTAF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och Vendes Konung, göra 
veterligt: att Vi, med riksdagen*, funnit gott förordna som följer: 

* Prop. 1930:216; 1 LU 26, rskr. 279 

1 § Då enligt lag eller särskild författning tid skall räknas efter vecka, månad 
eller år, varde den dag för slutdag ansedd, som genom sitt namn i veckan eller 
sitt tal i månaden motsvarar den, från vilken tidräkningen börjas. Finnes ej mot-
svarande dag i slutmånaden, varde den månadens sista dag ansedd för slutdag. 

2 § Infaller den tid, då enligt lag eller särskild författning en åtgärd senast 
ska vidtas, på en söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, 
julafton eller nyårsafton, får åtgärden vidtas nästa vardag. 

Första stycket gäller inte i fråga om 
1. de frister för häktningsframställning och häktningsförhandling som anges i 

24 kap. 12 och 13 §§, 17 § fjärde stycket och 19 § rättegångsbalken, och 
2. den frist för sammanträde i ärende om kontaktförbud avseende gemensam 

bostad som anges i 19 § andra stycket lagen (1988:688) om kontaktförbud. Lag 
(2011:488). 
Lag (2011:488) har trätt i kraft den 1 oktober 2011. 

  
Denna lag skall träda i kraft den 1 juli 1930. 
Genom denna lag upphävas punkt 42 i förklaringen den 23 mars 1807 över 

allmänna lagens stadganden i åtskilliga rum och vad i vissa ämnen, som därmed 
äga gemenskap, blivit tid efter annan särskilt förordnat, lagen den 28 maj 1897 
(nr 51) om beräkning i vissa fall av tid, som avses i förordningen angående 
patent och i lagen om skydd för varumärken, lagen den 10 juli 1899 (nr 59 s. 7) 
om beräkning i vissa fall av tid, som avses i lagen om skydd för vissa mönster 
och modeller, lagen den 14 juni 1901 (nr 38 s. 47) om beräknande av fatalietid i 
visst fall, så ock vad i övrigt finnes i lag eller författning stridande mot denna 
lags bestämmelser. 

Där i lag eller särskild författning förekommer hänvisning till lagrum som 
ersatts genom bestämmelse i nya lagen, skall denna i stället tillämpas. Lag 
(1930:173). 

  
Denna lag träder i kraft den 12 april 1988. Lag (1987:1212). 

Prop. 1986/87:112, JuU 1987/88:7, rskr. 1987/88:30. 
  

Denna lag träder i kraft den 1 april 2005. Lag (2005:44). 

Prop. 2004/05:34, bet. 2004/05:JuU14, rskr. 2004/05:148. 
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Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2010. Lag (2011:488). 

Prop. 2010/11:45, bet. 2010/11:JuU5, rskr. 2010/11:236. 
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Lag om allmänna förvaltningsdomstolar (1971:289) 
 
4 juni 1971 

Enligt riksdagens beslut* föreskrivs följande. 

Prop. 1971:30, bet. KU 36, rskr. 222. 

1 § Högsta förvaltningsdomstolen är enligt regeringsformen högsta allmänna 
förvaltningsdomstol. Den har sitt säte i Stockholm. 

Kammarrätterna är allmänna förvaltningsdomstolar närmast under regerings-
rätten. 

Kammarrätterna är kammarrätten i Stockholm, kammarrätten i Göteborg, 
kammarrätten i Sundsvall och kammarrätten i Jönköping. 

Förvaltningsrätterna är allmänna förvaltningsdomstolar närmast under kammar-
rätterna. Regeringen meddelar föreskrifter om förvaltningsrätternas domkretsar. 
Lag (2010:1398). 
Lag (2010:1398) har trätt i kraft den 1 januari 2011. 

Högsta förvaltningsdomstolen 

2 § Högsta förvaltningsdomstolen prövar 
1. överklaganden av en kammarrätts beslut enligt förvaltningsprocesslagen 

(1971:291), 
2. överklaganden av andra beslut i förvaltningsärenden som enligt lag ska 

göras till domstolen, och 
3. ansökningar om resning och återställande av försutten tid i andra fall än 

som anges i 8 §. 
I 17 kap. 2 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse och 

17 kap. 5 § försäkringsrörelselagen (2010:2043) finns bestämmelser om att 
begäran om förklaring av domstol att ett ärende onödigt uppehålls i vissa fall 
ska göras hos Högsta förvaltningsdomstolen. 

Högsta förvaltningsdomstolen prövar som första domstol om ett justitieråd i 
Högsta domstolen ska skiljas eller avstängas från sin anställning eller vara 
skyldig att genomgå läkarundersökning. Lag (2013:649). 
Lag (2013:649) har trätt i kraft den 1 september 2013. 

3 § Högsta förvaltningsdomstolen består av fjorton justitieråd eller det högre 
antal som behövs. Minst två tredjedelar av antalet justitieråd ska vara lagfarna. 
Justitieråden får inte inneha eller utöva något annat ämbete. 

Ett av justitieråden ska vara domstolens ordförande. 
När ett justitieråd på grund av sjukdom eller därmed jämförlig omständighet 

inte kan tjänstgöra i Högsta förvaltningsdomstolen, får den som avgått med 
ålderspension från sin anställning som justitieråd förordnas att tillfälligt tjänstgöra 
som ersättare. Vad som i lag eller annan författning föreskrivs om justitieråd ska 
även tillämpas på ersättare. 
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Om justitieråds tjänstgöring i Lagrådet är särskilt föreskrivet. Lag (2010:1398). 
Lag (2010:1398) har trätt i kraft den 1 januari 2011. Vid tillämpning av 3 § ska med justitie-
råd som avgått med ålderspension jämställas regeringsråd som avgått med ålderspension. 

4 § Högsta förvaltningsdomstolen får vara indelad i avdelningar. Om Högsta 
förvaltningsdomstolen är indelad i avdelningar, är Högsta förvaltnings-
domstolens ordförande även ordförande på en avdelning. Ett av de övriga 
justitieråden är ordförande på annan avdelning. Lag (2010:1398). 
Lag (2010:1398) har trätt i kraft den 1 januari 2011. 

4 a § Rätten ska, om inte annat följer av andra och tredje styckena eller 4 b § 
andra stycket, bestå av minst fem ledamöter vid prövning av själva saken i 

1. mål där prövningstillstånd har beviljats av Högsta förvaltningsdomstolen, 
2. mål där Högsta förvaltningsdomstolen är första domstolsinstans, 
3. mål som avses i 35 § tredje stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291), 

och 
4. mål om resning eller återställande av försutten tid, om prövningen inte är 

enkel. 
I mål som avses i första stycket är rätten domför med fyra ledamöter om tre av 

dessa är ense om slutet. 
I mål om rättsprövning enligt lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa 

regeringsbeslut får rätten bestå av tre eller fyra ledamöter om det är fråga om att 
avvisa en för sent inkommen ansökan eller om prövningen annars är enkel. 

När Högsta förvaltningsdomstolen avger ett sådant yttrande som avses i 2 § 
lagen (1974:579) om handläggningen av nådeärenden ska rätten bestå av minst tre 
ledamöter. Lag (2010:1398). 
Lag (2010:1398) har trätt i kraft den 1 januari 2011. 

4 b § I andra fall än sådana som avses i 4 a § beslutar Högsta förvaltnings-
domstolen för varje mål eller ärende hur många ledamöter som ska ingå i rätten. 

Det som sägs i första stycket gäller även vid prövning av 
1. frågor om beviljande av prövningstillstånd i kammarrätt, och 
2. överklagade beslut enligt vilka ett överklagande har avvisats som för sent 

inkommet. Lag (2010:1398). 
Lag (2010:1398) har trätt i kraft den 1 januari 2011. 

4 c § Fler än sju ledamöter får inte ingå i rätten, om inte annat följer av 5 §. 
Lag (2009:345). 

Lag (2009:345) har trätt i kraft den 1 juli 2009. 

5 § Om det vid överläggning till dom eller beslut framkommer att den 
mening som råder i rätten avviker från en rättsgrundsats eller lagtolkning, som 
förut varit antagen av Högsta förvaltningsdomstolen, får rätten besluta att målet 
eller, om det är lämpligt, en viss fråga i målet ska avgöras av Högsta förvalt-
ningsdomstolen i dess helhet. Ett sådant beslut får också meddelas om det i 
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annat fall är av särskild betydelse för rättstillämpningen att målet eller en viss 
fråga avgörs av Högsta förvaltningsdomstolen i dess helhet. 

Om det i olika domar eller beslut av Högsta förvaltningsdomstolen har kommit 
till uttryck mot varandra stridande åsikter i fråga om en viss rättsgrundsats eller 
lagtolkning, gäller första stycket första meningen endast om rätten finner att den 
rådande meningen avviker från den dom eller det beslut som meddelades senast. 

När ett mål eller en fråga avgörs av Högsta förvaltningsdomstolen i dess hel-
het ska alla justitieråd som inte har förhinder delta i avgörandet. Lag (2010:1398). 
Lag (2010:1398) har trätt i kraft den 1 januari 2011. 

5 a § Om rätten består av fler än två ledamöter och en av dessa får förhinder 
sedan handläggningen har påbörjats, är rätten ändå domför. Lag (2009:345). 
Lag (2009:345) har trätt i kraft den 1 juli 2009. 

6 § När Högsta förvaltningsrätten behandlar en ansökan om resning i ett mål 
eller ärende som har avgjorts av Högsta förvaltningsrätten, får inte någon 
ledamot som deltagit i det tidigare avgörandet ingå i rätten, om ett tillräckligt 
antal ledamöter ändå finns tillgängligt inom domstolen. Lag (2010:1398). 
Lag (2010:1398) har trätt i kraft den 1 januari 2011. 

7 § För beredning och föredragning av mål i Högsta förvaltningsrätten finns 
hos domstolen särskilda tjänstemän. Lag (2010:1398). 
Lag (2010:1398) har trätt i kraft den 1 januari 2011. 

Kammarrätterna 

8 § En kammarrätt prövar 
1. överklaganden som enligt lag eller annan författning ska göras till 

domstolen, 
2. mål om ersättning för kostnader enligt skatteförfarandelagen (2011:1244) i 

den utsträckning som är föreskrivet i den lagen, 
3. sådana ansökningar om resning i mål eller ärenden som enligt 11 kap. 13 § 

regeringsformen ska prövas av förvaltningsdomstol, om målet eller ärendet 
slutligt avgjorts av en förvaltningsrätt eller förvaltningsmyndighet, och 

4. ansökningar om återställande av försutten tid för överklagande eller därmed 
jämförbar åtgärd till förvaltningsrätt, kammarrätt eller förvaltningsmyndighet, 

Regeringen förordnar om kammarrätternas domkretsar. Lag (2013:85). 
Lag (2011:1303) har trätt i kraft den 1 juli 2013. Äldre föreskrifter i 8 § första stycket 5 
gäller för mål som har inletts före ikraftträdandet.  

8 a § Förekommer det vid mer än en kammarrätt flera mål som har nära 
samband med varandra, får målen handläggas vid en av kammarrätterna, om det 
kan göras utan avsevärd olägenhet för någon part. 

En kammarrätt får, om det finns särskilda skäl och det kan göras utan avse-
värd olägenhet för någon part, lämna över ett mål till en annan kammarrätt som 
handlägger sådana mål. 
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Närmare föreskrifter om överlämnande av mål mellan kammarrätter meddelas 
av regeringen. Lag (1998:373). 
Lag (1998:373) har trätt i kraft den 1 oktober 1998. 

9 § Innefattar besvär även fråga, som det ankommer på regeringen att 
avgöra, och finner kammarrätten frågorna ej böra avgöras var för sig, skall 
kammarrätten med eget utlåtande överlämna målet till regeringens prövning. 
Lag (1974:577). 

10 § I varje kammarrätt ska det finnas en kammarrättspresident, en eller flera 
kammarrättslagmän samt kammarrättsråd av vilka en eller flera ska vara vice 
ordförande. De ska vara lagfarna. Lag (2010:1398). 
Lag (2010:1398) har trätt i kraft den 1 januari 2011. 

11 § En kammarrätt får vara indelad i avdelningar. Chef för en avdelning är 
presidenten eller en lagman. 

Bestämmelser om särskild sammansättning av kammarrätt vid behandling av 
vissa mål finns i fastighetstaxeringslagen (1979:1152), lagen (2003:389) om 
elektronisk kommunikation och lagen (2010:1882) om åldersgränser för film som 
ska visas offentligt. Bestämmelser om särskild sammansättning vid behandling av 
mål om laglighetsprövning enligt 10 kap. kommunallagen (1991:900) finns i 
13 a §. Lag (2013:85). 
Lag (2013:85) har trätt i kraft den 1 juli 2013. 

12 § Kammarrätt är domför med tre lagfarna ledamöter. Fler än fyra lagfarna 
ledamöter får inte ingå i rätten. 

När det är särskilt föreskrivet att nämndemän ska ingå i rätten, är en kammar-
rätt domför med tre lagfarna ledamöter och två nämndemän. Fler än fyra lagfarna 
ledamöter och tre nämndemän får inte ingå i rätten.  

Om en av de lagfarna ledamöterna eller en av nämndemännen får förhinder 
sedan handläggningen har påbörjats, är rätten ändå domför. 

En kammarrätt är domför utan nämndemän 
1. vid prövning av överklagande av beslut som inte innebär att målet avgörs, 
2. vid förordnande om saken i avvaktan på målets avgörande och vid annan 

åtgärd som avser endast målets beredande, och 
3. vid beslut genom vilket domstolen skiljer sig från målet utan att detta har 

prövats i sak. 
Handläggs ett mål som avses i andra stycket gemensamt med annat mål, får 

nämndemän delta vid handläggningen även av det senare målet. 
Bestämmelser om domförhet vid behandling av vissa mål finns i fastighets-

taxeringslagen (1979:1152), lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation 
och lagen (2010:1882) om åldersgränser för film som ska visas offentligt. 
Bestämmelser om domförhet vid behandling av mål om laglighetsprövning enligt 
10 kap. kommunallagen (1991:900) finns i 13 a §. 

Vid behandling av frågor om prövningstillstånd är kammarrätten domför med 
två lagfarna ledamöter, om de är ense om slutet. Detsamma gäller vid behandling 
av andra frågor i mål där prövningstillstånd krävs för prövning av ett över-
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klagande, om frågorna behandlas före eller i samband med frågan om prövnings-
tillstånd. Vid behandling av en fråga om avvisning av ett överklagande på grund 
av att det har kommit in för sent är kammarrätten domför med två lagfarna 
ledamöter, om de är ense om slutet. 

Vid beslut om avskrivning av mål efter återkallelse är kammarrätten domför 
med en lagfaren ledamot. 

Åtgärder som avser endast beredandet av ett mål får utföras av en lagfaren 
ledamot i kammarrätten eller, om åtgärderna inte är av sådant slag att de bör 
förbehållas lagfarna ledamöter, av en annan anställd i kammarrätten som har 
tillräcklig kunskap och erfarenhet. Regeringen meddelar närmare föreskrifter om 
detta. Lag (2013:85). 
Lag (2013:85) har trätt i kraft den 1 juli 2013. 

13 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer skall fast-
ställa hur många nämndemän som skall finnas i kammarrättens domkrets för 
tjänstgöring i kammarrätten. Regeringen eller myndigheten skall vidare för 
varje län inom domkretsen fastställa det antal nämndemän som skall utses. 
Kammarrätten fördelar tjänstgöringen mellan nämndemännen efter samråd med 
dem. Lag (1983:372). 
Lag (1983:372) har trätt i kraft den 1 juli 1983. 

13 a § En kammarrätt ska vid behandling av mål om laglighetsprövning enligt 
10 kap. kommunallagen (1991:900) bestå av tre lagfarna ledamöter och två 
sådana särskilda ledamöter som anges i 13 b §. 

Om en av de särskilda ledamöterna får förhinder sedan handläggningen har 
påbörjats, är rätten ändå domför om tre av de kvarvarande ledamöterna är ense 
om slutet. 

En kammarrätt är domför utan de särskilda ledamöterna i sådana fall som 
anges i 12 § fjärde stycket samt vid prövning av mål som är av enkel beskaffen-
het. Lag (2013:85). 
Lag (2013:85) har trätt i kraft den 1 juli 2013. 

13 b § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer förordnar för 
viss tid särskilda ledamöter för varje kammarrätt. De särskilda ledamöterna ska ha 
god kännedom om kommunal verksamhet. 

Om det medan en särskild ledamot deltar i behandlingen av ett mål inträffar en 
omständighet som medför att förordnandet upphör att gälla, ska förordnandet 
ändå gälla i det pågående målet. 

Kammarrätten fördelar tjänstgöringen mellan de särskilda ledamöterna efter 
samråd med dem. Lag (1980:274). 
Lag (2013:85) har trätt i kraft den 1 juli 2013. 
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Förvaltningsrätterna 

14 § Om det i lag eller annan författning föreskrivs att talan ska väckas vid 
eller beslut överklagas till allmän förvaltningsdomstol, ska det göras vid en 
förvaltningsrätt. 

Ett beslut ska överklagas till den förvaltningsrätt inom vars domkrets ärendet 
först prövats, om det inte för ett visst slag av mål föreskrivs annat i lag eller 
förordning. 

Förekommer det vid mer än en förvaltningsrätt flera mål som har nära 
samband med varandra, får målen handläggas vid en av förvaltningsrätterna om 
det kan göras utan avsevärd olägenhet för någon part. 

En förvaltningsrätt får, om det finns särskilda skäl och det kan göras utan 
avsevärd olägenhet för någon part, lämna över ett mål till en annan förvaltnings-
rätt som handlägger sådana mål. 

Regeringen meddelar närmare föreskrifter om överlämnande av mål mellan 
förvaltningsrätter. Lag (2009:773). 
Lag (2009:773) har trätt i kraft den 15 februari 2010. Om ett mål eller ärende ska hand-
läggas av länsrätt enligt bestämmelser i någon upphävd lag ska målet eller ärendet efter 
ikraftträdandet handläggas av förvaltningsrätt. 

14 a § Innefattar ett överklagande även en fråga som det ankommer på 
regeringen att avgöra ska förvaltningsrätten överlämna målet till kammarrätten 
för handläggning enligt 9 §. Lag (2009:773). 
Lag (2009:773) har trätt i kraft den 15 februari 2010. Om ett mål eller ärende ska hand-
läggas av länsrätt enligt bestämmelser i någon upphävd lag ska målet eller ärendet efter 
ikraftträdandet handläggas av förvaltningsrätt. 

15 § I förvaltningsrätt ska det finnas en lagman.  
Om regeringen inte bestämmer något annat ska det i förvaltningsrätt även 

finnas en eller flera rådmän. I de förvaltningsrätter som regeringen bestämmer ska 
det också finnas en eller flera chefsrådmän. 

Lagman, chefsrådmän och rådmän ska vara lagfarna. Lag (2013:85). 
Lag (2013:85) har trätt i kraft den 1 juli 2013. 

16 § En förvaltningsrätt får vara indelad i avdelningar. Chef för en avdelning 
är lagmannen eller en chefsrådman. 

Om särskild sammansättning av förvaltningsrätt vid behandling av mål om 
fastighetstaxering finns bestämmelser i fastighetstaxeringslagen (1979:1152). Lag 
(1998:1801). 
Lag (1998:1801) har trätt i kraft den 1 januari 1999. 

17 § Förvaltningsrätt är domför med en lagfaren domare och tre nämndemän, 
om inte annat följer av 17 a eller 18 §. Om en av nämndemännen får förhinder 
sedan handläggningen har påbörjats, är rätten domför med en lagfaren domare 
och två nämndemän. 

Om det finns särskilda skäl med hänsyn till målets omfattning eller svårighets-
grad, får antalet lagfarna domare utökas med en utöver vad som följer av första 
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stycket. Detsamma gäller i fråga om antalet nämndemän. Om någon eller några 
av ledamöterna får förhinder sedan handläggningen har påbörjats gäller första 
stycket andra meningen i fråga om domförhet. 

Om domförhet vid behandling av mål om fastighetstaxering och av vissa mål 
om elektronisk kommunikation finns, förutom i 18 §, bestämmelser i fastighets-
taxeringslagen (1979:1152) respektive lagen (2003:389) om elektronisk 
kommunikation. 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska fastställa hur 
många nämndemän som ska finnas inom varje förvaltningsrätts domkrets för 
tjänstgöring i domstolen. Förvaltningsrätten fördelar tjänstgöringen mellan 
nämndemännen efter samråd med dem. Lag (2009:773). 
Lag (2009:773) har trätt i kraft den 15 februari 2010. Om ett mål eller ärende ska hand-
läggas av länsrätt enligt bestämmelser i någon upphävd lag ska målet eller ärendet efter 
ikraftträdandet handläggas av förvaltningsrätt. 

17 a § Förvaltningsrätten ska vid behandling av mål enligt 10 kap. kommunal-
lagen (1991:900) bestå av en lagfaren ledamot och två sådana särskilda 
ledamöter som anges i 17 b §. 

Förvaltningsrätten är dock domför utan de särskilda ledamöterna i sådana fall 
som anges i 18 § första och andra stycket samt fjärde stycket 1. Lag (2009:773). 
Lag (2009:773) har trätt i kraft den 15 februari 2010. Om ett mål eller ärende ska hand-
läggas av länsrätt enligt bestämmelser i någon upphävd lag ska målet eller ärendet efter 
ikraftträdandet handläggas av förvaltningsrätt. 

17 b § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer förordnar för viss 
tid särskilda ledamöter för varje förvaltningsrätt. De särskilda ledamöterna ska ha god 
kännedom om kommunal verksamhet. 

Om det medan en särskild ledamot deltar i behandlingen av ett mål inträffar en 
omständighet som medför att förordnandet upphör att gälla, ska förordnandet ändå gälla 
i det pågående målet. 

Förvaltningsrätten fördelar tjänstgöringen mellan de särskilda ledamöterna 
efter samråd med dem. Lag (2013:85). 
Lag (2013:85) har trätt i kraft den 1 juli 2013.  

18 § En förvaltningsrätt är domför med en lagfaren domare ensam 
1. vid åtgärd som avser endast måls beredande, 
2. vid förhör med vittne eller sakkunnig som begärts av en annan förvalt-

ningsrätt, 
3. vid beslut som avser endast rättelse av felräkning, felskrivning eller annat 

uppenbart förbiseende och 
4. vid annat beslut som inte innefattar slutligt avgörande av mål. 
Om det inte är påkallat av särskild anledning att målet prövas av fullsutten 

rätt, är förvaltningsrätt domför med en lagfaren domare ensam vid beslut som inte 
innefattar prövning av målet i sak. 

Åtgärder som avser endast beredandet av ett mål och som inte är av sådant 
slag att de bör förbehållas lagfarna domare får utföras av en annan tjänsteman 
som har tillräcklig kunskap och erfarenhet och som är anställd vid förvaltnings-
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rätten eller vid en tingsrätt på samma ort som förvaltningsrätten. Regeringen 
meddelar närmare föreskrifter om detta. 

Vad som sägs i andra stycket gäller även vid avgörande i sak av 
1. mål av enkel beskaffenhet, 
2. mål om bevissäkring och betalningssäkring enligt skatteförfarandelagen 

(2011:1244), om besiktning enligt fastighetstaxeringslagen (1979:1152), om 
uppgifts eller handlings undantagande från kontroll enligt skatteförfarandelagen 
eller annan skatteförfattning, 

3. mål om omedelbart omhändertagande enligt 6 § lagen (1990:52) med 
särskilda bestämmelser om vård av unga, mål om vård i enskildhet enligt 15 b § 
samma lag, mål om avskildhet enligt 15 c § samma lag, mål om tillfälligt flytt-
ningsförbud enligt 27 § samma lag, mål om omedelbart omhändertagande enligt 
13 § lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, mål om vård i 
enskildhet eller avskildhet enligt 34 § samma lag, mål om vård i enskildhet enligt 
14 § lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård, mål om avskild-
het enligt 17 § samma lag, mål om tillfällig isolering enligt 5 kap. 3 § smitt-
skyddslagen (2004:168), mål enligt 12 § första stycket och 33 § lagen 
(1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, mål enligt 18 § första stycket 3–5 och 9 
när det gäller de fall då vården inte har förenats med särskild utskrivnings-
prövning eller 6 lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård, mål om förvar och 
uppsikt enligt utlänningslagen (2005:716), mål enligt lagen (1974:202) om 
beräkning av strafftid m.m., mål enligt fängelselagen (2010:610) samt mål enligt 
lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge 
angående verkställighet av straff m.m., 

4. mål enligt folkbokföringsförfattningarna, mål rörande preliminär skatt eller 
om anstånd med att betala skatt eller avgifter enligt skatteförfattningarna, 

5. mål enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling, lagen (2007:1092) 
om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster eller 
lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet, 

6. mål som avser en fråga av betydelse för inkomstbeskattningen, dock endast 
om värdet av vad som yrkas i målet uppenbart inte överstiger hälften av 
prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken, 

7. mål enligt lagen (2004:629) om trängselskatt och 
8. mål enligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem och lagen (2013:311) om 

valfrihetssystem i fråga om tjänster för elektronisk identifiering. Lag (2013:312). 
Lag (2013:312) har trätt i kraft den 1 juli 2013.  

Vissa bestämmelser om kammarrätt och förvaltningsrätt 

19 § Nämndeman i kammarrätt och förvaltningsrätt utses genom val. Val 
förrättas av landstingsfullmäktige. I Gotlands län förrättas val av kommun-
fullmäktige i Gotlands kommun. 

Valet ska vara proportionellt, om det begärs av minst så många väljande som 
motsvarar det tal man får om samtliga väljandes antal delas med det antal 
personer valet avser ökad med 1. Om förfarandet vid sådant proportionellt val 
finns bestämmelser i lagen (1992:339) om proportionellt valsätt. 
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När val av de nämndemän som ingår i förvaltningsrätt vid behandling av mål 
om fastighetstaxering ska ske framgår av fastighetstaxeringslagen (1979:1152).  

Regeringen får för visst län förordna att nämndemän i kammarrätt ska väljas 
bland dem som för samma mandatperiod har utsetts till nämndemän i hovrätt. 
Nämndeman i hovrätt får även i annat fall, om han eller hon är behörig, tjänstgöra 
som nämndeman i den kammarrätt inom vars domkrets han eller hon är 
folkbokförd.  

Vid val av nämndemän ska eftersträvas att nämndemannakåren får en allsidig 
sammansättning med hänsyn till ålder, kön, etnisk bakgrund och yrke. Om det 
finns flera alternativa sätt att uppnå en allsidig sammansättning, bör de personer 
väljas som inte tidigare tjänstgjort som nämndeman eller som tjänstgjort kortast 
tid. Lag (2009:773). 
Lag (2009:773) har trätt i kraft den 15 februari 2010. Om ett mål eller ärende ska hand-
läggas av länsrätt enligt bestämmelser i någon upphävd lag ska målet eller ärendet efter 
ikraftträdandet handläggas av förvaltningsrätt. 

20 § Valbar till nämndeman i en kammarrätt eller förvaltningsrätt är varje 
svensk medborgare som är folkbokförd i det län eller den del av länet som hör till 
kammarrättens eller förvaltningsrättens domkrets och som inte är underårig eller 
har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken. 

Den som är anställd vid en domstol, Skatteverket, en länsstyrelse, Försäk-
ringskassan, Migrationsverket eller Transportstyrelsen får inte vara nämndeman. 
Detsamma gäller en lagfaren domare, åklagare, polisman och advokat eller någon 
annan som har till yrke att föra andras talan inför domstol samt en ledamot av en 
skattenämnd. 

En nämndeman i en förvaltningsrätt får inte samtidigt vara nämndeman i en 
kammarrätt. 

Till nämndeman bör endast den utses som med hänsyn till omdömesförmåga, 
självständighet, laglydnad och övriga omständigheter är lämplig för uppdraget. 

Den som har fyllt sextio år eller uppger något giltigt hinder är inte skyldig att 
ta emot uppdrag som nämndeman. Den som har avgått som nämndeman är inte 
skyldig att ta emot nytt uppdrag förrän efter fyra år. 

Domstolen prövar självmant den valdes behörighet. Lag (2013:85). 
Lag (2013:85) har trätt i kraft den 1 juli 2013.  

20 a § En nämndeman har rätt till ledighet från anställning i den utsträckning 
som behövs för att han eller hon skall kunna utföra sitt uppdrag. Lag 
(2006:851). 
Lag (2006:851) har trätt i kraft den 1 juli 2006.  

21 § Nämndemän i kammarrätt och förvaltningsrätt utses för fyra år. Den som 
har fyllt sextio år får avgå som nämndeman. Domstolen får entlediga en 
nämndeman som visar giltigt hinder. 

Domstolen ska entlediga en nämndeman som genom att begå brott eller på 
annat sätt har visat sig uppenbart olämplig för uppdraget. 

Om en nämndeman inte längre är valbar eller behörig, upphör nämnde-
mannens uppdrag. Fullmäktige får dock besluta att en nämndeman, som till följd 
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av ändrad folkbokföring inte längre är valbar, får ha kvar sitt uppdrag under 
resten av mandatperioden. 

Bestämmelser om mandatperiod för sådan nämndeman som ingår i förvalt-
ningsrätt vid behandling av mål om fastighetstaxering finns i fastighetstaxerings-
lagen (1979:1152). 

Om en nämndemans uppdrag upphör under tjänstgöringstiden utses en ny 
nämndeman för den tid som återstår. Ändras antalet nämndemän inom dom-
kretsen får en nytillträdande nämndeman utses för kortare tid än som följer av 
första stycket. Lag (2009:773). 
Lag (2009:773) har trätt i kraft den 15 februari 2010. Om ett mål eller ärende ska hand-
läggas av länsrätt enligt bestämmelser i någon upphävd lag ska målet eller ärendet efter 
ikraftträdandet handläggas av förvaltningsrätt. 

22 § Domstolen får stänga av en nämndeman från tjänstgöringen om han eller 
hon 

1. är föremål för ett ärende om entledigande, 
2. är föremål för förundersökning eller står under åtal för ett brott som vid 

fällande dom kan antas leda till entledigande, eller 
3. i övrigt uppvisar ett beteende eller ett tillstånd som bedöms skada allmän-

hetens förtroende för rättskipningen. 
Ett beslut om avstängning enligt första stycket 3 skall gälla för viss tid, dock 

högst sex månader. Lag (2006:851). 
Lag (2006:851) har trätt i kraft den 1 juli 2006.  

23 § Beslut om entledigande och avstängning av nämndemän får överklagas 
till en särskild statlig nämnd. Nämndens beslut får inte överklagas. 

Regeringen meddelar föreskrifter om nämnden. Lag (2006:851). 
Lag (2006:851) har trätt i kraft den 1 juli 2006.  

24 § En nämndeman som entledigats eller avgått är, om han eller hon alltjämt 
är valbar, skyldig att fullgöra uppdraget till dess domstolen fått besked om att 
annan blivit vald samt att även därefter tjänstgöra vid fortsatt behandling av mål 
i vars handläggning han eller hon tidigare har deltagit. Detta gäller dock inte 
den som entledigats enligt 21 § andra stycket eller som avgått sedan ett ärende 
om sådant entledigande eller om avstängning har inletts. Lag (2006:851). 
Lag (2006:851) har trätt i kraft den 1 juli 2006.  

25 § [25 § har upphört att gälla genom lag (1986:1285), som har trätt i kraft den 1 juli 
1988.] 

Gemensamma bestämmelser 

26 § I fråga om omröstning i allmän förvaltningsdomstol gäller bestämmel-
serna i 16 och 29 kap. rättegångsbalken om omröstning i tillämpliga delar. Lag 
(1997:392). 
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Lag (1997:392) har trätt i kraft den 1 september 1997. Genom lagen upphävs lagen 
(1996:1634) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar. 

27 § Allmän förvaltningsdomstol sammanträder på den ort där den har sitt 
säte eller där avdelning av domstolen är förlagd. När det föreligger särskilda 
skäl får domstolen sammanträda på annan ort. Lag (1981:384). 

28 § Ledamöter och föredragande i allmän förvaltningsdomstol ska vara 
svenska medborgare. Den som är underårig eller i konkurstillstånd eller som har 
förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken får inte utöva befattning som leda-
mot eller föredragande. I fråga om nämndemän i kammarrätterna och förvalt-
ningsrätterna gäller 20 och 21 §§. 

Ledamöter och föredragande i allmän förvaltningsdomstol ska ha avlagt 
domared. 

De som står i sådant förhållande till varandra som anges i 4 kap. 12 § rätte-
gångsbalken får inte samtidigt tjänstgöra som ledamöter i allmän förvaltnings-
domstol. Lag (1988:1287). 
Lag (1988:1287) har trätt i kraft den 1 januari 1989. 

28 a § I lagen (2010:1390) om utnämning av ordinarie domare finns 
bestämmelser om utnämning av sådana domare som avses i 3, 4, 10 och 15 §§. 
Lag (2010:1398). 
Lag (2010:1398) har trätt i kraft den 1 januari 2011. 

29 § [29 § har upphört att gälla genom lag (2013:85), som har trätt i kraft den 1 juli 
2013.] 

30 § Vid allmän förvaltningsdomstol finns kansli. Lag (1981:384). 

  
Denna lag träder i kraft den 1 juli 1984. Äldre bestämmelser i fråga om mellan-

kommunala skatterätten skall dock alltjämt gälla i mål där den handläggning i 
vilken nämndemän skall delta har påbörjats före ikraftträdandet samt vid över-
läggningar och omröstningar i anslutning till handläggningen. Lag (1984:135). 

Prop. 1983/84:78, JuU 1983/84:15, rskr. 1983/84:152. 
  

Denna lag träder i kraft, i fråga om 20 § den 1 januari 1987, och i övrigt den 
1 juli 1988. Lag (1986:1285). 

Prop. 1986/87:47, SkU 1986/87:11, rskr. 1986/87:95. 
  

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989. Löpande tjänstgöringstider för 
nämndemän i fall som avses i 21 § första stycket upphör vid utgången av år 
1988. Nyval av nämndemän för tiden från och med år 1989 skall med 
tillämpning av de nya bestämmelserna äga rum under år 1988. Valen förrättas 
av de landsting och kommunfullmäktige som nyvalts under detta år. Lag 
(1988:617). 

Prop. 1987/88:138, JuU 1987/88:38, rskr. 1987/88:360. 
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Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989. Äldre föreskrifter gäller 

fortfarande i mål enligt lagen (1981:1243) om vård av missbrukare i vissa fall. 
Lag (1988:1481). 

Prop. 1988/89:13, 1988/89:SoU11, rskr. 1988/89:45. 
  

Denna lag träder i kraft, såvitt gäller ändrad beteckning på smittskyddslagen, 
den 1 juli 1989 och i övrigt den dag regeringen bestämmer. Lag (1989:300). 

Prop. 1988/89:123, 1988/89:SoU25, rskr. 1988/89:227. 
  

Denna lag träder i kraft den 30 juni 1990 och tillämpas från och med den 
1 januari 1991. Lag (1990:362). 

Prop. 1989/90:74, 1989/90:SkU32, rskr. 1989/90:217. 
  

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1990. I fråga om nämndemän som valts 
före ikraftträdandet gäller dock äldre bestämmelser. Lag (1990:451). 

Prop. 1989/90:71, 1989/90:JuU32, rskr. 1989/90:292. 
  
1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. 
2. Den som vid ikraftträdandet har förordnande som försäkringsrätts 

assessor utan att vara lagfaren får, utan hinder av bestämmelserna i 10 och 
12 §§, tjänstgöra som ledamot i mål som prövas av kammarrätt med tillämpning 
av 20 kap. 11 § lagen (1962:381) om allmän försäkring. Lag (1991:208). 

Prop. 1990/91:80, bet. 1990/91:JuU18, rskr. 1990/91:216. 
  

1. Denna lag träder i kraft såvitt avser 20 § första stycket den 1 juli 1991 i 
övrigt den dag regeringen bestämmer. Lag (1991:539). 

Prop. 1990/91:153, 1990/91:SkU28, rskr. 1990/91:320. 
  

Denna lag träder i kraft i fråga om 14 § första stycket punkten 2 beträffande 
lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m. m. den 1 januari 1993 och 
beträffande lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 
samt lagen (1993:388) om införande av lagen (1993:387) om stöd och service 
till vissa funktionshindrade den 1 januari 1994, och i övrigt den 1 juli 1993. Lag 
(1993:759). Lag (1992:1529). 

Prop. 1992/93:58, 1992/93:72, 1992/93:88, bet. 1992/93:BoU4, 1992/93:TU13, 
1992/93:FiU5, rskr. 1992/93:120. 
  

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994. Äldre föreskrifter gäller fortfarande 
i fråga om mål enligt lagen (1968:430) om mervärdeskatt. Lag (1994:208). 

Prop. 1993/94:99, bet. 1993/94:SkU29, rskr. 1993/94:170. 
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1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995. 
2. Den nya lydelsen av 20 § skall dock tillämpas första gången efter valet år 

1998. 
3. Val enligt den nya lydelsen av 21 § skall äga rum första gången år 1998. 
4. Löpande tjänstgöringstid för de nämndemän som har valts enligt äldre 

bestämmelser skall vara fyra i stället för tre år. Lag 1994:(1623). 

Prop. 1994/95:87, bet. 1994/95:KU21, rskr. 1994/95:69. 
  

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995. Hänvisningen i 18 § fjärde 
stycket 5 till 35 kap. 4 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) tillämpas första 
gången i mål avseende fastighetstaxering år 1996. Lag (1994:1914). 

Prop. 1994/95:53, bet. 1994/95:SkU13, rskr. 1994/95:150. 
  

Denna lag träder i kraft, i fråga om 2 § första stycket 1 och 20 § den 1 juli 
1995 och i övrigt den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraf-
tträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser. Ansökningar som avses i 8 § 4 
och 5 som före utgången av mars 1995 kommit in till Regeringsrätten men ännu 
inte avgjorts handläggs enligt äldre bestämmelser. Regeringsrätten får dock 
överlämna ett sådant ärende till kammarrätten. Lag (1995:21). 

Prop. 1994/95:27, bet. 1994/95:JuU6, rskr. 1994/95:165. 
  

1. Denna lag träder i kraft den 1 september 1997. Genom lagen upphävs 
lagen (1996:1634) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltnings-
domstolar.  

2. Om handläggningen har påbörjats före ikraftträdandet gäller 17 § i sin 
äldre lydelse. Lag (1997:392). 

Prop. 1996/97:133, bet. 1996/97:JuU17, rskr. 1996/97:216. 
  

Denna lag träder i kraft den 1 november 1997. Äldre föreskrifter gäller 
fortfarande i fråga om mål enligt uppbördslagen (1953:272), bevissäkringslagen 
(1975:1027) för skatte- och avgiftsprocessen, lagen (1984:668) om uppbörd av 
socialavgifter från arbetsgivare och mervärdesskattelagen (1994:200). Lag 
(1997:516). 

Prop. 1996/97:100, bet. 1996/97:SkU23, rskr. 1996/97:276. 
  

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.  
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om mål som avser 

upphandlingar på vilka lagen (1992:1528) om offentlig upphandling är 
tillämplig. Lag (2007:1094). 

Prop. 2006/07:128, bet. 2007/08:FiU7, rskr. 2007/08:31. 
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1. Denna lag träder i kraft den 15 februari 2010.  
2. Om ett mål eller ärende ska handläggas av länsrätt enligt bestämmelser i 

någon upphävd lag ska målet eller ärendet efter ikraftträdandet handläggas av 
förvaltningsrätt. Lag (2009:773). 

Prop. 2008/09:165, bet. 2008/09:JuU23, rskr. 2008/09:290. 
  

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011. 
2. Vid tillämpning av 3 § ska med justitieråd som avgått med ålderspension 

jämställas regeringsråd som avgått med ålderspension. Lag (2010:1398). 

Prop. 2009/10:181, bet. 2010/11:JuU3, rskr. 2010/11:31. 
  

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012. 
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för mål enligt lagen (1978:880) om 

betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter, lagen (1989:479) om 
ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. samt lagen 
(1994:466) om särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet. 

3. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för mål om handlings 
undantagande från taxeringsrevision, skatterevision eller annan granskning och 
om befrielse från skyldighet att lämna upplysningar, visa upp handling eller 
lämna kontrolluppgift enligt de skatteförfattningar som avses i 18 § fjärde 
stycket 2 i dess äldre lydelse. Lag (2011:1303). 

Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29. 
  

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013. 
2. Äldre föreskrifter i 8 § första stycket 5 gäller för mål som har inletts före 

ikraftträdandet. Lag (2013:85). 

Prop. 2012/13:45, bet. 2012/13:JuU15, rskr. 2012/13:154. 
  

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013. Lag (2013:312). 

Prop. 2012/13:123, bet. 2012/13:FiU37, rskr. 2012/13:212. 
  

Denna lag träder i kraft den 1 september 2013. (Lag 2013:649). 

Prop. 2012/13:151, bet. 2012/13:SfU9, rskr. 2012/13:276. 
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Förvaltningsprocesslag (1971:291) 
 
4 juni 1971 

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och Vendes 
Konung, göra veterligt: att Vi, med riksdagen*, funnit gott förordna 
som följer. 

* Prop. 1971:30, KU 36, rskr. 222 

Lagens tillämpningsområde 

1 § Denna lag gäller rättskipning i Högsta förvaltningsdomstolen, 
kammarrätt och förvaltningsrätt. Lag (2010:1400). 
Lag (2010:1400) har trätt i kraft den 1 januari 2011. 

2 § Har i lag eller i författning som beslutats av regeringen med-
delats bestämmelse som avviker från denna lag, gäller den 
bestämmelsen. Lag (1980:275).  

Måls anhängiggörande m.m. 

3 § En ansökan, ett överklagande, en anmälan, en underställning 
och varje annan åtgärd som inleder ett mål ska vara skriftlig. 

En ansökan eller ett överklagande från en enskild ska vara egen-
händigt undertecknad av honom eller henne eller hans eller hennes 
ombud. Den ska innehålla uppgift om hans eller hennes 

1. personnummer eller organisationsnummer, 
2. postadress och adress till arbetsplats samt i förekommande fall 

annan adress där han eller hon kan anträffas för delgivning genom 
stämningsman, 

3. telefonnummer till bostaden och arbetsplatsen samt mobiltelefon-
nummer, med undantag för nummer som avser ett hemligt telefon-
abonnemang som behöver uppges endast om rätten begär det, 

4. e-postadress, och 
5. förhållanden i övrigt av betydelse för delgivning med honom 

eller henne. 
Om den enskildes talan förs av en ställföreträdare, ska mot-

svarande uppgifter lämnas även om ställföreträdaren. Har den 
enskilde ett ombud, ska ombudets namn, postadress, e-postadress, 
telefonnummer till arbetsplatsen och mobiltelefonnummer anges. 

En ansökan eller ett överklagande från en enskild ska dessutom 
innehålla uppgifter om enskild motpart, om det finns en sådan, i de 
hänseenden som anges i andra och tredje styckena. Uppgift om 
motpartens eller hans eller hennes ställföreträdares arbetsplats, 
telefonnummer, e-postadress och ombud behöver lämnas endast om 
uppgiften utan särskild utredning är tillgänglig för den enskilde. 
Saknar motparten känd adress, ska uppgift lämnas om den utredning 
som gjorts för att fastställa detta. 
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Uppgifter som avses i andra–fjärde styckena ska gälla för-
hållandena när uppgifterna lämnas till rätten. Ändras något av dessa 
förhållanden eller är en uppgift ofullständig eller felaktig, ska det utan 
dröjsmål anmälas till rätten. Lag (2013:86). 
Lag (2013:86) har trätt i kraft den 1 juli 2013. Äldre föreskrifter gäller för beslut 
som har meddelats före ikraftträdandet.  

4 § I en ansökan eller ett överklagande eller en därmed jämförlig 
handling skall anges vad som yrkas samt de omständigheter som 
åberopas till stöd för yrkandet. I överklagandet anges dessutom det 
beslut som överklagas. Om prövningstillstånd krävs, skall även anges 
de omständigheter som åberopas till stöd för att ett sådant tillstånd 
skall meddelas. 

Sökande eller klagande bör vidare uppge bevis som han vill åberopa 
och vad han vill styrka med varje särskilt bevis. Lag (1994:436). 
Lag (1994:436) har trätt i kraft den 1 oktober 1994. 

5 § Om en ansökan eller ett överklagande innehåller en sådan brist 
att handlingen inte kan läggas till grund för prövning i sak, ska rätten 
förelägga sökanden eller klaganden att inom viss tid avhjälpa bristen 
vid påföljd att hans eller hennes talan annars avvisas. Detsamma 
gäller om ansökan eller överklagandet inte uppfyller föreskrifterna i 
3 §, om bristen inte är av ringa betydelse för frågan om delgivning. 
Lag (2013:86). 
Lag (2013:86) har trätt i kraft den 1 juli 2013. Äldre föreskrifter gäller för beslut 
som har meddelats före ikraftträdandet.  

6 § Ett mål tas inte upp till prövning, om en ansökan, ett 
överklagande eller en annan åtgärd som inleder ett mål inte har skett 
inom föreskriven tid. Lag (2013:86). 
Lag (2013:86) har trätt i kraft den 1 juli 2013. Äldre föreskrifter gäller för beslut 
som har meddelats före ikraftträdandet.  

6 a § Ett överklagande ska ges in till den myndighet som har med-
delat det beslut som överklagas. Om ett överklagande kommer in till 
den domstol som ska pröva överklagandet i stället för till den 
myndighet som har meddelat beslutet, ska domstolen sända över-
klagandet till myndigheten och samtidigt lämna uppgift om vilken 
dag överklagandet kom in till domstolen. 

Överklagandet ska ha kommit in inom tre veckor från den dag 
klaganden fick del av beslutet. 

Om klaganden är en enskild och ett beslut av en förvaltningsrätt 
eller kammarrätt har meddelats vid en muntlig förhandling, eller det 
vid en sådan förhandling har angetts när beslutet kommer att 
meddelas, ska dock överklagandet ha kommit in inom tre veckor från 
den dag domstolens beslut meddelades. 

Om klaganden är en part som företräder det allmänna, ska över-
klagandet alltid ha kommit in inom tre veckor från den dag förvalt-
ningsrättens eller kammarrättens beslut meddelades. Lag (2013:86). 
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Lag (2013:86) har trätt i kraft den 1 juli 2013. Äldre föreskrifter gäller för beslut 
som har meddelats före ikraftträdandet.  

6 b § Den myndighet som har meddelat det beslut som överklagas 
prövar om överklagandet har kommit in i rätt tid. Om överklagandet 
har kommit in för sent, ska det avvisas. 

Överklagandet ska dock inte avvisas om förseningen beror på att 
myndigheten har lämnat klaganden en felaktig underrättelse om hur 
man överklagar. Överklagandet ska inte heller avvisas om det inom 
överklagandetiden har kommit in till den domstol som ska pröva 
överklagandet. 

Om överklagandet inte avvisas enligt denna paragraf, ska den 
myndighet som har meddelat beslutet överlämna det och övriga 
handlingar i ärendet till den domstol som ska pröva överklagandet. 
Detta gäller dock inte om överklagandet har förfallit enligt 28 § 
förvaltningslagen (1986:223). Lag (2013:86). 
Lag (2013:86) har trätt i kraft den 1 juli 2013. Äldre föreskrifter gäller för beslut 
som har meddelats före ikraftträdandet.  

7 § Om en förvaltningsrätt eller kammarrätt i samband med att ett 
mål inleds finner att den saknar behörighet att handlägga målet men 
att en annan motsvarande domstol skulle vara behörig, ska handling-
arna i målet lämnas över till den domstolen, om det inte finns något 
skäl mot det. Handlingarna ska anses ha kommit in till den senare 
domstolen samma dag som de kom in till den domstol som först tog 
emot handlingarna. Den domstol som handlingarna har lämnats över 
till ska underrätta parterna om överlämnandet. Lag (2013:86). 
Lag (2013:86) har trätt i kraft den 1 juli 2013. Äldre föreskrifter gäller för beslut 
som har meddelats före ikraftträdandet.  

7 a § Om en enskild överklagar en förvaltningsmyndighets beslut 
skall den myndighet som först beslutade i saken vara den enskildes 
motpart sedan handlingarna i ärendet överlämnats till domstolen. 

Första stycket gäller inte i fråga om beslut som överklagas direkt 
hos kammarrätt. Lag (1995:1692). 
Lag (1995:1692) har trätt i kraft den 1 maj 1995. För beslut som har meddelats 
före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser. Detsamma gäller även om 
beslutet har överprövats av en annan förvaltningsmyndighet efter ikraft-
trädandet. 

Måls handläggning 

8 § Rätten ska se till att målet blir så utrett som dess beskaffenhet 
kräver. 

Genom frågor och påpekanden ska rätten verka för att parterna 
avhjälper otydligheter och ofullständigheter i sina framställningar. 

Rätten ska se till att inget onödigt förs in i målet. Överflödig 
utredning får avvisas. Lag (2013:86). 
Lag (2013:86) har trätt i kraft den 1 juli 2013. Äldre föreskrifter gäller för beslut 
som har meddelats före ikraftträdandet.  
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9 § Förfarandet är skriftligt. 
I handläggningen får ingå muntlig förhandling beträffande viss 

fråga, när det kan antas vara till fördel för utredningen eller främja ett 
snabbt avgörande av målet. 

I kammarrätt och förvaltningsrätt skall muntlig förhandling hållas, 
om enskild som för talan i målet begär det samt förhandlingen ej är 
obehövlig och ej heller särskilda skäl talar mot det. Lag (2009:783). 
Lag (2009:783) har trätt i kraft den 15 februari 2010. 

10 § En ansökan, ett överklagande eller en annan handling som 
inleder ett mål och det som hör till handlingen ska skickas till 
motparten. Han eller hon ska föreläggas att svara inom viss tid vid 
påföljd att målet ändå kan komma att avgöras. 

Underrättelse enligt första stycket behövs inte, 
1. om det inte finns anledning anta att talan kommer att bifallas helt 

eller delvis, 
2. om underrättelse annars är uppenbart onödig, 
3. om motparten är en förvaltningsmyndighet och en underrättelse 

är onödig eller 
4. om det kan befaras att underrättelse skulle avsevärt försvåra 

genomförandet av beslut i målet. Lag (2013:86). 
Lag (2013:86) har trätt i kraft den 1 juli 2013. Äldre föreskrifter gäller för beslut 
som har meddelats före ikraftträdandet.  

11 § Den part som har förelagts att svara ska göra det skriftligen, 
om inte rätten beslutar att svaret får lämnas muntligen. 

Parten ska i svaret ange om han eller hon medger eller bestrider 
yrkandena i målet eller, om målet har inletts genom en anmälan eller 
en underställning, den åtgärd som målet gäller. Om parten bestrider 
yrkandena eller åtgärden, ska han eller hon ange skälen för 
bestridandet och de bevis som åberopas. 

Svaret ska innehålla uppgift om vilket mål det avser. Lag 
(2013:86). 
Lag (2013:86) har trätt i kraft den 1 juli 2013. Äldre föreskrifter gäller för beslut 
som har meddelats före ikraftträdandet.  

12 § Rätten skall ge sökande eller klagande tillfälle att ta del av svar 
och det som hör till svaret och att inom viss tid yttra sig skriftligen 
över detta, om det ej är obehövligt. Rätten får förelägga honom att 
yttra sig över svaret vid påföljd att målet ändå kan komma att avgöras. 

13 § Om det behövs, skall rätten inhämta yttrande från förvaltnings-
myndighet som tidigare beslutat i saken. 

14 § Till en muntlig förhandling ska sökanden eller klaganden och 
den som har att svara i målet kallas. En enskild får föreläggas att 
inställa sig personligen vid vite eller vid påföljd att hans eller hennes 
utevaro inte utgör hinder för målets vidare handläggning och 
avgörande. En förvaltningsmyndighet eller annan part, som enligt 
föreskrift i lag företräder det allmänna, får föreläggas att inställa sig 
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vid påföljd att partens utevaro inte utgör hinder för målets vidare 
handläggning och avgörande. 

Sökanden eller klaganden och den som har att svara i målet får delta 
i en muntlig förhandling genom ljudöverföring eller ljud- och 
bildöverföring under samma förutsättningar som gäller enligt 5 kap. 
10 § rättegångsbalken. Lag (2008:652). 

15 § Enskild part, som inställt sig till muntlig förhandling, får 
tillerkännas ersättning av allmänna medel för kostnad för resa och 
uppehälle, om rätten finner att han skäligen bör ersättas för sin 
inställelse. Rätten får bevilja förskott på ersättningen. Närmare 
bestämmelser om ersättning och förskott meddelas av regeringen. Lag 
(1980:275).  

16 § I fråga om offentlighet och ordning vid muntlig förhandling 
gäller 5 kap. 1–5, 9 och 12 §§ rättegångsbalken i tillämpliga delar. 
Utöver vad som följer av 5 kap. 1 § rättegångsbalken får rätten 
förordna att förhandling ska hållas inom stängda dörrar, om det kan 
antagas att vid förhandlingen kommer att läggas fram uppgift, för 
vilken hos domstolen gäller sekretess som avses i offentlighets- och 
sekretesslagen (2009:400). Lag (2009:409). 
Lag (2009:400) har trätt i kraft den 30 juni 2009. 

17 § Vid en muntlig förhandling ska följande antecknas: 
1. yrkanden, 
2. medgivanden, 
3. bestridanden, 
4. invändningar, 
5. vitsordanden, 
6. i korthet de omständigheter som parterna åberopar och 

bemötandena av dessa omständigheter, samt 
7. den utredning som läggs fram vid förhandlingen. Lag 

(2013:86). 
Lag (2013:86) har trätt i kraft den 1 juli 2013. Äldre föreskrifter gäller för beslut 
som har meddelats före ikraftträdandet.  

18 § Innan mål avgöres, skall part ha fått kännedom om det som 
tillförts målet genom annan än honom själv och haft tillfälle att yttra 
sig över det, om det ej föreligger sådana skäl däremot som anges i 
10 § andra stycket. 

19 § I fråga om underrättelseskyldighet enligt 10 § första stycket, 
12 eller 18 § gäller de begränsningar som följer av 10 kap. 3 § 
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Lag (2009:409). 
Lag (2009:400) har trätt i kraft den 30 juni 2009. 

Vissa bevismedel 

20 § Skriftlig handling, som åberopas till bevis, skall tillställas 
rätten utan dröjsmål. I fråga om sådant bevis gäller i övrigt 38 kap. 1–
5 och 7–9 §§ rättegångsbalken i tillämpliga delar. Ersättning till 
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annan än part för tillhandahållande av skriftlig handling utgår dock 
alltid av allmänna medel. Lag (1980:104). 

21 § Åberopas till bevis föremål, som lämpligen kan ges in till 
rätten, skall föremålet utan dröjsmål överlämnas dit. I fråga om 
sådant bevis gäller 39 kap. 5 § rättegångsbalken i tillämpliga delar. 
Ersättning till annan än part för tillhandahållande av föremål utgår 
dock alltid av allmänna medel. 

22 § Åberopar part skriftlig handling eller föremål till bevis, får 
rätten förelägga honom att inom viss tid tillställa rätten handlingen 
eller föremålet vid påföljd att målet ändå kan komma att avgöras. 

23 § Rätten får besluta om syn på stället för besiktning av fastighet 
eller plats eller av föremål som inte lämpligen kan ges in till rätten. 
Vid sådan syn får yrkeshemlighet röjas endast om det finns synnerlig 
anledning till det. 

I fråga om syn på stället gäller bestämmelserna om muntlig 
förhandling samt 5 kap. 11 § rättegångsbalken i tillämpliga delar. Lag 
(2008:647). 
Lag (2008:647) har trätt i kraft den 1 november 2008. 

24 § Rätten får inhämta yttrande över fråga, som kräver särskild 
sakkunskap, från myndighet, tjänsteman eller den, som eljest har att 
gå till handa med yttrande i ämnet, eller anlita annan sakkunnig i 
frågan. 

I fråga om sakkunnig gäller 40 kap. 2–7 och 12 §§ rättegångsbalken 
i tillämpliga delar. 

Ersättning för utlåtande av myndighet, tjänsteman eller den som 
eljest har att gå till handa med yttrande utgår endast om det är särskilt 
föreskrivet. Annan sakkunnig är berättigad till ersättning av allmänna 
medel för sitt uppdrag. Rätten får bevilja förskott på sådan ersättning. 

25 § Rätten får förordna om förhör med vittne eller sakkunnig. 
Sådant förhör äger rum vid muntlig förhandling. Förhöret får hållas 
under ed. Om förhör gäller 36 kap. 1–18 och 20–23 §§ samt 40 kap. 
9–11, 14, 16 och 20 §§ rättegångsbalken i tillämpliga delar. 

Vittne och sakkunnig får delta i en muntlig förhandling genom 
ljudöverföring eller ljud- och bildöverföring under samma förutsätt-
ningar som gäller enligt 5 kap. 10 § rättegångsbalken. Lag (2008:652). 

26 § Vittne eller sakkunnig har rätt till ersättning av allmänna medel 
för kostnad för sin inställelse. Rätten får bevilja förskott på ersättning 
för kostnad för resa och uppehälle. Närmare bestämmelser om 
ersättning och förskott meddelas av regeringen. 

Har vittnet eller den sakkunnige inkallats på begäran av enskild part 
och visar det sig att parten saknade godtagbart skäl för sin begäran, får 
rätten ålägga honom att återbetala ersättningen till statsverket. Lag 
(1980:275).  

27 § Finner förvaltningsrätt att förhör med vittne eller sakkunnig 
lämpligen bör hållas av annan förvaltningsrätt, får rätten efter samråd 
med denna besluta härom. 
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I fråga om bevisupptagning enligt första stycket gäller 35 kap. 10 
och 11 §§ rättegångsbalken i tillämpliga delar. Lag (2009:783). 
Lag (2009:783) har trätt i kraft den 15 februari 2010. 

Beslut 

28 § Den domstol som ska pröva ett överklagande får besluta att det 
överklagade beslutet, om det annars skulle gälla omedelbart, tills vidare 
inte ska gälla och även i övrigt besluta rörande saken. Lag (2013:86). 
Lag (2013:86) har trätt i kraft den 1 juli 2013. Äldre föreskrifter gäller för beslut 
som har meddelats före ikraftträdandet.  

29 § Rättens avgörande får ej gå utöver vad som yrkats i målet. Om 
det föreligger särskilda skäl, får dock rätten även utan yrkande besluta 
till det bättre för enskild, när det kan ske utan men för motstående 
enskilt intresse. 

30 § Rättens avgörande av mål skall grundas på vad handlingarna 
innehåller och vad i övrigt förekommit i målet. 

Av beslutet skall framgå de skäl som bestämt utgången. 

31 § Ett beslut genom vilket rätten avgör målet ska skickas till 
parterna. Om det finns en skiljaktig mening ska den bifogas. 

Ett beslut som får överklagas ska innehålla upplysning om hur det 
ska ske. Om det krävs prövningstillstånd i högre rätt, ska beslutet 
innehålla upplysning om det och om de grunder som ett sådant 
tillstånd meddelas på. Lag (2013:86). 
Lag (2013:86) har trätt i kraft den 1 juli 2013. Äldre föreskrifter gäller för beslut 
som har meddelats före ikraftträdandet.  

32 § Om domstolen finner att en dom eller ett beslut innehåller 
någon uppenbar oriktighet till följd av domstolens eller någon annans 
skrivfel, räknefel eller liknande förbiseende, får domstolen besluta 
om rättelse. 

Har domstolen av förbiseende underlåtit att fatta ett beslut som 
skulle ha meddelats i samband med ett avgörande, får domstolen 
komplettera sitt avgörande inom sex månader från det att avgörandet 
vann laga kraft. En komplettering senare än två veckor efter det att 
avgörandet meddelades får dock ske endast om en part begär det och 
ingen annan part motsätter sig kompletteringen. 

Innan beslut om rättelse eller komplettering fattas, skall parterna 
även i annat fall än som avses i andra stycket andra meningen ha fått 
tillfälle att yttra sig, om det inte är obehövligt. Beslutet skall om möjligt 
antecknas på varje exemplar av den dom eller det beslut som rättas 
eller kompletteras. Lag (2001:27). 
Lag (2001:27) har trätt i kraft den 1 april 2001. 
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Överklagande 

33 § Förvaltningsrättens beslut överklagas till kammarrätten. 
Kammarrättens beslut överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen. 

Ett beslut får överklagas av den som det angår, om det gått honom 
eller henne emot. 

Kammarrättens beslut att meddela prövningstillstånd får inte över-
klagas. 

Om ett överklagande eller en begäran om omprövning har avvisats 
på grund av att överklagandet eller begäran har kommit in för sent 
och rätten efter överklagande har prövat avvisningsbeslutet eller 
vägrat prövningstillstånd i fråga om ett sådant överklagande, får 
rättens beslut inte överklagas. Lag (2013:86). 
Lag (2013:86) har trätt i kraft den 1 juli 2013. Äldre föreskrifter gäller för beslut 
som har meddelats före ikraftträdandet.  

34 § Mot beslut, som ej innebär att målet avgöres, får talan föras 
endast i samband med talan mot beslut i själva målet. Talan får dock 
föras särskilt när rätten 

1. ogillat invändning om jäv mot ledamot av rätten eller invändning 
om att hinder föreligger för talans prövning, 

2. avvisat ombud eller biträde, 
3. förordnat rörande saken i avvaktan på målets avgörande, 
4. förelagt någon att medverka på annat sätt än genom inställelse 

inför rätten och underlåtenhet att iakttaga föreläggandet kan medföra 
särskild påföljd för honom, 

5. utdömt vite eller annan påföljd för underlåtenhet att iakttaga före-
läggande eller ådömt straff för förseelse i förfarandet eller ålagt vittne 
eller sakkunnig att ersätta kostnad som vållats genom försummelse 
eller tredska, 

6. förordnat angående undersökning eller omhändertagande av 
person eller egendom eller om annan liknande åtgärd, 

7. förordnat angående ersättning för någons medverkan i målet,  
8. utlåtit sig i annat fall än som avses i 7 i fråga som gäller rättshjälp 

enligt rättshjälpslagen (1996:1619) eller i fråga om offentligt biträde 
enligt lagen (1996:1620) om offentligt biträde eller 

9. beslutat i fråga om förlängning av tidsfrist enligt 46 kap. 14 § 
andra stycket skatteförfarandelagen (2011:1244). 

Mot beslut, varigenom mål återförvisas till lägre instans, får talan 
föras endast om beslutet innefattar avgörande av fråga, som inverkar på 
målets utgång. Lag (2011:1304). 
Lag (2011:1304) har trätt i kraft den 1 januari 2012. Äldre bestämmelser gäller 
fortfarande för beslut i fråga om förlängning av tidsfrist enligt lagen (1978:880) 
om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter. 
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Prövningstillstånd i kammarrätt 

34 a § För de mål där det är särskilt föreskrivet krävs prövnings-
tillstånd för att kammarrätten ska pröva ett överklagande av ett beslut 
som förvaltningsrätten har meddelat i målet. Detsamma gäller 
förvaltningsrättens beslut i en fråga som har ett direkt samband med 
ett sådant mål. Något sådant tillstånd krävs dock inte när talan förs av 
Riksdagens ombudsmän eller Justitiekanslern. 

Prövningstillstånd ska meddelas om 
1. det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som 

förvaltningsrätten har kommit till, 
2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas går att bedöma riktig-

heten av det slut som förvaltningsrätten har kommit till, 
3. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagan-

det prövas av högre rätt, eller 
4. det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet. 
Prövningstillstånd får begränsas till att gälla en viss del av ett 

beslut, om utgången i den delen inte kan påverka andra delar av det 
överklagade beslutet. 

Om prövningstillstånd inte meddelas, står förvaltningsrättens 
beslut fast. En upplysning om detta ska tas in i kammarrättens beslut. 
Lag (2013:86). 
Lag (2013:86) har trätt i kraft den 1 juli 2013. Äldre föreskrifter gäller för beslut 
som har meddelats före ikraftträdandet. De nya bestämmelserna i 34 a § tredje 
stycket samt 36 a och 36 b §§ gäller inte i fråga om beslut som en förvaltnings-
rätt respektive kammarrätt har meddelat före ikraftträdandet. 

Särskilda regler om överklagande hos Högsta förvaltnings-
domstolen 

35 § Ett överklagande av kammarrättens beslut i ett mål som har 
inletts i kammarrätten genom överklagande, underställning eller 
ansökan prövas av Högsta förvaltningsdomstolen endast om pröv-
ningstillstånd har meddelats. 

Om prövningstillstånd inte meddelas, står kammarrättens beslut 
fast. En upplysning om detta ska tas in i Högsta förvaltnings-
domstolens beslut. 

Första stycket gäller inte 
1. talan som Riksdagens ombudsmän eller Justitiekanslern för i 

mål om disciplinansvar eller om återkallelse eller begränsning av 
behörighet att utöva yrke inom hälso- och sjukvården, tandvården, 
detaljhandeln med läkemedel eller djurens hälso- och sjukvård, 

2. talan som Justitiekanslern för i mål enligt kreditupplysnings-
lagen (1973:1173), inkassolagen (1974:182). Lag (2013:459). 
Lag (2013:459) har trätt i kraft den 1 juli 2013. Äldre föreskrifter gäller för 
beslut som har meddelats före ikraftträdandet.  

36 § Prövningstillstånd meddelas, 
1. om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att över-

klagandet prövas av Högsta förvaltningsdomstolen eller 
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2. om det finns synnerliga skäl till en sådan prövning, såsom att 
det finns grund för resning eller att målets utgång i kammarrätten 
uppenbarligen beror på grovt förbiseende eller grovt misstag. 

Om prövningstillstånd meddelas i ett av två eller flera likartade mål, 
får prövningstillstånd meddelas även i övriga mål. Lag (2013:86). 
Lag (2013:86) har trätt i kraft den 1 juli 2013. Äldre föreskrifter gäller för beslut 
som har meddelats före ikraftträdandet.  

36 a §  Prövningstillstånd får begränsas till att gälla en viss fråga i 
målet, vars prövning är av vikt för ledning av rättstillämpningen 
(prejudikatfråga) eller en viss del av målet. 

I avvaktan på att prövning sker i enlighet med ett prövnings-
tillstånd som har begränsats enligt första stycket får Högsta förvalt-
ningsdomstolen förklara frågan om meddelande av prövningstillstånd 
rörande målet i övrigt helt eller delvis vilande. 

I den utsträckning som prövningstillstånd inte meddelas och 
frågan om prövningstillstånd inte heller förklaras vilande, ska det 
överklagade beslutet stå fast. En upplysning om detta ska tas in i 
Högsta förvaltningsdomstolens beslut. Lag (2013:86). 
Lag (2013:86) har trätt i kraft den 1 juli 2013. Äldre föreskrifter gäller för beslut 
som har meddelats före ikraftträdandet. De nya bestämmelserna i 34 a § tredje 
stycket samt 36 a och 36 b §§ gäller inte i fråga om beslut som en förvaltnings-
rätt respektive kammarrätt har meddelat före ikraftträdandet. 

36 b §  Om Högsta förvaltningsdomstolen med tillämpning av 36 a § 
har prövat en prejudikatfråga får domstolen, om ytterligare prövning 
krävs, helt eller delvis grunda sitt avgörande av målet i övrigt på 
kammarrättens bedömning eller, med undanröjande av lägre rätts eller 
myndighets avgörande, besluta om återförvisning av målet för fortsatt 
behandling. Lag (2013:86). 
Lag (2013:86) har trätt i kraft den 1 juli 2013. Äldre föreskrifter gäller för beslut 
som har meddelats före ikraftträdandet. De nya bestämmelserna i 34 a § tredje 
stycket samt 36 a och 36 b §§ gäller inte i fråga om beslut som en förvaltnings-
rätt respektive kammarrätt har meddelat före ikraftträdandet. 

37 § I mål, vari prövningstillstånd kräves, får omständighet eller 
bevis, som klaganden åberopar först i Högsta förvaltningsdomstolen, 
beaktas endast om det föreligger särskilda skäl. 

Föreskrifter om hinder mot att beakta eller anföra nya omständig-
heter i vissa mål finns i 10 kap. 10 § kommunallagen (1991:900). Lag 
(2010:1400). 
Lag (2010:1400) har trätt i kraft den 1 januari 2011. 

37 a § [37 a § har upphört att gälla genom lag (1995:22), som har trätt i kraft 
den 1 juli 1995.] 



Förvaltningsprocesslag  37 

Resning och återställande av försutten tid 

37 b § Resning får beviljas i mål eller ärende om det på grund av 
något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på 
nytt. Lag (1995:22). 

37 c § Om tiden för överklagande eller en därmed jämförbar åtgärd 
har försuttits på grund av omständigheter som utgör giltig ursäkt, får tiden 
återställas. Lag (1995:22). 
Lag (1995:22) har trätt i kraft den 1 april 1995. 

Straff 

38 § Den som vid muntlig förhandling stör förhandlingen eller 
fotograferar i rättssalen eller bryter mot föreskrift eller förbud, som 
har meddelats med stöd av 16 §, jämfört med 5 kap. 9 § rättegångs-
balken, döms till penningböter. Till samma straff döms den som 
muntligen inför rätten eller i skrivelse till rätten uttalar sig otillbörligt. 
Lag (1991:298). 
Lag (1991:298) har trätt i kraft den 1 januari 1992. 

39 § Den som utan giltigt skäl röjer vad som enligt rättens för-
ordnande ej får uppenbaras dömes till böter. Lag (1980:104). 

40 § [40 § har upphört att gälla genom lag (1987:748), som har trätt i kraft 
den 1 januari 1988.] 

41 § I fråga om jäv mot den som handlägger mål enligt denna lag 
gäller bestämmelserna i 4 kap. rättegångsbalken om jäv mot domare. 

42 § Rätten skall självmant upptaga fråga om ansvar för förseelse 
under förfarandet och om utdömande av vite som förelagts med stöd 
av denna lag. 

43 § Sökande, klagande eller annan part har rätt att ta del av det 
som tillförts målet med de begränsningar som följer av 10 kap. 3 § 
offentlighets och sekretesslagen (2009:400). Lag (2009:409). 
Lag (2009:400) har trätt i kraft den 30 juni 2009. 

44 § En handling anses ha kommit in till domstolen den dag 
handlingen eller en avi om betald postförsändelse som innehåller 
handlingen anlänt till domstolen eller nått en behörig tjänsteman. Om 
domstolen underrättas särskilt om att ett meddelande till domstolen 
anlänt till ett telebefordringsföretag, anses meddelandet ha kommit in 
redan när underrättelsen nått en behörig tjänsteman. 

Om det kan antas att handlingen eller en avi om denna en viss dag 
har lämnats hos domstolens kansli eller avskilts för domstolen på ett 
postkontor, anses den ha kommit in den dagen om den nått en behörig 
tjänsteman närmast följande arbetsdag. 

En handling ska bekräftas av avsändaren om rätten anser att det 
behövs. Lag (2013:86). 



38  Förvaltningsprocesslag  
 

Lag (2013:86) har trätt i kraft den 1 juli 2013. Äldre föreskrifter gäller för beslut 
som har meddelats före ikraftträdandet.  

45 § Är någon som kallats till muntlig förhandling hindrad att 
inställa sig, skall han omedelbart anmäla det till rätten. 

46 § I fråga om laga förfall äger 32 kap. 6 och 8 §§ rättegångs-
balken motsvarande tillämpning. 

47 § Ska rätten underrätta någon om innehållet i en handling eller 
om något annat, får det ske genom delgivning. Delgivning ska 
användas, om det är särskilt föreskrivet eller om det med hänsyn till 
syftet med bestämmelsen om underrättelse framgår att delgivning bör 
ske, men bör i övrigt tillgripas bara om det är påkallat med hänsyn till 
omständigheterna.  

Bestämmelserna i 24 § delgivningslagen (2010:1932) hindrar inte 
att kammarrätt delger en part handlingar genom förenklad delgivning, 
om parten under handläggningen i förvaltningsrätten har informerats 
om att sådan delgivning kan komma att användas i kammarrätten om 
förvaltningsrättens avgörande överklagas dit. 

Första stycket gäller även för Högsta förvaltningsdomstolen om 
informationen har lämnats i förvaltningsrätten eller i kammarrätten. 
Lag (2010:1940). 
Lag (2010:1940) träder i kraft den 1 april 2011. Äldre bestämmelser gäller om 
ett beslut om delgivning enligt 15–17 §§ delgivningslagen (1970:428) har fattats 
före den 1 april 2011 eller om en handling har skickats eller lämnats före denna 
tidpunkt.  

48 § Den som för talan i mål får som ombud eller biträde anlita 
någon som är lämplig för uppdraget. 

Om den som är ombud eller biträde visar oskicklighet eller 
oförstånd eller annars är olämplig får rätten avvisa honom eller henne 
som ombud eller biträde i målet. Rätten får också förklara honom 
eller henne obehörig att vara ombud eller biträde vid rätten antingen 
för viss tid eller tills vidare. 

Om den som avvisas eller förklaras obehörig enligt andra stycket 
är advokat, ska åtgärden anmälas till advokatsamfundets styrelse. Lag 
(2013:86). 
Lag (2013:86) har trätt i kraft den 1 juli 2013. Äldre föreskrifter gäller för beslut 
som har meddelats före ikraftträdandet.  

49 § Ett ombud ska ha fullmakt. 
Om rätten anser att ombudets behörighet behöver styrkas, ska 

ombudet eller huvudmannen föreläggas att visa upp en skriftlig full-
makt. En sådan fullmakt ska innehålla ombudets namn. Om ombudet 
får sätta någon annan i sitt ställe, ska detta framgå av fullmakten. 

Om ansökan eller överklagandet har getts in av ombudet, ska det i 
föreläggandet anges att talan tas upp till prövning endast om detta följs. 
Har ombudet vidtagit någon annan åtgärd, ska det i föreläggandet anges 
att åtgärden beaktas endast om detta följs. Lag (2013:86). 
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Lag (2013:86) har trätt i kraft den 1 juli 2013. Äldre föreskrifter gäller för beslut 
som har meddelats före ikraftträdandet.  

50 § Behärskar part, vittne eller annan som skall höras inför rätten ej 
svenska språket eller är han allvarligt hörsel- eller talskadad, skall rätten 
vid behov anlita tolk. Rätten får även i annat fall vid behov anlita tolk. 

Första stycket skall tillämpas även i fråga om överföring från 
punktskrift till vanlig skrift eller omvänt. 

Som tolk får ej anlitas den vars tillförlitlighet kan anses förringad på 
grund av hans ställning till någon som för talan i målet eller på grund 
av annan därmed jämförlig omständighet. Lag (1990:452).  
Lag (1990:452) har trätt i kraft den 1 juli 1990. 

51 § Den som anlitas som tolk vid muntlig förhandling skall inför 
rätten avlägga ed, att han efter bästa förstånd skall fullgöra sitt 
uppdrag. Finnes anledning antaga att han skall erhålla ytterligare 
sådana uppdrag av rätten, får han avlägga ed som avser även framtida 
uppdrag. Lag (1975:1298). 

52 § Den som fullgör uppdrag som tolk annorledes än i tjänsten har 
rätt till skälig ersättning för arbete, tidsspillan och utlägg som upp-
draget krävt. 

Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer fastställer 
taxa som skall tillämpas vid bestämmande av ersättning till tolk vid 
muntlig översättning. 

Kostnad för tolk betalas av allmänna medel. Lag (1979:290). 

53 § Vad i denna lag sägs om enskild part gäller i tillämpliga delar 
även den som är ställföreträdare för parten. 

  
Denna lag träder i kraft beträffande skatterätt och länsrätt den 

1 juli 1971 samt i övrigt den 1 januari 1972. 
I fråga om talan mot beslut av skatterätt eller länsrätt, som med-

delats före den 1 januari 1972, gäller äldre bestämmelser om talan 
mot beslut av prövningsnämnd eller länsstyrelse i motsvarande fall. 

I fråga om talan mot kammarrätts beslut, som meddelats före den 
1 januari 1972, gäller äldre bestämmelser. Lag (1971:291). 

Prop. 1971:30, KU 36, rskr. 222 
  

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1987. Äldre föreskrifter 
gäller fortfarande i fråga om beslut som har meddelats före ikraft-
trädandet. Lag (1986:224).  

Prop. 1985/86:80, KU 1985/86:21, rskr. 1985/86:202. 
  

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1988. I fråga om besvär över 
beslut som meddelats före ikraftträdandet gäller den äldre lydelsen av 
33 §. Lag (1986:1322). 

Prop. 1986/87:47, SkU 1986/87:11, rskr. 1986/87:95. 
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Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. Äldre 

bestämmelser gäller dock fortfarande i mål som handläggs av 
försäkringsdomstol efter ikraftträdandet. Lag (1991:211).  

Prop. 1990/91:80, 1990/91:JuU18, rskr. 1990/91:216. 
  

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993. Äldre föreskrifter gäller 
fortfarande i fråga om mål som avgjorts av kammarrätt före 
ikraftträdandet. Lag (1993:575).  

Prop. 1992/93:215, bet. 1992/93:JuU33, rskr. 1992/93:372. 
  

Denna lag träder i kraft, i fråga om 35 § den 1 juli 1994 och i 
övrigt den 1 oktober 1994. Äldre lydelse av 35 § gäller fortfarande i 
fråga om mål som avgjorts av kammarrätt före den 1 juli 1994. Lag 
(1994:436).  

Prop. 1993/94:133, bet. 1993/94:JuU24, rskr. 1993/94:319. 
  

Denna lag träder i kraft, såvitt gäller 35, 37 b och 37 c §§ samt 
rubriken närmast före 37 b § den 1 april 1995 och i övrigt den 1 juli 
1995. Beslut som har meddelats före den 1 april 1995 överklagas 
enligt äldre bestämmelser. Lag (1995:22).  

Prop. 1994/95:27, bet. 1994/95:JuU6, rskr. 1994/95:165. 
  

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1996. För beslut som har 
meddelats före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser. Detsamma 
gäller även om beslutet har överprövats av en annan förvaltnings-
myndighet efter ikraftträdandet. Lag (1995:1692).  

Prop. 1995/96:22, bet. 1995/96:JuU7, rskr. 1995/96:55. 
  

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1998. Bestämmelsen i förut-
varande 7 § första stycket skall tillämpas i fråga om beslut som har 
meddelats före ikraftträdandet. 33 § fjärde stycket gäller inte om det 
överklagade avvisningsbeslutet har meddelats före ikraftträdandet. 
Lag (1998:374).  

Prop. 1997/98:101, bet. 1997/98:JuU17, rskr. 1997/98:226. 
  

Denna lag träder i kraft den 24 oktober 1998. Om datalagen 
(1973:289) även efter denna tidpunkt skall tillämpas på viss 
behandling av personuppgifter, gäller dock 35 § i dess äldre lydelse 
för sådan behandling. Lag (1998:736).  

Prop. 1997/98:97, bet. 1997/98:JuU20, rskr. 1997/98:276. 
  

Denna lag träder i kraft den 1 april 1999. Om lagen (1987:1231) om 
automatisk databehandling vid taxeringsrevision, m.m. även efter 
denna tidpunkt skall tillämpas på viss behandling av personuppgifter, 
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gäller dock 35 § i dess äldre lydelse för sådan behandling. Lag 
(1999:98).  

Prop. 1998/99:34, bet. 1998/99:SkU9, rskr. 1998/99:145. 
  

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2011. 
2. Äldre bestämmelser gäller om ett beslut om delgivning enligt 

15–17 §§ delgivningslagen (1970:428) har fattats före den 1 april 2011 
eller om en handling har skickats eller lämnats före denna tidpunkt. 
Lag (2010:1940). 

Prop. 2009/10:237, bet. 2010/11:JuU2, rskr. 2010/11:30. 
  

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012. 
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för beslut i fråga om 

förlängning av tidsfrist enligt lagen (1978:880) om betalningssäkring 
för skatter, tullar och avgifter. Lag (2011:1304). 

Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29. 
  

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013. 
2. Äldre föreskrifter gäller för beslut som har meddelats före 

ikraftträdandet. 
3. De nya bestämmelserna i 34 a § tredje stycket samt 36 a och 

36 b §§ gäller inte i fråga om beslut som en förvaltningsrätt respek-
tive kammarrätt har meddelat före ikraftträdandet. (Lag 2013:86). 

Prop. 2012/13:45, bet. 2012/13:JuU15, rskr. 2012/13:154. 
  

Enligt riksdagens beslut föreskrivs att 35 § förvaltningsprocess-
lagen (1971:291) i stället för dess lydelse enligt lagen (2013:86) om 
ändring i nämnda lag ska ha följande lydelse. (Lag 2013:459). 

Prop. 2012/13:115, bet. 2012/13:JuU22, rskr. 2012/13:252. 
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Skadeståndslag (1972:207) 
 
2 juni 19872 

Enligt riksdagens beslut* föreskrivs följande. 

* Prop. 1972:5, LU 10, rskr. 192 

1 kap. Inledande bestämmelser 

1 §  I denna lag meddelade bestämmelser om skadestånd tillämpas, 
om ej annat är särskilt föreskrivet eller föranledes av avtal eller i 
övrigt följer av regler om skadestånd i avtalsförhållanden. 

2 §  Med ren förmögenhetsskada förstås i denna lag sådan ekono-
misk skada som uppkommer utan samband med att någon lider 
person- eller sakskada. 

3 §  [Har upphävts genom lag (2001:732) som har trätt i kraft den 
1 januari 2002.] 

2 kap. Skadeståndsansvar på grund av eget vållande 

1 §  Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada 
eller sakskada skall ersätta skadan. Lag (2001:732). 
Lag (2001:732) har trätt i kraft den 1 januari 2002. 

2 §  Den som vållar ren förmögenhetsskada genom brott skall 
ersätta skadan. Lag (2001:732). 
Lag (2001:732) har trätt i kraft den 1 januari 2002. 

3 §  Den som allvarligt kränker någon annan genom brott som 
innefattar ett angrepp mot dennes person, frihet, frid eller ära skall 
ersätta den skada som kränkningen innebär. Lag (2001:732). 
Lag (2001:732) har trätt i kraft den 1 januari 2002. 

4 §  Den som i fall som avses i 1–3 §§ vållar skada innan han har 
fyllt arton år skall ersätta skadan i den mån det är skäligt med hänsyn 
till hans ålder och utveckling, handlingens beskaffenhet, föreliggande 
ansvarsförsäkring och andra ekonomiska förhållanden samt övriga 
omständigheter. Lag (2001:732). 
Lag (2001:732) har trätt i kraft den 1 januari 2002. 

5 §  Den som i fall som avses i 1–3 §§ vållar skada under påverkan 
av en allvarlig psykisk störning eller av någon annan psykisk störning 
som inte är självförvållad och tillfällig skall ersätta skadan i den mån 
det är skäligt med hänsyn till hans sinnestillstånd, handlingens 
beskaffenhet, föreliggande ansvarsförsäkring och andra ekonomiska 
förhållanden samt övriga omständigheter. Lag (2001:732). 
Lag (2001:732) har trätt i kraft den 1 januari 2002. 
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6 §  För skada som vållats genom underlåtenhet att avslöja brott 
skall ersättning enligt denna lag inte betalas enbart på den grund att 
straff för underlåtenheten kan följa enligt 23 kap. 6 § första stycket 
brottsbalken. Lag (2001:732). 
Lag (2001:732) har trätt i kraft den 1 januari 2002. 

3 kap. Skadeståndsansvar för annans vållande och för det 
allmänna 

1 §  Den som har arbetstagare i sin tjänst skall ersätta 
1. personskada eller sakskada som arbetstagaren vållar genom fel 

eller försummelse i tjänsten, 
2. ren förmögenhetsskada som arbetstagaren i tjänsten vållar 

genom brott, och 
3. skada på grund av att arbetstagaren kränker någon annan på sätt 

som anges i 2 kap. 3 § genom fel eller försummelse i tjänsten. 
I fråga om skadeståndsansvar för staten eller en kommun gäller även 

vad som sägs nedan i detta kapitel. Vad som där sägs om en kommun 
gäller också ett landsting och ett kommunalförbund. Lag (2001:732). 
Lag (2001:732) har trätt i kraft den 1 januari 2002. 

2 §  Staten eller en kommun skall ersätta 
1. personskada, sakskada eller ren förmögenhetsskada, som vållas 

genom fel eller försummelse vid myndighetsutövning i verksamhet 
för vars fullgörande staten eller kommunen svarar, och 

2. skada på grund av att någon annan kränks på sätt som anges i 
2 kap. 3 § genom fel eller försummelse vid sådan myndighets-
utövning. Lag (2001:732). 
Lag (2001:732) har trätt i kraft den 1 januari 2002. 

3 §  Staten eller en kommun skall ersätta ren förmögenhetsskada 
som vållas av att en myndighet genom fel eller försummelse lämnar 
felaktiga upplysningar eller råd, om det med hänsyn till omständig-
heterna finns särskilda skäl. Därvid skall särskilt beaktas upplysning-
arnas eller rådens art, deras samband med myndighetens verksam-
hetsområde och omständigheterna när de lämnades. Lag (1998:715). 
Lag (1998:715) har trätt i kraft den 1 januari 1999. 

4 §  [Har upphävts genom lag (1989:926) som har trätt i kraft den 
1 januari 1990.] 

5 §  En förälder som har vårdnaden om ett barn ska ersätta 
1. personskada eller sakskada som barnet vållar genom brott, och 
2. skada på grund av att barnet kränker någon annan på sätt som 

anges i 2 kap. 3 §. 
Förälderns ansvar enligt första stycket är för varje skadehändelse 

begränsat till en femtedel av det prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 
7 §§ socialförsäkringsbalken som gäller för det år då skadehändelsen 
inträffade. Står barnet under vårdnad av två föräldrar, gäller begräns-
ningen för dem gemensamt. 
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Om beloppet som anges i andra stycket inte räcker till full ersätt-
ning åt flera som lidit skada till följd av skadehändelsen, ska ersätt-
ningen sättas ned med samma kvotdel för var och en av de skade-
lidande. Lag (2010:704). 
Lag (2010:704) har trätt i kraft den 1 januari 2011. 

6 §  Ersättning enligt 1 eller 2 § för sakskada kan jämkas, om det är 
skäligt med hänsyn till föreliggande försäkringar eller försäkrings-
möjligheter. 

Ersättning enligt 5 b § kan jämkas, om det är uppenbart oskäligt 
att föräldern ska betala skadeståndet med hänsyn till förälderns 
förhållande till barnet eller de särskilda åtgärder föräldern har vidtagit 
för att förhindra att barnet begår brott. Lag (2010:703).  
Lag (2010:703) har trätt i kraft den 1 september 2010. 

7 §  Talan om ersättning enligt 2 § får inte föras med anledning av 
beslut av riksdagen eller regeringen eller av Högsta domstolen eller 
Högsta förvaltningsdomstolen, om inte beslutet upphävts eller änd-
rats. Sådan talan får inte heller föras med anledning av beslut av lägre 
myndighet, vilket efter överklagande prövats av regeringen, Högsta 
domstolen eller Högsta förvaltningsdomstolen, utan att beslutet upp-
hävts eller ändrats. Lag (2010:1458). 
Lag (2010:1458) har trätt i kraft den 1 januari 2011. 

8 §  Bestämmelserna i detta kapitel gäller ej i fråga om sådan skada 
i följd av trafik med motordrivet fordon som vållats av fordonets 
förare, i den mån trafikskadeersättning kan utgå för skadan enligt 
trafikskadelagen (1975:1410). Lag (1975:1411). 

9 §  Skadeståndsansvar enligt detta kapitel åvilar ej staten eller 
kommun med anledning av fel eller försummelse vid lotsning. 

10 §  Talan om ersättning enligt 2 § med anledning av dom eller 
beslut av Högsta domstolen, Högsta förvaltningsdomstolen, hovrätt 
eller allmän underrätt väcks vid den domstol som enligt 2 kap. 2 § eller 
3 kap. 3 § rättegångsbalken är behörig att ta upp där angivna mål på 
grund av brott av domare vid den domstol som meddelat domen eller 
beslutet. Motsvarande gäller i fråga om ersättningstalan enligt 2 § med 
anledning av beslut eller åtgärd av någon som anges i nämnda lagrum i 
rättegångsbalken. Sådan talan med anledning av beslut av riksdagen 
eller regeringen väcks i Högsta domstolen. Lag (2010:1458). 
Lag (2010:1458) har trätt i kraft den 1 januari 2011. 

11 §  Åklagaren är under de förutsättningar som anges i 22 kap. 2 § 
första stycket rättegångsbalken skyldig att i samband med åtalet för-
bereda och utföra målsägandens talan om sådant skadestånd som 
avses i 5 §. Lag (2010:703). 
Lag (2010:703) har trätt i kraft den 1 september 2010. 
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4 kap. Arbetstagares skadeståndsansvar 

1 §  För skada, som arbetstagare vållar genom fel eller försum-
melse i tjänsten, är han ansvarig endast i den mån synnerliga skäl 
föreligger med hänsyn till handlingens beskaffenhet, arbetstagarens 
ställning, den skadelidandes intresse och övriga omständigheter. 

5 kap. Skadeståndets bestämmande 

1 §  Skadestånd till den som har tillfogats personskada omfattar 
ersättning för 

1. sjukvårdskostnad och andra kostnader för den skadelidande, 
inbegripet skälig kompensation till den som står den skadelidande 
särskilt nära, 

2. inkomstförlust, 
3. fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur (sveda och 

värk) eller av bestående art (lyte eller annat stadigvarande men) samt 
särskilda olägenheter till följd av skadan. 

Ersättning för inkomstförlust motsvarar skillnaden mellan den 
inkomst som den skadelidande skulle ha kunnat uppbära, om han icke 
hade skadats, och den inkomst som han trots skadan har eller borde 
ha uppnått eller som han kan beräknas komma att uppnå genom 
sådant arbete som motsvarar hans krafter och färdigheter och som 
rimligen kan begäras av honom med hänsyn till tidigare utbildning 
och verksamhet, omskolning eller annan liknande åtgärd samt ålder, 
bosättningsförhållanden och därmed jämförliga omständigheter. 

Med inkomstförlust likställs intrång i näringsverksamhet. Med 
inkomst likställs värdet av hushållsarbete i hemmet. Lag (2001:732). 
Lag (2001:732) har trätt i kraft den 1 januari 2002. 

2 §  Har personskada lett till döden, skall ersättning betalas för 
1. begravningskostnad och, i skälig omfattning, annan kostnad till 

följd av dödsfallet, 
2. förlust av underhåll, 
3. personskada som till följd av dödsfallet åsamkats någon som 

stod den avlidne särskilt nära. 
Ersättning för förlust av underhåll tillkommer efterlevande som 

enligt lag hade rätt till underhåll av den avlidne eller som på annat 
sätt var beroende av honom för sin försörjning, om underhåll utgick 
vid tiden för dödsfallet eller om det kan antas att underhåll skulle ha 
kommit att utgå inom en nära framtid därefter. Förlusten ersätts i den 
omfattning som är skälig med hänsyn till den efterlevandes förmåga 
och möjligheter att genom eget arbete eller annars, på annat sätt än 
genom förmån som avses i 3 §, själv bidra till sin försörjning. Med 
underhåll likställs värdet av den avlidnes hushållsarbete i hemmet. 
Lag (2001:732). 
Lag (2001:732) har trätt i kraft den 1 januari 2002. 
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3 §  Vid bestämmande av ersättning för inkomstförlust eller förlust 
av underhåll avräknas förmån som den skadelidande med anledning 
av förlusten har rätt till i form av  

1. ersättning enligt socialförsäkringsbalken eller någon annan lik-
artad förmån, 

2. pension eller annan periodisk ersättning eller sjuklön, om för-
månen betalas av en arbetsgivare eller på grund av en försäkring som 
är en anställningsförmån. Lag (2010:1213). 
Lag (2010:1213) har trätt i kraft den 1 januari 2011. Äldre bestämmelser gäller 
för förmåner som avser tid före ikraftträdandet. 

4 §  Ersättning för framtida inkomstförlust eller förlust av underhåll 
fastställes i form av livränta eller engångsbelopp eller som livränta 
jämte engångsbelopp. Är ersättningen av väsentlig betydelse för den 
skadelidandes försörjning, skall den utgå som livränta, om icke sär-
skilda skäl talar däremot. 

Fastställd livränta kan, om skäl föreligger, helt eller delvis utbytas 
mot engångsbelopp. (Lag 1975:404). 

5 §  Sedan frågan om ersättning enligt 1 eller 2 § har avgjorts slut-
ligt genom avtal eller dom, kan ersättningsfrågan omprövas, om för-
hållanden som enligt detta kapitel låg till grund för ersättningen har 
ändrats väsentligt. Ersättning som har fastställts i form av engångs-
belopp kan dock inte sänkas. 

Om ändring i skadeståndslivränta med anledning av förändringar i 
penningvärdet finns särskilda bestämmelser. Lag (2001:732). 
Lag (2001:732) har trätt i kraft den 1 januari 2002. 

6 §  Skadestånd med anledning av kränkning bestäms efter vad 
som är skäligt med hänsyn till handlingens art och varaktighet. Där-
vid skall särskilt beaktas om handlingen 

1. haft förnedrande eller skändliga inslag, 
2. varit ägnad att framkalla allvarlig rädsla för liv eller hälsa, 
3. riktat sig mot någon med särskilda svårigheter att värja sin per-

sonliga integritet, 
4. inneburit missbruk av ett beroende- eller förtroendeförhållande, 

eller 
5. varit ägnad att väcka allmän uppmärksamhet. 
Den som har gjort sig skyldig till ärekränkning eller dylik brottslig 

gärning eller som annars är skadeståndsskyldig med anledning av 
sådant brott kan på yrkande av den kränkte i mål om gärningen efter 
omständigheterna åläggas att bekosta tryckning i en eller flera tid-
ningar av dom i målet. Lag(2001:732). 
Lag (2001:732) har trätt i kraft den 1 januari 2002. 

7 §  Skadestånd med anledning av sakskada omfattar ersättning för 
1. sakens värde eller reparationskostnad och värdeminskning, 
2. annan kostnad till följd av skadan, 
3. inkomstförlust eller intrång i näringsverksamhet. (Lag 1975:404). 
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6 kap. Gemensamma bestämmelser 

1 §  Skadestånd med anledning av personskada kan jämkas, om den 
skadelidande själv uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet har 
medverkat till skadan. Skadestånd till förare av motordrivet fordon 
som har gjort sig skyldig till rattfylleri eller grovt rattfylleri kan även 
jämkas, om föraren därvid genom vårdslöshet har medverkat till ska-
dan. Har personskada lett till döden, kan skadestånd som avses i 
5 kap. 2 § också jämkas, om den avlidne uppsåtligen har medverkat 
till dödsfallet. 

Skadestånd med anledning av sakskada eller ren förmögenhets-
skada kan jämkas, om vållande på den skadelidandes sida har med-
verkat till skadan. 

Jämkning av skadestånd enligt första eller andra stycket sker efter 
vad som är skäligt med hänsyn till graden av vållande på ömse sidor 
och omständigheterna i övrigt. Lag (2001:732). 
Lag (2001:732) har trätt i kraft den 1 januari 2002. 

2 §  Är skyldighet att utge skadestånd oskäligt betungande med 
hänsyn till den skadeståndsskyldiges ekonomiska förhållanden, kan 
skadeståndet jämkas efter vad som är skäligt, varvid även den skade-
lidandes behov av skadeståndet och övriga omständigheter skall 
beaktas. (Lag 1975:404). 

3 §  Rätten till ersättning för fysiskt och psykiskt lidande samt för 
särskilda olägenheter faller bort, om den skadelidande avlider innan 
krav på sådan ersättning har framställts. Detsamma gäller rätten till 
ersättning för kränkning. Lag(2001:732). 
Lag (2001:732) har trätt i kraft den 1 januari 2002. 

4 §  Skall två eller flera ersätta samma skada, svarar de solidariskt 
för skadeståndet, i den mån ej annat följer av att begränsning gäller i 
den skadeståndsskyldighet som åvilar någon av dem. (Lag 1975:404). 

5 §  Vid tillämpning av denna lag likställes med arbetstagare 
1. den som tjänstgör enligt lagen (1994:1809) om totalförsvars-

plikt och annan som fullgör i lag föreskriven tjänstgöring, 
2. den som under utbildning vid skola eller vård i anstalt utför 

arbete som till sin art liknar sådant som vanligen utföres av arbets-
tagare, 

3. den som för annans räkning eljest utför arbete under omständig-
heter liknande dem som förekommer i anställningsförhållande. Lag 
(1994:2065). 
Lag (1994:2065 har trätt i kraft den 1 juli 1995. Äldre bestämmelser tillämpas 
beträffande den som före ikraftträdandet antagits till grundutbildning enligt 
lagen (1980:1021) om militär grundutbildning för kvinnor. 

6 §  En skadelidande som har tillerkänts skadestånd för kränkning 
skall inte förpliktas att ersätta den skadeståndsskyldiges rättegångs-
kostnader i ett mål där skadestånd på grund av brottet prövas. Detta 
gäller dock inte om särskilda skäl föranleder annat. 



48  Skadeståndslag 
 

Om det finns särskilda skäl gäller vad som sägs i första stycket 
första meningen också en skadelidande som har tillerkänts skadestånd 
för fysiskt och psykiskt lidande eller för särskilda olägenheter på 
grund av brott. 

Undantag från vad som sägs i första och andra styckena får göras i 
fråga om sådana kostnader som den skadelidande har orsakat genom 
att uppträda på ett sätt som avses i 18 kap. 3 eller 6 § eller 31 kap. 4 § 
rättegångsbalken. Lag (2001:732). 
Lag (2001:732) har trätt i kraft den 1 januari 2002. 

Övergångsbestämmelser 

  
Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990. Lag (1989:926). 

Prop. 1989/90:42, 1989/90:LU10, rskr. 1989/90:50. 
  

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995. Äldre bestämmelser 
tillämpas beträffande den som före ikraftträdandet antagits till 
grundutbildning enligt lagen (1980:1021) om militär grundutbildning 
för kvinnor. Lag (1994:2065). 

Prop. 2000/01:68, bet. 2000/01:LU19, rskr. 2000/01:216. 
  

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995. I fråga om beslut som har 
meddelats av Försäkringsöverdomstolen före ikraftträdandet gäller 
3 kap. 7 § i sin äldre lydelse. Lag (1995:24). 

Prop. 2000/01:68, bet. 2000/01:LU19, rskr. 2000/01:216. 
  

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995. I fråga om beslut som har 
meddelats av Försäkringsöverdomstolen före ikraftträdandet gäller 
3 kap. 7 § i sin äldre lydelse. Lag (1995:24). 

Prop. 2000/01:68, bet. 2000/01:LU19, rskr. 2000/01:216. 
  

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999. Lag (1998:715). 

Prop. 1997/98:105, bet. 1997/98:LU27, rskr. 1997/98:277. 
  

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2000. Den nya bestämmelsen 
skall dock endast tillämpas i de fall yrkandet om skadestånd har 
framställts efter ikraftträdandet. Lag (2000:126). 

Prop. 2000/01:68, bet. 2000/01:LU19, rskr. 2000/01:216. 
  

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002. Lag (2001:732). 

Prop. 2000/01:68, bet. 2000/01:LU19, rskr. 2000/01:216. 
  

Denna lag träder i kraft den 1 september 2010. Lag (2010:703). 

Prop. 2009/10:142, bet. 2009/10:CU23, rskr. 2009/10:296. 
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Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011. Lag (2010:704). 

Prop. 2009/10:142, bet. 2009/10:CU23, rskr. 2009/10:296. 
  

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011. 
2. Äldre bestämmelser gäller för förmåner som avser tid före 

ikraftträdandet. Lag (2010:1213). 

Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7. 
  

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011. Lag (2010:1458). 

Prop. 2009/10:181, bet. 2010/11:JuU3, rskr. 2010/11:31. 
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Förordning om allmänna förvaltningsdomstolars 
behörighet m.m. (1977:937) 
 
17 november 1977 

Regeringen föreskriver följande 

Kammarrätt 

1 § Överklagande till kammarrätt tas upp 
1. av Kammarrätten i Stockholm när beslut i närmast föregående 

instans har meddelats av Förvaltningsrätten i Stockholm, Förvaltnings-
rätten i Uppsala eller av en förvaltningsmyndighet som är belägen inom 
dessa förvaltningsrätters domkretsar, 

2. av Kammarrätten i Göteborg när beslut i närmast föregående 
instans har meddelats av Förvaltningsrätten i Malmö, Förvaltnings-
rätten i Göteborg, Förvaltningsrätten i Karlstad eller av en förvaltnings-
myndighet som är belägen inom dessa förvaltningsrätters domkretsar 
eller av en utlandsmyndighet, 

3. av Kammarrätten i Sundsvall när beslut i närmast föregående 
instans har meddelats av Förvaltningsrätten i Falun, Förvaltningsrätten 
i Härnösand, Förvaltningsrätten i Umeå, Förvaltningsrätten i Luleå 
eller av en förvaltningsmyndighet som är belägen inom dessa förvalt-
ningsrätters domkretsar, och 

4. av Kammarrätten i Jönköping när beslut i närmast föregående 
instans har meddelats av Förvaltningsrätten i Linköping, Förvaltnings-
rätten i Jönköping, Förvaltningsrätten i Växjö eller av en förvaltnings-
myndighet som är belägen inom dessa förvaltningsrätters domkretsar. 
Förordning (2009:872). 
Förordning (2009:872) har trätt i kraft den 15 februari 2010. För avgöranden 
som en länsrätt meddelat före ikraftträdandet gäller 1 § i sin äldre lydelse. Mål 
och ärenden som har inletts i länsrätt före ikraftträdandet ska vid ikraftträdandet 
överlämnas till den förvaltningsrätt som är behörig enligt de nya bestäm-
melserna. Mål och ärenden som har inletts vid Länsrätten i Stockholms län före 
ikraftträdandet och som härrör från Sigtuna, Norrtälje eller Upplands Väsby 
kommun ska dock handläggas av Förvaltningsrätten i Stockholm. 

2 § Ansökningar om resning och om återställande av försutten tid 
prövas av den kammarrätt inom vars domkrets ärendet först prövats. 
Förordning (1997:1110). 
Förordning (1997:1110) har trätt i kraft den 1 januari 1998 då förordningen 
(1979:239) om länsrätternas kansliorter upphör att gälla. Äldre föreskrifter 
gäller fortfarande dels i fråga om mål som har anhängiggjorts vid Länsrätten i 
Skaraborgs län före ikraftträdandet och som härrör från Habo och Mullsjö 
kommuner, dels i fråga om mål enligt lagen (1984:668) om uppbörd av 
socialavgifter från arbetsgivare. 
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3 § Bestämmelser om Kammarrätten i Stockholm i dess egenskap 
av Migrationsöverdomstol finns i utlänningslagen (2005:716). 
Förordning (2006:89). 
Förordning (2006:89) har trätt i kraft den 31 mars 2006. 

4 § [4 § har upphört att gälla genom förordning (1998:395), som har trätt 
i kraft den 1 oktober 1998.] 

Förvaltningsrätter 

5 § I uppställningen nedan anges vilka förvaltningsrätter med 
tillhörande domkretsar som ska finnas i Sverige. Förvaltningsrätterna 
ska ha kanslier på de orter som anges i uppställningen. 

Förvaltningsrätt Domkrets Kansliort 

Förvaltningsrätten 
i Stockholm 

Gotlands län samt Gotlands län samt Bot-
kyrka, Danderyds, Ekerö, Haninge, Huddinge, 
Järfälla, Lidingö, Nacka, Nykvarns, Nynäs-
hamns, Salems, Sollentuna, Solna, Stock-
holms, Sundbybergs, Södertälje, Tyresö, 
Täby, Upplands-Bro, Vallentuna, Vaxholms, 
Värmdö och Österåkers kommuner 

Stockholm 

Förvaltningsrätten 
i Uppsala 

Uppsala och Västmanlands län samt Norrtälje, 
Sigtuna och Upplands Väsby kommuner 

Uppsala 

Förvaltningsrätten 
i Malmö 

Skåne län Malmö 

Förvaltningsrätten 
i Göteborg 

Hallands län samt Ale, Alingsås, Bengtsfors, 
Dals-Eds, Färgelanda, Göteborgs, Härryda, 
Kungälvs, Lerums, Lilla Edets, Lysekils, 
Melleruds, Munkedals, Mölndals, Orusts, 
Partille, Sotenäs, Stenungsunds, Strömstads, 
Tanums, Tjörns, Trollhättans, Uddevalla, 
Vänersborgs, Åmåls och Öckerö kommuner 

Göteborg 

Förvaltningsrätten 
i Karlstad 

Värmlands och Örebro län Karlstad 

Förvaltningsrätten 
i Falun 

Dalarnas och Gävleborgs län Falun 

Förvaltningsrätten 
i Härnösand 

Jämtlands och Västernorrlands län Härnösand 

Förvaltningsrätten 
i Umeå 

Västerbottens län Umeå 

Förvaltningsrätten 
i Luleå 

Norrbottens län Luleå 

Förvaltningsrätten 
i Linköping 

Södermanlands och Östergötlands län samt 
Vimmerby och Västerviks kommuner 

Linköping 
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Förvaltningsrätten 
i Jönköping 

Jönköpings län samt Bollebygds, Borås, Ess-
unga, Falköpings, Grästorps, Gullspångs, Gö-
tene, Herrljunga, Hjo, Karlsborgs, Lidköpings, 
Mariestads, Marks, Skara, Skövde, Sven-
ljunga, Tibro, Tidaholms, Tranemo, Töreboda, 
Ulricehamns, Vara och Vårgårda kommuner 

Jönköping 

Förvaltningsrätten 
i Växjö 

Kronobergs och Blekinge län samt Växjö i 
Växjö Borgholms, Emmaboda, Hultsfreds, 
Högsby, Kalmar, Mönsterås, Mörbylånga, 
Nybro, Oskarshamns och Torsås kommuner 

Växjö 

Förordning (2009:872). 
Förordning (2009:872) har trätt i kraft den 15 februari 2010. Mål och ärenden 
som har inletts i länsrätt före ikraftträdandet ska vid ikraftträdandet överlämnas 
till den förvaltningsrätt som är behörig enligt de nya bestämmelserna. Mål och 
ärenden som har inletts vid Länsrätten i Stockholms län före ikraftträdandet och 
som härrör från Sigtuna, Norrtälje eller Upplands Väsby kommun ska dock 
handläggas av Förvaltningsrätten i Stockholm. 

6 § Förvaltningsrätten i Stockholm, Förvaltningsrätten i Malmö, 
Förvaltningsrätten i Göteborg och Förvaltningsrätten i Luleå är 
migrationsdomstolar och har i denna egenskap följande doms-
områden: 

1. Förvaltningsrätten i Stockholm: Stockholms län, Uppsala län, 
Södermanlands län, Gotlands län, Västmanlands län, Dalarnas län och 
Gävleborgs län, 

2. Förvaltningsrätten i Malmö: Skåne län, Blekinge län, Jönköpings 
län, Kronobergs län, Kalmar län och Östergötlands län, 

3. Förvaltningsrätten i Göteborg: Västra Götalands län, Hallands 
län, Värmlands län och Örebro län, 

4. Förvaltningsrätten i Luleå: Jämtlands län, Västernorrlands län, 
Västerbottens län och Norrbottens län. Förordning (2013:295). 
Förordning (2013:295) har trätt i kraft den 1 oktober 2013. För mål som har 
inletts i migrationsdomstol före ikraftträdandet gäller 6 § i sin äldre lydelse.  

6 a § [6 a § har genom förordning (2009:872) istället benämnts 6 §.]  

7 § Överklagande till en förvaltningsrätt tas upp av Förvaltnings-
rätten i Göteborg när överklagandet avser beslut av 

1. Regeringskansliet i ärenden enligt lagen (2003:491) om konsu-
lärt ekonomiskt bistånd, 

2. Kammarkollegiet i ärenden enligt lagen (2010:813) om konsu-
lära katastrofinsatser, eller 

3. en utlandsmyndighet. Förordning (2013:79). 
Förordning (2013:79) har trätt i kraft den 15 april 2013.  

7 a § /Upphör att gälla 2014-03-31/ Beslut av Skatteverket som över-
klagas till en förvaltningsrätt ska tas upp av Förvaltningsrätten i Falun 
om beslutet avser ärenden enligt 
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1. skatteförfarandelagen (2011:1244) i fråga om punktskatt och om 
återbetalning av mervärdesskatt eller punktskatt enligt 64 kap. 6 § 
samma lag, 

2. författning som anges i 3 kap. 15 § skatteförfarandelagen, 
3. kupongskattelagen (1970:624), 
4. lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m., 
5. lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta 

artister m.fl., 
6. lagen (2005:807) om ersättning för viss mervärdesskatt för 

kommuner och landsting, eller 
7. mervärdesskattelagen (1994:200) som rör den som är mer-

värdesskattskyldig endast på grund av förvärv av sådana varor som 
anges i 2 a kap. 3 § första stycket 1 och 2 samma lag,. Förordning 
(2011:1440). 
Förordning (2011:1440) har trätt i kraft den 1 januari 2012. För beslut enligt 
skattebetalningslagen (1997:483) gäller 7 a § 1 i sin äldre lydelse. 

7 a § /Träder i kraft 2014-04-01/ Beslut av Skatteverket som överklagas 
till en förvaltningsrätt ska tas upp av Förvaltningsrätten i Falun om 
beslutet avser ärenden enligt 

1. skatteförfarandelagen (2011:1244) i fråga om punktskatt och om 
återbetalning av mervärdesskatt eller punktskatt enligt 64 kap. 6 § 
samma lag, 

2. författning som anges i 3 kap. 15 § skatteförfarandelagen, 
3. kupongskattelagen (1970:624), 
4. lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m., 
5. lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta 

artister m.fl., 
6. lagen (2005:807) om ersättning för viss mervärdesskatt för 

kommuner och landsting, 
7. mervärdesskattelagen (1994:200) som rör den som är mervärdes-

skattskyldig endast på grund av förvärv av sådana varor som anges i 
2 a kap. 3 § första stycket 1 och 2 samma lag, eller 

8. lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av 
alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter i fråga om kontroll av 
upplagshavare inom uppskovsförfarandet enligt 6 kap. samma lag. 
Förordning (2013:1078). 
Förordning (2013:1078) har trätt i kraft den 1 april 2014.  

7 b § Beslut av Skatteverket som överklagas till en förvaltningsrätt 
ska tas upp av Förvaltningsrätten i Karlstad om beslutet avser ärenden 
enligt 

1. vägtrafikskattelagen (2006:227), 
2. lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt, 

eller 
3. lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon. 

Förordning (2009:872). 
Förordning (2009:872) har trätt i kraft den 15 februari 2010. För avgöranden 
som en länsrätt meddelat före ikraftträdandet gäller 1 § i sin äldre lydelse. Mål 
och ärenden som har inletts i länsrätt före ikraftträdandet ska vid ikraftträdandet 
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överlämnas till den förvaltningsrätt som är behörig enligt de nya bestäm-
melserna. Mål och ärenden som har inletts vid Länsrätten i Stockholms län före 
ikraftträdandet och som härrör från Sigtuna, Norrtälje eller Upplands Väsby 
kommun ska dock handläggas av Förvaltningsrätten i Stockholm. 

7 c § Beslut av Skatteverket som överklagas till en förvaltningsrätt 
ska tas upp av Förvaltningsrätten i Stockholm om beslutet avser ärende 
enligt lagen (2004:629) om trängselskatt. Förordning (2009:872). 
Förordning (2009:872) har trätt i kraft den 15 februari 2010. För avgöranden 
som en länsrätt meddelat före ikraftträdandet gäller 1 § i sin äldre lydelse. Mål 
och ärenden som har inletts i länsrätt före ikraftträdandet ska vid ikraftträdandet 
överlämnas till den förvaltningsrätt som är behörig enligt de nya bestäm-
melserna. Mål och ärenden som har inletts vid Länsrätten i Stockholms län före 
ikraftträdandet och som härrör från Sigtuna, Norrtälje eller Upplands Väsby 
kommun ska dock handläggas av Förvaltningsrätten i Stockholm. 

7 d § Beslut av Kriminalvården som överklagas till en förvaltnings-
rätt ska tas upp av Förvaltningsrätten i Linköping om beslutet gäller 
en person som inte är inskriven vid en kriminalvårdsanstalt, ett häkte 
eller ett frivårdskontor i landet och beslutet avser ärenden enligt 

1. lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island 
och Norge angående verkställighet av straff m.m., eller 

2. lagen (2001:617) om behandling av personuppgifter inom 
kriminalvården. Förordning (2009:872). 
Förordning (2009:872) har trätt i kraft den 15 februari 2010. För avgöranden 
som en länsrätt meddelat före ikraftträdandet gäller 1 § i sin äldre lydelse. Mål 
och ärenden som har inletts i länsrätt före ikraftträdandet ska vid ikraftträdandet 
överlämnas till den förvaltningsrätt som är behörig enligt de nya bestäm-
melserna. Mål och ärenden som har inletts vid Länsrätten i Stockholms län före 
ikraftträdandet och som härrör från Sigtuna, Norrtälje eller Upplands Väsby 
kommun ska dock handläggas av Förvaltningsrätten i Stockholm. 

7 e § Beslut av Migrationsverket som överklagas till en migrations-
domstol ska tas upp av Förvaltningsrätten i Stockholm i dess 
egenskap av migrationsdomstol, om beslutet avser ett säkerhetsärende 
enligt utlänningslagen (2005:716). Förordning (2009:1552). 
Förordning (2009:1552) har trätt i kraft den 15 februari 2010. 

7 f § Beslut av Migrationsverket om visering som fattats i samband 
med beslut om arbetstillstånd, och som överklagas till en migrations-
domstol, ska tas upp av den migrationsdomstol som är behörig att 
pröva överklagandet i fråga om arbetstillstånd. Om ett beslut endast 
avser visering ska överklagandet tas upp av Förvaltningsrätten i Göte-
borg i dess egenskap av migrationsdomstol. Förordning (2013:603). 
Förordning (2013:603) har trätt i kraft den 1 augusti 2013. 

Överlämnande av mål mellan domstolar 

8 § Innan ett mål lämnas över till en annan domstol enligt 8 a § 
eller 14 § tredje eller fjärde stycket lagen (1971:289) om allmänna 
förvaltningsdomstolar skall domstolarna samråda med varandra på 
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lämpligt sätt. Om det råder olika meningar i frågan om målet skall 
överlämnas faller frågan. 

Kan enighet inte nås om vilken domstol som skall handlägga mål 
som har nära samband med varandra, skall de handläggas vid den 
domstol där talan först inleddes. Förordning (1998:395). 
Förordning (1998:395) har trätt i kraft den 1 oktober 1998, då förordningen 
(1986:1347) om länsrätts behörighet i vissa mål skall upphöra att gälla. 

9 § Parterna skall underrättas om att ett mål överlämnas till en 
annan domstol. Förordning (1998:395). 
Förordning (1998:395) har trätt i kraft den 1 oktober 1998, då förordningen 
(1986:1347) om länsrätts behörighet i vissa mål skall upphöra att gälla. 

  
1. Denna förordning har trätt i kraft 1 juli 1978. 
Genom förordningen upphäves kungörelsen (1971:1199) om över-

flyttning av mål till kammarrätten i Göteborg, kungörelsen 
(1971:1200) om kammarrätternas domkretsar m.m., kungörelsen 
(1974:487) om överflyttning av mål till kammarrätten i Sundsvall, 
förordningen (1976:559) om överflyttning av mål till kammarrätten i 
Jönköping och förordningen (1977:936) om överflyttning av vissa 
mål från kammarrätten i Sundsvall. 

2. Skall enligt denna förordning besvär upptagas av viss 
kammarrätt, är annan kammarrätt likväl behörig att upptaga besvären 
enligt äldre bestämmelser, om besvären avser beslut som har 
meddelats före utgången av juni 1978. 

3. Besvär över beslut av fastighetstaxeringsrätt rörande fastighets-
taxering för år innan nästa allmänna fastighetstaxering äger rum skall 
utan hinder av vad i förordningen sägs upptagas av den kammarrätt 
som var behörig därtill enligt de bestämmelser som gällde vid 
utgången av år 1976. Förordning (1977:937). 

  
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1985. Äldre 

bestämmelser gäller fortfarande i fråga om mål om avgifter för år 
1984 eller tidigare år. Förordning (1984:972).  

  
Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1992. Äldre föreskrifter 

gäller fortfarande i fråga om beslut som meddelats före ikraft-
trädandet. Förordning (1992:20).  

  
Denna förordning träder i kraft den 1 april 1995. För beslut som 

har meddelats före ikraftträdandet gäller äldre föreskrifter. 
Förordning (1995:126).  

  
Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1996. För beslut som 

har meddelats före ikraftträdandet gäller äldre föreskrifter. 
Förordning (1996:26).  
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Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1998, då förord-

ningen (1979:239) om länsrätternas kansliorter upphör att gälla. Äldre 
föreskrifter gäller fortfarande dels i fråga om mål som har 
anhängiggjorts vid Länsrätten i Skaraborgs län före ikraftträdandet 
och som härrör från Habo och Mullsjö kommuner, dels i fråga om 
mål enligt lagen (1984:668) om uppbörd av socialavgifter från arbets-
givare. Förordning (1997:1110).  

Prop. 1996/97:100, 1997/98:17, bet. 1996/97:SkU23, 
1997/98:JuU6, rskr. 1996/97:276, 1997/98:65. 
  

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003. Äldre 
föreskrifter skall dock fortfarande tillämpas i fråga om ärenden som 
beslutats enligt lagen (1984:151) om punktskatter och pris-
regleringsavgifter. Förordning (2002:824).  

  
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004. Äldre 

föreskrifter i 7 a § gäller fortfarande för överklagande av beslut som 
har meddelats före ikraftträdandet. Förordning (2003:922).  

  
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006. Äldre 

föreskrifter i 7 a § gäller dock fortfarande i fråga om ärenden som har 
beslutats enligt lagen (1995:1518) om mervärdesskattekonton för 
kommuner och landsting. Förordning (2005:995).  

  
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007. Äldre 

föreskrifter gäller fortfarande för överklagande av beslut som har 
meddelats före ikraftträdandet. Förordning (2006:1259).  

  
1. Denna förordning träder i kraft den 15 februari 2010. 
2. För avgöranden som en länsrätt meddelat före ikraftträdandet 

gäller 1 § i sin äldre lydelse. 
3. Mål och ärenden som har inletts i länsrätt före ikraftträdandet 

ska vid ikraftträdandet överlämnas till den förvaltningsrätt som är 
behörig enligt de nya bestämmelserna. Mål och ärenden som har 
inletts vid Länsrätten i Stockholms län före ikraftträdandet och som 
härrör från Sigtuna, Norrtälje eller Upplands Väsby kommun ska 
dock handläggas av Förvaltningsrätten i Stockholm. Förordning 
(2009:872). 

  
1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011. 
2. För mål som har inletts i migrationsdomstol före ikraftträdandet 

gäller 6 § i sin äldre lydelse. Förordning (2011:475). 
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1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.  
2. För beslut i ärenden enligt skattebetalningslagen (1997:483) 

gäller 7 a § 1 i sin äldre lydelse. Förordning (2011:1440). 

  
Denna förordning träder i kraft den 15 april 2013. Förordning 

(2013:79). 
  

1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2013. 
2. För mål som har inletts i en migrationsdomstol före 

ikraftträdandet gäller 6 § i sin äldre lydelse. Förordning (2013:295). 
  

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2013. Förordning 
(2013:603). 
  

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2014. Förordning 
(2013:1078). 
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Lag om viten (1985:206) 
 
18 april 1985 

Enligt riksdagens beslut* föreskrivs följande. 

* Prop. 1984/85:96, JuU 1984/85:22, rskr. 1984/85:211 

Inledande bestämmelse 

1 § Denna lag gäller viten som enligt lag eller annan författning får före-
läggas av myndigheter. Vad som föreskrivs i 2–6, 9 och 10 §§ gäller dock inte 
sådana viten som riktar sig till var och en. 

Lagen skall inte tillämpas i den mån annat följer av vad som är särskilt 
föreskrivet. 

Allmänna bestämmelser om viten finns även i brottsbalken och bötes-
verkställighetslagen (1979:189). 

Vitesföreläggande 

2 § Ett vitesföreläggande skall vara riktat till en eller flera namngivna 
fysiska eller juridiska personer (adressater). Om föreläggandet innebär en 
skyldighet för adressaten att vidta en viss åtgärd, skall det av föreläggandet 
framgå vid vilken tidpunkt eller inom vilken tidsfrist åtgärden skall vidtas. 

Vite får inte föreläggas, om adressaten kan antas sakna faktisk eller rättslig 
möjlighet att följa föreläggandet. 

När vite har förelagts, får nytt vite mot adressaten i samma sak inte 
föreläggas förrän det tidigare föreläggandet har vunnit laga kraft. 

Ett vitesföreläggande skall delges adressaten. 

Vitesbelopp 

3 § När vite föreläggs, skall det fastställas till ett belopp som med hänsyn till 
vad som är känt om adressatens ekonomiska förhållanden och till omständig-
heterna i övrigt kan antas förmå honom att följa det föreläggande som är förenat 
med vitet. Vitet skall fastställas till ett bestämt belopp, om annat inte följer av 
4 §. Om vite föreläggs flera personer gemensamt, skall ett särskilt belopp 
fastställas för var och en av dem. 

Löpande vite 

4 § Om det är lämpligt med hänsyn till omständigheterna, får vite föreläggas 
som löpande vite. Vitet bestäms då till ett visst belopp för varje tidsperiod av 
viss längd under vilken föreläggandet inte har följts eller, om föreläggandet 
avser en återkommande förpliktelse, för varje gång adressaten underlåter att 
fullgöra denna. 
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Om vitesföreläggandet innefattar ett förbud eller någon liknande föreskrift 
eller det annars är lämpligt, kan i stället bestämmas att vitet skall betalas för 
varje gång föreskriften överträds. 

Löpande vite får inte tillämpas, om det av någon särskild föreskrift följer att 
vitet inte får överstiga ett visst högsta belopp. 

Föreläggande att lämna viss uppgift 

5 § Har en myndighet befogenhet att vid vite förelägga eller förbjuda ägaren 
eller innehavaren av viss egendom att vidta en åtgärd med egendomen, får 
myndigheten också förelägga denne att, om hans rättsställning upphör, lämna 
myndigheten uppgift om den nye ägarens eller innehavarens namn och adress. 
Även ett sådant föreläggande får förenas med vite. 

Utdömande av vite m.m. 

6 § Frågor om utdömande av viten prövas av förvaltningsrätt på ansökan av 
den myndighet som har utfärdat vitesföreläggandet eller, om detta har skett 
efter överklagande i frågan om vitesföreläggande, av den myndighet som har 
prövat denna fråga i första instans. Ansökan om utdömande görs hos den 
förvaltningsrätt inom vars domkrets myndigheten är belägen. Vad som har sagts 
nu gäller dock ej i fall som avses i andra stycket eller 7 §. Prövningstillstånd 
krävs vid överklagande till kammarrätten. Frågor om utdömande av viten som 
har förelagts av regeringen prövas av Förvaltningsrätten i Stockholm på 
ansökan av Justitiekanslern. 

Frågor om utdömande av viten som har förelagts en part eller någon annan 
till fullgörande av en skyldighet i en rättegång eller i annat motsvarande 
förfarande prövas utan särskild ansökan av den myndighet som har utfärdat 
föreläggandet. Lag (2010:11). 
Lag (2010:11) har trätt i kraft den 15 februari 2010. 

7 § Tingsrätt prövar frågor om utdömande av viten, 
1. om vitet riktar sig till var och en, 
2. om vitet avser säkerställande av ett enskilt anspråk, 
3. om i något annat fall än som förut har angetts tingsrätten själv eller, efter 

talan mot rättens beslut, högre rätt har förelagt vitet. 

8 § När allmän domstol prövar frågor om utdömande av viten efter särskild 
talan, skall målet i tillämpliga delar handläggas enligt reglerna i rättegångs-
balken som mål om åtal för brott för vilket svårare straff än böter inte är 
föreskrivet. 

9 § Har ändamålet med vitet förlorat sin betydelse, skall vitet inte dömas ut. 
Finns det särskilda skäl till det, får vitet jämkas. 

Föreligger i mål om utdömande av vite som avses i 4 § andra stycket flera 
överträdelser av föreskriften till samtidig bedömning, får ej på en gång utdömas 
högre belopp än som har angetts i föreläggandet. När ett beslut i ett sådant mål 
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har vunnit laga kraft, får vite inte dömas ut för sådana överträdelser av 
föreskriften som har gjorts innan målet väcktes. 

Vite bortfaller, om talan om att det skall dömas ut inte har delgetts adressaten 
inom två år från det att förutsättningarna för att väcka en sådan talan uppkom. 

Biträde av polismyndighet 

10 § En myndighet som har att föra talan vid domstol i mål om utdömande av 
vite får, om det är nödvändigt med hänsyn till utredningen, anlita biträde av 
polismyndighet. 

  
 Denna lag träder i kraft den 1 juli 1985. Vad som föreskrivs i 6 § gäller dock 
ej i fråga om vite som har förelagts före ikraftträdandet. Lag (1985:206).  

Prop. 1984/85:96, JuU 1984/85:22, rskr. 1984/85:211. 
  
 Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1998. I fråga om överklagande av 
beslut som meddelats före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser. Lag 
(1998:591).  

Prop. 1997/98:101, bet. 1997/98:JuU17, 1997/98:JuU20, rskr. 1997/98:226, 
1997/98:276. 
  
 Denna lag träder i kraft den 15 februari 2010. Lag (2010:11). 

Prop. 2009/10:1, utg.omr. 4, bet. 2009/10:JuU1, rskr. 2009/10:153. 
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Förvaltningslag (1986:223)  
 
7 maj 1986 

Enligt riksdagens beslut* föreskrivs följande. 

* Prop. 1985/86:80, KU 21, rskr. 202, lagen omtryckt i SFS 2003:246 

Lagens tillämpningsområde 

1 § Denna lag gäller förvaltningsmyndigheternas handläggning av 
ärenden och domstolarnas handläggning av förvaltningsärenden. 
Bestämmelserna i 4–6 §§ gäller också annan förvaltningsverksamhet 
hos dessa myndigheter. I 22 a § finns bestämmelser om överklagande 
och om krav på prövningstillstånd i kammarrätt. Lag (1998:386). 
Lag (1998:386) har trätt i kraft den 1 oktober 1998. 

2 § I 31–33 §§ föreskrivs begränsningar i lagens tillämpning i 
vissa myndigheters verksamhet. 

3 § Om en annan lag eller en förordning innehåller någon 
bestämmelse som avviker från denna lag, gäller den bestämmelsen.  

Bestämmelserna om överklagande i denna lag tillämpas dock alltid 
om det behövs för att tillgodose rätten till domstolsprövning av civila 
rättigheter eller skyldigheter enligt artikel 6.1 i den europeiska 
konventionen den 4 november 1950 om skydd för de mänskliga rättig-
heterna och de grundläggande friheterna. Lag (2006:306). 
Lag (2006:306) har trätt i kraft den 1 juli 2006. I fråga om överklagande av 
beslut som har meddelats före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser. 

Myndigheternas serviceskyldighet 

4 § Varje myndighet skall lämna upplysningar, vägledning, råd 
och annan sådan hjälp till enskilda i frågor som rör myndighetens 
verksamhetsområde. Hjälpen skall lämnas i den utsträckning som är 
lämplig med hänsyn till frågans art, den enskildes behov av hjälp och 
myndighetens verksamhet. 

Frågor från enskilda skall besvaras så snart som möjligt. 
Om någon enskild av misstag vänder sig till fel myndighet, bör 

myndigheten hjälpa honom till rätta. 

5 § Myndigheterna skall ta emot besök och telefonsamtal från 
enskilda. Om särskilda tider för detta är bestämda, skall allmänheten 
underrättas om dem på lämpligt sätt. 

Myndigheterna skall också se till att det är möjligt för enskilda att 
kontakta dem med hjälp av telefax och elektronisk post och att svar kan 
lämnas på samma sätt. 

En myndighet skall ha öppet under minst två timmar varje helgfri 
måndag–fredag för att kunna ta emot och registrera allmänna handling-
ar och för att kunna ta emot framställningar om att få ta del av allmänna 
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handlingar som förvaras hos myndigheten. Detta gäller dock inte om en 
sådan dag samtidigt är midsommarafton, julafton eller nyårsafton. Lag 
(2003:246). 
Lag (2003:246) har trätt i kraft den 1 januari 1987.  

Samverkan mellan myndigheter 

6 § Varje myndighet skall lämna andra myndigheter hjälp inom 
ramen för den egna verksamheten. 

Allmänna krav på handläggningen av ärenden 

7 § Varje ärende där någon enskild är part skall handläggas så 
enkelt, snabbt och billigt som möjligt utan att säkerheten eftersätts. 
Vid handläggningen skall myndigheten beakta möjligheten att själv 
inhämta upplysningar och yttranden från andra myndigheter, om 
sådana behövs. Myndigheten skall sträva efter att uttrycka sig 
lättbegripligt. Även på andra sätt skall myndigheten underlätta för 
den enskilde att ha med den att göra. 

Tolk 

8 § När en myndighet har att göra med någon som inte behärskar 
svenska eller som är allvarligt hörsel- eller talskadad, bör myndig-
heten vid behov anlita tolk. 

Ombud och biträde 

9 § Den som för talan i ett ärende får anlita ombud eller biträde. 
Den som har ombud skall dock medverka personligen, om myndig-
heten begär det.  

Visar ett ombud eller biträde oskicklighet eller oförstånd eller är han 
olämplig på något annat sätt, får myndigheten avvisa honom som ombud 
eller biträde i ärendet. 

En myndighets beslut att avvisa ett ombud eller biträde får 
överklagas särskilt och då i samma ordning som det beslut varigenom 
myndigheten avgör ärendet. 

Inkommande handlingar 

10 § En handling anses komma in till en myndighet den dag då 
handlingen, eller en avi om en betald postförsändelse som innehåller 
handlingen, anländer till myndigheten eller kommer en behörig 
tjänsteman till handa. Underrättas en myndighet särskilt om att ett 
telegram till myndigheten finns hos ett företag som driver tele-
verksamhet, anses telegrammet komma in redan när underrättelsen 
når en behörig tjänsteman. 

Kan det antas att handlingen eller en avi om denna en viss dag har 
lämnats i myndighetens lokal eller avskilts för myndigheten på en 
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postanstalt, anses den ha kommit in den dagen, om den kommer en 
behörig tjänsteman till handa närmast följande arbetsdag. 

Ett telegram eller annat meddelande som inte är underskrivet skall 
bekräftas av avsändaren genom en egenhändigt undertecknad handling, 
om myndigheten begär det. Lag (1993:611). 
Lag (1993:611) har trätt i kraft den 1 juli 1993. 

Jäv 

11 § Den som skall handlägga ett ärende är jävig 
1. om saken angår honom själv eller hans make, förälder, barn eller 

syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan 
väntas medföra synnerlig nytta eller skada för honom själv eller någon 
närstående, 

2. om han eller någon närstående är ställföreträdare för den som 
saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada 
av ärendets utgång, 

3. om ärendet har väckts hos myndigheten genom överklagande 
eller underställning av en annan myndighets beslut eller på grund av 
tillsyn över en annan myndighet och han tidigare hos den andra 
myndigheten har deltagit i den slutliga handläggningen av ett ärende 
som rör saken, 

4. om han har fört talan som ombud eller mot ersättning biträtt 
någon i saken, eller 

5. om det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad 
att rubba förtroendet till hans opartiskhet i ärendet. 

Från jäv bortses när frågan om opartiskhet uppenbarligen saknar 
betydelse. 

12 § Den som är jävig får inte handlägga ärendet. Han får dock 
vidta åtgärder som inte någon annan kan vidta utan olägligt uppskov. 

Den som känner till en omständighet som kan antas utgöra jäv mot 
honom, skall självmant ge det till känna. 

Har det uppkommit en fråga om jäv mot någon och har någon 
annan inte trätt i hans ställe, skall myndigheten snarast besluta i 
jävsfrågan. Den som jävet gäller får delta i prövningen av jävsfrågan 
endast om myndigheten inte är beslutför utan honom och någon annan 
inte kan tillkallas utan olägligt uppskov. 

Ett beslut i en jävsfråga får överklagas endast i samband med 
överklagande av det beslut varigenom myndigheten avgör ärendet. 

Remiss 

13 § Innan en myndighet inhämtar yttrande genom remiss skall den 
noga pröva behovet av åtgärden. Behöver yttrande inhämtas från 
flera, skall det göras samtidigt, om inte särskilda skäl föranleder 
något annat. 

Om det inte är obehövligt, skall det anges i remissen i vilka 
avseenden och inom vilken tid yttrande önskas. 
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Muntlig handläggning 

14 § Vill en sökande, klagande eller annan part lämna uppgifter 
muntligt i ett ärende som avser myndighetsutövning mot någon 
enskild, skall han få tillfälle till det, om det kan ske med hänsyn till 
arbetets behöriga gång. 

I andra fall bestämmer myndigheten om handläggningen skall vara 
muntlig. Myndigheten skall särskilt beakta att muntlig handläggning 
kan underlätta för enskilda att ha med den att göra. 

Anteckning av uppgifter 

15 § Uppgifter som en myndighet får på annat sätt än genom en 
handling och som kan ha betydelse för utgången i ärendet skall 
antecknas av myndigheten, om ärendet avser myndighetsutövning 
mot någon enskild. 

Parters rätt att få del av uppgifter 

16 § En sökande, klagande eller annan part har rätt att ta del av det 
som har tillförts ärendet, om detta avser myndighetsutövning mot 
någon enskild. Rätten att ta del av uppgifter gäller med de 
begränsningar som följer av 10 kap. 3 § offentlighets- och 
sekretesslagen (2009:400). Lag (2009:434). 
Lag (2009:434) har trätt i kraft den 30 juni 2009. 

17 § Ett ärende får inte avgöras utan att den som är sökande, 
klagande eller annan part har underrättats om en uppgift som har 
tillförts ärendet genom någon annan än honom eller henne själv och 
han eller hon har fått tillfälle att yttra sig över den, om ärendet avser 
myndighetsutövning mot någon enskild. Myndigheten får dock 
avgöra ärendet utan att så har skett 

1. om avgörandet inte går parten emot, om uppgiften saknar 
betydelse eller om åtgärderna av någon annan anledning är uppenbart 
obehövliga, 

2. om ärendet rör tjänstetillsättning, antagning för frivillig 
utbildning, betygssättning, tilldelning av forskningsbidrag eller något 
jämförbart och det inte är fråga om prövning i högre instans efter 
överklagande, 

3. om det kan befaras att det annars skulle bli avsevärt svårare att 
genomföra beslutet i ärendet, eller 

4. om avgörandet inte kan uppskjutas. 
Myndigheten bestämmer om underrättelsen ska ske muntligt, 

genom vanligt brev, genom delgivning eller på något annat sätt. 
Underrättelseskyldigheten gäller med de begränsningar som följer 

av 10 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Lag 
(2009:434). 
Lag (2009:434) har trätt i kraft den 30 juni 2009. 
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Omröstning 

18 § Skall beslut fattas av flera gemensamt och kan de inte enas, 
lägger ordföranden fram de olika förslag till beslut som har väckts. 
Varje förslag läggs fram så att det kan besvaras med antingen ja eller 
nej. Sedan de som deltar i avgörandet har fått ta ställning till 
förslagen, anger ordföranden vad som enligt hans uppfattning har 
beslutats. Detta blir beslutet, om inte omröstning begärs. 

Om omröstning begärs, skall den ske öppet. Är förslagen fler än 
två, skall det först avgöras vilket förslag som skall ställas mot vad som 
enligt ordförandens uppfattning hade beslutats. Utgången bestäms 
genom enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. 

I ärenden som avser myndighetsutövning mot någon enskild är 
varje ledamot som deltar i den slutliga handläggningen skyldig att delta 
även i avgörandet. Ingen är dock skyldig att rösta för mer än ett förslag. 

Ordföranden är alltid skyldig att rösta när det behövs för att ärendet 
skall kunna avgöras. 

Avvikande mening 

19 § När beslut fattas av flera gemensamt kan den som deltar i 
avgörandet reservera sig mot detta genom att låta anteckna avvikande 
mening. Den som inte gör det skall anses ha biträtt beslutet. 

Föredraganden och andra tjänstemän som är med om den slutliga 
handläggningen utan att delta i avgörandet har rätt att få avvikande 
mening antecknad. 

Avvikande mening skall anmälas innan beslutet expedieras eller ges 
till känna på något annat sätt. Om beslutet inte skall ges till känna, skall 
anmälan göras senast när det får sin slutliga form genom protokolls-
justering eller på liknande sätt. 

Motivering av beslut 

20 § Ett beslut varigenom en myndighet avgör ett ärende skall inne-
hålla de skäl som har bestämt utgången, om ärendet avser myndig-
hetsutövning mot någon enskild. Skälen får dock utelämnas helt eller 
delvis 

1. om beslutet inte går någon part emot eller om det av någon annan 
anledning är uppenbart obehövligt att upplysa om skälen, 

2. om beslutet rör tjänstetillsättning, antagning för frivillig utbild-
ning, betygssättning, tilldelning av forskningsbidrag eller något jämför-
bart, 

3. om det är nödvändigt med hänsyn till rikets säkerhet, skyddet för 
enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden eller något 
jämförbart förhållande, 

4. om ärendet är så brådskande att det inte finns tid att utforma 
skälen, eller 

5. om ärendet gäller meddelande av föreskrifter som avses i 8 kap. 
regeringsformen och det inte är fråga om prövning i högre instans efter 
överklagande. 
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Har skälen utelämnats, bör myndigheten på begäran av den som är 
part om möjligt upplysa honom om dem i efterhand. 

Underrättelse om beslut 

21 § En sökande, klagande eller annan part skall underrättas om 
innehållet i det beslut varigenom myndigheten avgör ärendet, om 
detta avser myndighetsutövning mot någon enskild. Parten behöver 
dock inte underrättas, om det är uppenbart obehövligt. 

Om beslutet går parten emot och kan överklagas, skall han 
underrättas om hur han kan överklaga det. Han skall då också underrättas 
om sådana avvikande meningar som avses i 19 § eller som har 
antecknats enligt särskilda bestämmelser. 

Myndigheten bestämmer om underrättelsen skall ske muntligt, 
genom vanligt brev, genom delgivning eller på något annat sätt. 
Underrättelsen skall dock alltid ske skriftligt, om parten begär det. 

Denna paragraf tillämpas också när någon annan som får överklaga 
beslutet begär att få ta del av det. 

Överklagande 

22 § Ett beslut får överklagas av den som beslutet angår, om det har 
gått honom emot och beslutet kan överklagas. 

22 a § Beslut överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Detta gäller 
dock inte beslut i anställningsärenden och beslut i ärenden som avses 
i 20 § första stycket 5. 

Om överklagande har skett med stöd av första stycket krävs 
prövningstillstånd vid överklagande till kammarrätten. Lag (2006:306). 
Lag (2006:306) har trätt i kraft den 1 juli 2006. I fråga om överklagande av 
beslut som har meddelats före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser. 

Hur beslut överklagas 

23 § Ett beslut överklagas skriftligt. I skrivelsen skall klaganden 
ange vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som han 
begär.  

Skrivelsen ges in till den myndighet som har meddelat beslutet. Den 
skall ha kommit in dit inom tre veckor från den dag då klaganden fick 
del av beslutet. Om klaganden är en part som företräder det allmänna 
och beslutet överklagas till en förvaltningsrätt eller kammarrätt, skall 
överklagandet dock ha kommit in inom tre veckor från den dag då 
beslutet meddelades. 

Tiden för överklagande av sådana beslut som gäller föreskrifter som 
avses i 8 kap. regeringsformen och som inte delges räknas från den dag 
då beslutet gavs till känna. Har beslutet getts till känna vid mer än ett 
tillfälle, räknas tiden från dagen för det sista föreskrivna tillkänna-
givandet. Lag (2009:798). 
Lag (2009:798) har trätt i kraft den 15 februari 2010. 



Förvaltningslag  67 

24 § Den myndighet som har meddelat det överklagade beslutet 
prövar om skrivelsen med överklagandet har kommit in i rätt tid. Har 
skrivelsen kommit in för sent, skall myndigheten avvisa den, om inte 
annat följer av andra eller tredje stycket. 

Skrivelsen skall inte avvisas, om förseningen beror på att myndig-
heten har lämnat klaganden en felaktig underrättelse om hur man 
överklagar. 

Skrivelsen skall inte heller avvisas, om den inom överklagandetiden 
har kommit in till den myndighet som skall pröva överklagandet. I ett 
sådant fall skall denna myndighet vidarebefordra skrivelsen till den 
myndighet som har meddelat beslutet och samtidigt lämna uppgift om 
vilken dag skrivelsen kom in till den högre instansen. 

25 § Om skrivelsen inte avvisas enligt 24 §, skall den myndighet 
som har meddelat beslutet överlämna skrivelsen och övriga hand-
lingar i ärendet till den myndighet som skall pröva överklagandet. 

Rättelse av skrivfel och liknande 

26 § Ett beslut som innehåller en uppenbar oriktighet till följd av 
myndighetens eller någon annans skrivfel, räknefel eller liknande 
förbiseende, får rättas av den myndighet som har meddelat beslutet. 
Innan rättelse sker skall myndigheten ge den som är part tillfälle att 
yttra sig, om ärendet avser myndighetsutövning mot någon enskild 
och åtgärden inte är obehövlig. Lag (1990:456).  
Lag (1990:456) har trätt i kraft den 1 juli 1990. 

Omprövning av beslut 

27 § Finner en myndighet att ett beslut, som den har meddelat som 
första instans, är uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter 
eller av någon annan anledning, skall myndigheten ändra beslutet, om 
det kan ske snabbt och enkelt och utan att det blir till nackdel för 
någon enskild part. Skyldigheten gäller även om beslutet överklagas, 
såvida inte klaganden begär att beslutet tills vidare inte skall gälla 
(inhibition). 

Skyldigheten gäller inte, om myndigheten har överlämnat handling-
arna i ärendet till en högre instans eller om det i annat fall finns 
särskilda skäl mot att myndigheten ändrar beslutet.  

28 § Ett överklagande av en myndighets beslut förfaller, om 
myndigheten själv ändrar beslutet så som klaganden begär. I så fall 
tillämpas inte 24 och 25 §§. 

Ändrar myndigheten beslutet på annat sätt än klaganden begär, skall 
överklagandet anses omfatta det nya beslutet, om inte avvisning skall 
ske enligt 24 §. 
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Inhibition 

29 § En myndighet som skall pröva ett överklagande får bestämma 
att det överklagade beslutet tills vidare inte skall gälla. 

Överklagande av avvisningsbeslut 

30 § Har en skrivelse med överklagande avvisats på grund av att 
den har kommit in för sent, får avvisningsbeslutet överklagas i 
samma ordning som beslutet i huvudsaken. Har avvisningsbeslutet 
efter överklagande prövats av en högre instans, får den högre 
instansens beslut i frågan inte överklagas. Lag (1986:1196). 
Lag (1986:1196) har trätt i kraft den 1 januari 1987. 

Vissa begränsningar i lagens tillämpning 

31 § Bestämmelserna i 13–30 §§ gäller inte sådana ärenden hos 
myndigheter i kommuner och landsting där besluten kan överklagas 
enligt 10 kap. kommunallagen (1991:900). Bestämmelserna gäller 
inte heller ärenden hos samordningsförbund som avses i 4 § lagen 
(2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Lag 
(2005:330). 
Lag (2005:330) har trätt i kraft den 1 juli 2005. 

32 § Bestämmelserna i 8–30 §§ gäller inte Kronofogdemyndig-
hetens exekutiva verksamhet och inte heller polismyndigheternas, 
åklagarmyndigheternas, Skatteverkets, Tullverkets eller Kustbevak-
ningens brottsbekämpande verksamhet. Lag (2006:703). 
Lag (2006:703) har trätt i kraft den 1 juli 2006. 

33 § I ärenden i första instans som avser hälso- och sjukvård gäller 
14–30 §§ endast om myndighetens beslut kan överklagas på annat 
sätt än som anges i 31 §. 

  
1. Denna lag har trätt i kraft den 1 januari 1987. 
2. Genom lagen upphävs förvaltningslagen (1971:290). 
3. I fråga om överklagande och omprövning av beslut som har 

meddelats före ikraftträdandet gäller äldre föreskrifter i stället för 23–
25, 27, 28 och 30 §§. 

4. Om det i en lag eller i en författning som har beslutats av 
regeringen hänvisas till en föreskrift som har ersatts genom en 
föreskrift i denna lag, tillämpas i stället den nya föreskriften. Lag 
(1986:223). 

Prop. 1985/86:80, KU 1985/86:21, rskr. 1985/86:202. 
  

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1998. Den nya lydelsen av 
23 § gäller inte i fråga om beslut som har meddelats före ikraft-
trädandet. Lag (1998:386).  
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Prop. 1997/98:101, bet. 1997/98:JuU17, rskr. 1997/98:226. 
  

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1999. Den nya bestämmelsen 
skall dock under tiden från och med den 1 juli 1999 till och med den 
31 december 1999 inte tillämpas av myndigheter i kyrkliga 
kommuner eller av Svenska kyrkans centralstyrelse, Kyrkomötets 
besvärsnämnd, Kyrkofondens styrelse, Ansvarsnämnden för biskopar, 
domkapitlen, Hovkonsistoriet eller Domkyrkorådet i Lund. Lag 
(1999:286).  

Prop. 1998/99:52, bet. 1998/99:KU28, rskr. 1998/99:211. 
  

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006. I fråga om överklagande 
av beslut som har meddelats före ikraftträdandet gäller äldre 
bestämmelser. Lag (2006:306).  

Prop. 2005/06:56, bet. 2005/06:KU29, rskr. 2005/06:203. 
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Avgiftsförordning (1992:191) 
 
23 april 1992 

Jfr prop. 1989/90:138, FiU38, rskr. 289. Utdrag ur protokoll vid rege-
ringssammanträde den 23 april 1992 (Regeringens förordningsmotiv 
1992:3). 

Förordningens tillämpningsområde 

1 §  I denna förordning finns bestämmelser i anslutning till 3 kap. 
4, 6 och 7 §§ budgetlagen (2011:203). Förordning (2011:216). 
Förordning (2011:216) har trätt i kraft den 1 april 2011. 

1 a § Förordningen gäller för myndigheter under regeringen. För 
affärsverken gäller endast 3 § och 5 § första stycket samt 15–25 §§. 
Förordning (2011:216). 
Förordning (2011:216) har trätt i kraft den 1 april 2011. 

2 § Förordningen skall tillämpas om inte något annat följer av en 
annan förordning eller av ett särskilt beslut av regeringen. Förordning 
(1996:1196). 
Förordning (1996:1196) har trätt i kraft den 1 januari 1997. 

Rätten att ta ut avgifter 

3 § En myndighet får ta ut avgifter för varor och tjänster som den 
tillhandahåller bara om det följer av en lag eller förordning eller av ett 
särskilt beslut av regeringen. 

4 § En myndighet får, om det är förenligt med myndighetens uppgift 
enligt lag, instruktion eller annan förordning, mot avgift tillhandahålla: 

1. tidskrifter och andra publikationer, 
2. informations- och kursmaterial, 
3. konferenser och kurser, 
4. rådgivning och annan liknande service, 
5. lokaler, 
6. utrustning, 
7. offentlig inköps- och resurssamordning, 
8. automatisk databehandlingsinformation i annan form än utskrift, 
9. upplysningar per telefon, om den service myndigheten därmed till-

handahåller går utöver myndighetens serviceskyldighet enligt offentlig-
hets- och sekretesslagen (2009:400) och förvaltningslagen (1986:223), 
samt 

10. tjänsteexport 
Varor och tjänster enligt första stycket får tillhandahållas bara om 

verksamheten är av tillfällig natur eller av mindre omfattning. För-
ordning (2011:216). 
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Förordning (2011:216) har trätt i kraft den 1 april 2011. 

Beslut om storleken på avgifter, samråd m.m. 

5 § En myndighet får bestämma storleken på andra avgifter än de 
som avses i 4 § endast efter särskilt bemyndigande från regeringen. 

Om regeringen inte i anslutning till bemyndigandet har föreskrivit 
något annat, ska avgifter beräknas så att de helt täcker verksamhetens 
kostnader (full kostnadstäckning). 

För avgifter som tas ut enligt 4 § första stycket 1–9 får myndigheten 
själv, upp till full kostnadstäckning, besluta om storleken på avgifterna 
om inte regeringen har föreskrivit något annat. Förordning (2011:216). 
Förordning (2011:216) har trätt i kraft den 1 april 2011. 

Beslut om avgiftsbelopp, samråd m.m. 

6 § [Paragrafen har upphävts enligt förordning 2011:216, som trätt i kraft 
den 1 april 2011] 

7 § Myndigheten skall varje år samråda med Ekonomistyrnings-
verket om de avgifter som myndigheten tar ut eller avser att ta ut. 

Ekonomistyrningsverket får medge undantag från samrådsskyldig-
heten. Förordning (1999:899). 
Förordning (1999:899) har trätt i kraft den 1 januari 2000. 

8 § Myndigheten skall på begäran av Ekonomistyrningsverket 
lämna uppgifter om de varor och tjänster som myndigheten tar ut 
avgifter för. Förordning (1998:435). 
Förordning (1998:435) har trätt i kraft den 1 juli 1998. 

Förfarandet vid uttag av vissa ansökningsavgifter 

9 § Bestämmelserna i 10–14 §§ gäller, när det är särskilt föreskrivet, 
avgifter som statliga myndigheter skall ta ut för prövning av ärenden.  

10 § Föreskrivna avgiftsklasser motsvarar följande belopp: 

Avgiftsklass Avgift kronor 
1 250 
2 700 
3 1 350 
4 2 300 
5 3 700 
6 5 700 
7 8 500 
8 12 700 
9 19 000 
10 38 000 
Förordning (2011:216). 
Förordning (2011:216) har trätt i kraft den 1 april 2011. 
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11 § Avgiften ska betalas när ansökan ges in. Om inte detta sker ska 
sökanden föreläggas att betala avgiften inom en viss tid. Ett sådant 
föreläggande får sändas till sökanden med post eller förmedlas på 
annat lämpligt sätt. Följs inte föreläggandet ska ansökan avvisas. 
Sökanden ska upplysas om detta i föreläggandet. 

Om sökanden är en myndighet som ger in ett stort antal ansök-
ningar, får den myndighet till vilken ansökan ges in göra undantag 
från kravet att avgiften ska betalas när ansökan ges in. Om det finns 
synnerliga skäl får myndigheten även i andra fall göra sådant undan-
tag. Förordning (2011:216). 
Förordning (2011:216) har trätt i kraft den 1 april 2011. 

12 § Ansökningsavgift skall betalas för varje avgiftsbelagt ärende 
som en ansökan avser. 

13 § En myndighet får, om det finns särskilda skäl, betala tillbaka 
hela eller en del av ansökningsavgiften. 

14 § En myndighets beslut om ansökningsavgift får överklagas i 
samma ordning som gäller för det ärende ansökan avser. Om andra 
beslut i ärendet inte kan överklagas får beslut om ansökningsavgift 
överklagas till Skatteverket. Verkets beslut får inte överklagas. 
Förordning (2003:956).  
Förordning (2003:956) har trätt i kraft den 1 januari 2004. Äldre föreskrifter 
gäller fortfarande för Riksskatteverkets beslut. 

Avgifter för kopior, bevis och registerutdrag m.m. 

15 § En myndighet skall ta ut avgift enligt bestämmelserna i 16–
22 §§ för att den efter särskild begäran lämnar ut 

1. kopia eller avskrift av allmän handling, 
2. utskrift av upptagning för automatisk databehandling, 
3. kopia av video- eller ljudbandsupptagning eller utskrift av ljud-

bandsupptagning, eller 
4. sådana bevis och registerutdrag som avses i 20 §. 
Myndigheten skall, när avgift tas ut, samtidigt ta ut ersättning för 

portokostnad om försändelsen väger mer än 20 gram samt för even-
tuell postförskottsavgift eller annan särskild kostnad för att med post, 
bud eller liknande förmedling sända den begärda handlingen eller 
kopian till mottagaren. Förordning (1994:356). 
Förordning (1994:356) har trätt i kraft den 1 juli 1994. 

16 § Om en beställning omfattar tio sidor eller mer, skall avgift tas 
ut för kopior av allmänna handlingar och för utskrifter av upptag-
ningar för automatisk databehandling enligt 15 § 1 och 2. 

Avgiften för en beställning av tio sidor är 50 kronor. För varje 
sida därutöver är avgiften 2 kronor. 

Myndigheten får besluta om undantag från första och andra 
styckena om det finns särskilda skäl. 
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Första–tredje stycket gäller även när en handling sänds till 
beställaren via telefax. Förordning (1995:687).  
Förordning (1995:687) har trätt i kraft den 1 juli 1995. Äldre bestämmelser 
gäller fortfarande i fråga om framställningar som gjorts före ikraftträdandet. 

17 § Avgiften för avskrift av allmän handling enligt 15 § 1 eller för 
utskrift av ljudbandsupptagning enligt 15 § 3 är 125 kronor per 
påbörjad fjärdedels arbetstimme. 

Avgiften för kopia av videobandsupptagning enligt 15 § 3 är 600 
kronor per band. 

Avgiften för kopia av ljudbandsupptagning enligt 15 § 3 är 120 kro-
nor per band. Förordning (2011:216). 
Förordning (2011:216) har trätt i kraft den 1 april 2011. 

18 § Om en myndighet enligt en särskild föreskrift ska framställa 
bestyrkta avskrifter eller kopior av handlingar som getts in, ska avgift 
tas ut med 125 kronor per påbörjad fjärdedels arbetstimme för fram-
ställningen av avskrift och med 2 kronor för varje framställd kopia, 
dock lägst 50 kronor. Förordning (2011:216). 
Förordning (2011:216) har trätt i kraft den 1 april 2011. 

19 § Vid beställning av kopia bestäms avgiften efter det antal sidor 
som fordras för att utföra beställningen med den utrustning som myn-
digheten normalt använder för sådant ändamål. Förordning 
(1999:899). 
Förordning (1999:899) har trätt i kraft den 1 januari 2000. 

20 § När det är särskilt föreskrivet att avgift för bevis eller register-
utdrag ska tas ut efter viss avgiftsklass i denna förordning gäller 
följande belopp: 

Avgiftsklass Avgift kronor 
A 180 
B 360 
C 800 
Förordning (2011:216). 
Förordning (2011:216) har trätt i kraft den 1 april 2011. 

21 § Staten är fri från sådana avgifter som avses i 15 §. 
Misstänkta eller deras försvarare och målsägande eller mål-

sägandebiträden är fria från avgift för ett exemplar av kopia eller 
avskrift av protokoll eller anteckning vid förundersökning eller annan 
utredning av polis- eller åklagarmyndighet i anledning av brott. 

I rättshjälpslagen (1972:429) finns bestämmelser om avgiftsfrihet 
i vissa fall för den som beviljats rättshjälp.  

Parter i mål och ärenden, sådana målsägande i brottmål som inte 
för talan samt offentliga försvarare och målsägandebiträden är fria 
från avgift för dom, utslag, slutligt beslut, protokoll i ärende om testa-
mentsvittnesförhör eller sjöförklaring eller protokoll som innefattar 
slutligt beslut, och för bevis om edgång eller försäkran. Avgift ska 
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inte heller tas ut för utskrift av skiljaktig mening, som lämnas ut 
samtidigt med en dom eller ett slutligt beslut, för skriftligt besked om 
beslut i en ersättningsfråga till den som i ett mål eller ärende begär 
ersättning av allmänna medel eller för beslut angående häktning. 

Den som enligt fjärde stycket har rätt att erhålla en expedition 
utan avgift kan endast om det finns särskilda skäl avgiftsfritt få ut mer 
än ett exemplar av denna. Förordning (2008:175).  
Förordning (2008:175) har trätt i kraft den 1 juni 2008. 

22 § I förordningen (2003:234) om tiden för tillhandahållande av 
domar och beslut, m.m. finns bestämmelser om hur avgiftsbelagda 
handlingar ska lämnas ut. Förordning (2011:216). 
Förordning (2011:216) har trätt i kraft den 1 april 2011. 

23 § Om någon anser att den avgift som en myndighet tagit ut av 
honom enligt 15 § är oriktig får han, inom 30 dagar efter den dag då 
avgiften betalades, hos myndigheten begära ett särskilt skriftligt 
beslut om avgiften. 

24 § Ett särskilt beslut enligt 23 § får överklagas hos Skatteverket. 
Verkets beslut får inte överklagas. Förordning (2003:956).  
Förordning (2003:956) har trätt i kraft den 1 januari 2004. Äldre föreskrifter 
gäller fortfarande för Riksskatteverkets beslut. 

Rätten att disponera avgiftsinkomster 

25 § En myndighet får disponera avgiftsinkomster endast efter ett 
särskilt bemyndigande. 

Myndigheten får dock disponera sådana avgiftsinkomster som 
avses i 4 och 15 §§. Förordning (1996:1196). 
Förordning (1996:1196) har trätt i kraft den 1 januari 1997.  

25 a §  En myndighet som får disponera inkomster från en avgifts-
belagd verksamhet ska balansera räkenskapsårets resultat i ny räkning. 

Om det ackumulerade överskottet uppgår till mer än 10 procent av 
den avgiftsbelagda verksamhetens omsättning under räkenskapsåret, 
ska myndigheten lämna ett förslag till regeringen om hur hela över-
skottet ska disponeras. 

Har det uppkommit ett underskott i en avgiftsbelagd verksamhet 
som inte täcks av ett balanserat överskott från tidigare räkenskapsår, 
ska myndigheten lämna ett förslag till regeringen om hur underskottet 
ska täckas. Förordning (2011:216). 
Förordning (2011:216) har trätt i kraft den 1 april 2011. 

26 § Inkomster från avgiftsbelagd verksamhet, som en myndighet 
inte får disponera enligt 25 §, skall tillföras statens centralkonto i 
Riksbanken och redovisas under den inkomsttitel på statsbudgeten 
som regeringen bestämmer.  
Förordning (2006:1101) som trätt i kraft den 1 januari 2007. 
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Redovisning 

27 § [Paragrafen har upphört att gälla genom förordning (1999:899), som 
trätt i kraft den 1 januari 2000.] 

28 § [Paragrafen har upphört att gälla genom förordning (1999:899), som 
trätt i kraft den 1 januari 2000.] 

29 § [Paragrafen har upphört att gälla genom förordning (1999:899), som 
trätt i kraft den 1 januari 2000.] 

30 § [Paragrafen har upphört att gälla genom förordning (1999:899), som 
trätt i kraft den 1 januari 2000.] 

Indrivning 

30 a §  För sådana avgifter som avses i 9 och 15 §§ gäller följande. 
Indrivning ska begäras för en avgift som inte har betalats in i rätt 

tid. Indrivning behöver dock inte begäras för en fordran som understi-
ger 100 kronor om indrivning inte krävs från allmän synpunkt. 

Bestämmelser om indrivning finns i lagen (1993:891) om indriv-
ning av statliga fordringar m.m. och i indrivningsförordningen 
(1993:1229). Vid indrivning får verkställighet enligt utsöknings-
balken ske. Överklagande av beslut inverkar inte på skyldigheten att 
betala avgiften. Förordning (2011:216). 
Förordning (2011:216) har trätt i kraft den 1 april 2011. 

Tillämpningsföreskrifter 

31 § Ekonomistyrningsverket får meddela de föreskrifter som behövs 
för tillämpningen av denna förordning. Förordning (1998:435). 
Förordning (1998:435) har trätt i kraft den 1 juli 1998. 

  
 Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1992. 
 Genom förordningen upphävs expeditionskungörelsen (1964:618), 
stämpelförordningen (1964:619) och ersättningsförordningen (1991:354). 
 Expeditionskungörelsens bestämmelser gäller fortfarande i fråga 
om framställningar som gjorts före ikraftträdandet i ärenden upptagna 
i kungörelsens bilaga, avdelning II. 
 En myndighet som ännu inte skall lämna en årsredovisning till 
regeringen enligt förordningen (1993:134) om myndigheters årsredo-
visning och anslagsframställning skall foga uppgifter enligt 29 och 
30 §§ till sitt årsbokslut. Förordning (1993:431). 
  
 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1995. 
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om framställningar 
som gjorts före ikraftträdandet. Förordning (1995:687). 
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 1. Denna förordning träder i kraft den 1 december 1997. 
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande om allmän rättshjälp har 
beviljats enligt rättshjälpslagen (1972:429). Förordning (1997:629). 
  
 Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004. Äldre före-
skrifter i 14 och 24 §§ gäller fortfarande för Riksskatteverkets beslut. 
Förordning (2003:956).  
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Förordning om handläggning av skadestånds-
anspråk mot staten (1995:1301) 
 
Regeringen föreskriver följande 

Tillämpningsområde 

1 §  Denna förordning gäller sådana anspråk på ersättning för skador 
som riktas mot staten.  

Förordningen gäller dock inte anspråk på ersättning som grundas på 
1. påstående om att staten inte har fullgjort sina förpliktelser enligt 

ett avtal, eller 
2. ett statligt anställningsförhållande. 

2 §  Denna förordning tillämpas oavsett vad som gäller enligt 
bestämmelser i instruktioner eller andra författningar som har 
beslutats av regeringen. 

Handläggande myndighet 

3 §  Justitiekanslern handlägger anspråk på ersättning med stöd av 
- 36 kap. 17 § andra stycket brottsbalken, 
- 2 kap. 1 § eller 3 kap. 1 eller 2 § skadeståndslagen (1972:207), 

om anspråket grundas på ett påstående om felaktigt beslut eller under-
låtenhet att meddela beslut, 

- 23 § datalagen (1973:289), 
- 48 § personuppgiftslagen (1998:204), 2 kap. 6 § lagen (2007:258) 

om behandling av personuppgifter i Försvarsmaktens försvars-
underrättelseverksamhet och militära säkerhetstjänst och 2 kap. 5 § 
lagen (2007:259) om behandling av personuppgifter i Försvarets 
radioanstalts försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet, 

- lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra 
tvångsåtgärder, dock inte anspråk som avses i 8 § i den lagen, 

- 13 § lagen (2000:343) om internationellt polisiärt samarbete, om 
anspråket grundas på ett felaktigt beslut eller en underlåtenhet att 
meddela beslut, 

- 26 § lagen (2011:111) om förstörande av vissa hälsofarliga 
missbrukssubstanser, 

- 46 kap. 20 § skatteförfarandelagen (2011:1244), eller  
- 44 § kameraövervakningslagen (2013:460). 
Justitiekanslern handlägger också anspråk på ersättning som grun-

das på ett påstående om överträdelse av gemenskapsrätten. 
Av 4 § följer att vissa anspråk på ersättning med stöd av 3 kap. 1 

eller 2 § skadeståndslagen handläggs av Kammarkollegiet. Förord-
ning (2013:462). 
Förordning (2013:462) har trätt i kraft den 1 juli 2013. 

3 a §  [Har upphävts genom förordning (2003:611).] 
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Förordning (2003:611) har trätt i kraft den 1 december 2003. Äldre föreskrifter 
gäller fortfarande för ansökningar om ersättning som kommit in till Rikspolis-
styrelsen eller Riksåklagaren före ikraftträdandet. 

4 §  Kammarkollegiet handlägger 
1. anspråk på ersättning med stöd av 
- 18 kap. 4 eller 4 a § eller 19 kap. 37 eller 38 § jordabalken, 
- 51 eller 52 § lagen (1955:227) om inskrivning av rätt till luft-

fartyg, 
- 19 kap. 5 § fastighetsbildningslagen (1970:988), 
- 22 kap. 4 eller 5 § sjölagen (1994:1009), 
- 5 kap. 1 eller 2 § lagen (2008:990) om företagshypotek, 
- 7 kap. 5 eller 6 § lagen (2011:1200) om elcertifikat, 
- 8 kap. 9 eller 10 § lagen (2004:1199) om handel med utsläpps-

rätter, 
- 21 § lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader, 
- 18 § lagen (2010:601) om ursprungsgarantier för el, eller 
- 3 kap. 1 eller 2 § skadeståndslagen (1972:207), om anspråket 

grundas på ett påstående om fel eller försummelse vid handläggning 
av eller beslut i inskrivningsärende enligt jordabalken eller vid utfär-
dande av pantbrev eller annat bevis på grundval av innehållet i fastig-
hetsregistrets inskrivningsdel, 

2. ärenden som har överlämnats till Kammarkollegiet enligt 9 §, 
och 

3. ärenden som ska handläggas av Kammarkollegiet på grund av 
en överenskommelse enligt 4 § förordningen (1995:1300) om statliga 
myndigheters riskhantering. Förordning (2011:1482). 
Förordning (2011:1482) har trätt i kraft den 1 januari 2012. 

5 §  Andra anspråk än de som anges i 3 och 4 §§ handläggs av den 
centrala förvaltningsmyndighet inom vars verksamhetsområde skadan 
inträffat. 

Om det inte finns någon central förvaltningsmyndighet för en viss 
verksamhet, handläggs anspråk på ersättning av Justitiekanslern. 

Behörighet, samråd, överlämnande m.m. 

6 §  En myndighet hos vilken ett anspråk på ersättning handläggs 
förhandlar för statens räkning med den som kräver ersättning. 
Myndigheten för också statens talan inför domstol. 

Om inte annat följer av 8 eller 9 §, får myndigheten på statens 
vägnar besluta i fråga om skadestånd. 

7 §  En central förvaltningsmyndighet som handlägger anspråk på 
ersättning som framställs med stöd av skadeståndslagen (1972:207), 
lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra 
tvångsåtgärder eller 6 § lagen (1943:459) om tillsyn över hundar och 
katter skall samråda med Justitiekanslern, om ärendet är av principiell 
natur eller av stor ekonomisk betydelse. 

När det gäller åtaganden för staten att betala högre ersättning än 
250 000 kr skall myndigheten alltid samråda med Justitiekanslern. 
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Skyldigheten att samråda gäller inte för Kammarkollegiet. För-
ordning (2004:986). 
Förordning (2004:986) har trätt i kraft den 1 januari 2005. I ärenden där fram-
ställning om ersättning har gjorts före ikraftträdandet tillämpas äldre 
bestämmelser. 

8 §  [Har upphävts genom förordning (2004:986).] 

Förordning (2004:986) har trätt i kraft den 1 januari 2005. I ärenden där fram-
ställning om ersättning har gjorts före ikraftträdandet tillämpas äldre 
bestämmelser. 

9 §  En central förvaltningsmyndighet skall, om inte annat följer av 
lag eller annan författning, överlämna ärenden om anspråk på ersätt-
ning för personskador till Kammarkollegiet. Avser ett ärende även 
anspråk på ersättning för någon annan skada, skall hela ärendet över-
lämnas till kollegiet. 

Ett ärende skall inte överlämnas till Kammarkollegiet enligt första 
stycket, om det avser anspråk på ersättning som framställs med stöd av 

- 3 kap. 2 § skadeståndslagen (1972:207), 
- 8 § lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och 

andra tvångsåtgärder, eller 
- 6 § lagen (1943:459) om tillsyn över hundar och katter. 

Förordning (1998:1575). 
Förordning (1998:1575) har trätt i kraft den 1 januari 1999. 

10 §  Justitiekanslern får uppdra åt en annan myndighet att fullgöra 
de uppgifter som Justitiekanslern har enligt denna förordning. Justi-
tiekanslern får även ta över handläggningen av ärenden som avses i 
förordningen. Förordning (2004:986). 
Förordning (2004:986) har trätt i kraft den 1 januari 2005. I ärenden där 
framställning om ersättning har gjorts före ikraftträdandet tillämpas äldre 
bestämmelser. 

Yttrande från Statens skaderegleringsnämnd 

11 §  I ett ärende om reglering av personskada ska den handläggande 
myndigheten begära yttrande från Statens skaderegleringsnämnd när 
det är fråga om 

1. ersättning för inkomstförlust under invaliditetstid, om den 
medicinska invaliditeten uppgår till minst tio procent eller den årliga 
förlusten beräknas uppgå till minst ett halvt prisbasbelopp enligt 
2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken, 

2. ersättning under invaliditetstid för kostnader eller för ideell 
skada i fall med sådan medicinsk invaliditetsgrad som avses under 1, 

3. ersättning för förlust av underhåll, eller 
4. omprövning av livränta eller engångsbelopp enligt 5 kap. 5 § 

första stycket skadeståndslagen (1972:207). 

Myndigheten ska även begära ett sådant yttrande om ärendet är av 
principiell natur. Förordning (2010:1694). 
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Förordning (2010:1694) har trätt i kraft den 1 januari 2011. 

12 §  Nämnden skall höras även i andra ärenden om reglering av 
personskador, om den skadelidande begär det och den handläggande 
myndigheten inte finner det uppenbart obehövligt. 

13 §  Oavsett bestämmelserna i 11 och 12 §§ får den handläggande 
myndigheten besluta om förskott som understiger fem prisbasbelopp 
enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken, om det är uppenbart 
att staten är ersättningsskyldig med minst förskottsbeloppet. 

I ett ärende om regressanspråk från försäkringsföretag behöver 
nämndens yttrande inte begäras, om företaget begärt yttrande från den 
nämnd som avses i 6 § trafikförsäkringsförordningen (1976:359). 
Förordning (2011:249). 
Förordning (2011:249) har trätt i kraft den 1 april 2011. 

Kostnader 

14 §  Justitiekanslern får besluta om ersättning av allmänna medel 
för biträde och för utredning i ett ärende i den utsträckning kostna-
derna inte skall betalas av staten enligt rättshjälpslagen (1996:1619). 

Om Justitiekanslern med stöd av 10 § har uppdragit åt en myndig-
het att i ett visst ärende fullgöra Justitiekanslerns uppgifter, får myn-
digheten besluta om ersättning enligt första stycket. Förordning 
(2004:986). 
Förordning (2004:986) har trätt i kraft den 1 januari 2005. I ärenden där fram-
ställning om ersättning har gjorts före ikraftträdandet tillämpas äldre 
bestämmelser. 

Överklagande 

15 §  Ett beslut i ett ärende som handläggs enligt denna förordning 
får inte överklagas. 

Övergångsbestämmelser 

  
1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996. 
2. Genom förordningen upphävs kungörelsen (1972:416) om stats-

myndigheternas skadereglering i vissa fall. 
3. I ärenden där framställning om ersättning gjorts före ikraft-

trädandet tillämpas äldre bestämmelser. Förordning (1995:1301). 
  

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999. Förordning 
(1998:1575). 
  

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2000. 
2. I ärenden där framställan om anspråk har gjorts före ikraft-

trädandet tillämpas äldre bestämmelser. Förordning (2000:324). 
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1. Denna förordning träder i kraft den 1 december 2003. 
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ansökningar om 

ersättning som kommit in till Rikspolisstyrelsen eller Riksåklagaren 
före ikraftträdandet. Förordning (2003:611). 
  

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005. 
2. I ärenden där framställning om ersättning har gjorts före 

ikraftträdandet tillämpas äldre bestämmelser. Förordning (2004:986). 
  

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011. Förordning 
(2010:1694). 
  

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2011. Förordning 
(2011:249). 
  

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012. 
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för anspråk på ersättning 

med stöd av 21 § lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, 
tullar och avgifter. Förordning (2011:1452). 
  

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012. Förordning 
(2011:1482). 
  

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2013. Förordning 
(2013:462). 
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Personuppgiftslag (1998:204) 
 
29 april 1998 

Enligt riksdagens beslut* föreskrivs följande. 

* Prop. 1997/98:44, bet. 1997/98:KU18, rskr. 1997/98:180, 
EGTL281/95 s. 31 

Allmänna bestämmelser 

Syftet med lagen 

1 § Syftet med denna lag är att skydda människor mot att deras 
personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter.  

Avvikande bestämmelser i annan författning 

2 § Om det i en annan lag eller i en förordning finns bestämmelser 
som avviker från denna lag, skall de bestämmelserna gälla.  

Definitioner 

3 § I denna lag används följande beteckningar med nedan angiven 
betydelse.  

Beteckning Betydelse 

Behandling 
(av personuppgifter) 

Varje åtgärd eller serie av åtgärder som vidtas i 
fråga om personuppgifter, varje sig det sker på 
automatisk väg eller inte, t.ex. insamling, 
registrering, organisering, lagring, bearbetning 
eller ändring, återvinning, inhämtande, 
användning, utlämnande genom översändande, 
spridning eller annat tillhandahållande av 
uppgifter, sammanställning eller samkörning, 
blockering, utplåning eller förstöring. 

Blockering 
(av personuppgifter) 

En åtgärd som vidtas för att personuppgifterna 
skall vara förknippade med information om att 
de är spärrade och om anledningen till spärren 
och för att personuppgifterna inte skall lämnas 
ut till tredje man annat än med stöd av 2 kap. 
tryckfrihetsförordningen. 

Mottagare Den till vilken personuppgifter lämnas ut. När 
personuppgifter lämnas ut för att en myndighet 
skall kunna utföra sådan tillsyn, kontroll eller 
revision som den är skyldig att sköta, anses 
dock inte myndigheten som mottagare. 
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Personuppgifter All slags information som direkt eller indirekt 
kan hänföras till en fysisk person som är i livet. 

Personuppgiftsansvarig Den som ensam eller tillsammans med andra 
bestämmer ändamålen med och medlen för 
behandlingen av personuppgifter. 

Personuppgiftsbiträde Den som behandlar personuppgifter för den 
personuppgiftsansvariges räkning. 

Personuppgiftsombud Den fysiska person som, efter förordnande av 
den personuppgiftsansvarige, självständigt 
skall se till att personuppgifter behandlas på ett 
korrekt och lagligt sätt. 

Den registrerade Den som en personuppgift avser. 

Samtycke Varje slag av frivillig, särskild och otvetydig 
viljeyttring genom vilken den registrerade, 
efter att ha fått information, godtar behandling 
av personuppgifter som rör honom eller henne. 

Tillsynsmyndigheten Den myndighet som regeringen utser för att 
utöva tillsyn. 

Tredje land En stat som inte ingår i Europeiska unionen 
eller är ansluten till Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet. 

Tredje man Någon annan än den registrerade, den 
personuppgiftsansvarige, personuppgifts-
ombudet, personuppgiftsbiträdet och sådana 
personer som under den personuppgifts-
ansvariges eller personuppgiftsbiträdets direkta 
ansvar har befogenhet att behandla person-
uppgifter. 

Tillämpningsområde  

Det territoriella tillämpningsområdet 

4 § Denna lag gäller för sådana personuppgiftsansvariga som är 
etablerade i Sverige.  

Lagen tillämpas också när den personuppgiftsansvarige är etable-
rad i tredje land men för behandlingen av personuppgifter använder 
sig av utrustning som finns i Sverige. Vad som nu sagts gäller dock 
inte om utrustningen bara används för att överföra uppgifter mellan 
ett tredje land och ett annat sådant land.  

I det fall som avses i andra stycket första meningen skall den 
personuppgiftsansvarige utse en företrädare för sig som är etablerad i 
Sverige. Vad som anges i denna lag om den personuppgiftsansvarige 
skall också gälla för företrädaren.  
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Behandling av personuppgifter som omfattas av lagen 

5 § Denna lag gäller för sådan behandling av personuppgifter som 
helt eller delvis är automatiserad.  

Lagen gäller även för annan behandling av personuppgifter, om 
uppgifterna ingår i eller är avsedda att ingå i en strukturerad samling 
av personuppgifter som är tillgängliga för sökning eller samman-
ställning enligt särskilda kriterier.  

Undantag för behandling av personuppgifter i ostrukturerat 
material 

5 a § Bestämmelserna i 9, 10, 13−19, 21−26, 28, 33,−34 och 42 §§ 
behöver inte tillämpas på behandling av personuppgifter som inte 
ingår i eller är avsedda att ingå i en samling av personuppgifter som 
har strukturerats för att påtagligt underlätta sökning efter eller 
sammanställning av personuppgifter.  

Sådan behandling som avses i första stycket får inte utföras, om 
den innebär en kränkning av den registrerades personliga integritet. 
Lag (2006:398).  
Lag (2006:398) har trätt i kraft den 1 januari 2007. 

Undantag för privat behandling av personuppgifter 

6 §  Denna lag gäller inte för sådan behandling av personuppgifter 
som en fysisk person utför som ett led i en verksamhet av rent privat 
natur.  

Förhållandet till tryck- och yttrandefriheten 

7 § Bestämmelserna i denna lag tillämpas inte i den utsträckning 
det skulle strida mot bestämmelserna om tryck- och yttrandefrihet i 
tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen.  

Bestämmelserna i 5 a, 9–29 och 33–44 §§ samt 45 § första stycket 
och 47–49 §§ skall inte tillämpas på sådan behandling av 
personuppgifter som sker uteslutande för journalistiska ändamål eller 
konstnärligt eller litterärt skapande. Lag (2006:398).  
Lag (2006:398) har trätt i kraft den 1 januari 2007. 

Förhållandet till offentlighetsprincipen 

8 § Bestämmelserna i denna lag tillämpas inte i den utsträckning 
det skulle inskränka en myndighets skyldighet enligt 2 kap. 
tryckfrihetsförordningen att lämna ut personuppgifter.  

Bestämmelserna hindrar inte heller att en myndighet arkiverar och 
bevarar allmänna handlingar eller att arkivmaterial tas om hand av en 
arkivmyndighet. Bestämmelsen i 9 § fjärde stycket gäller inte för en 
myndighets användning av personuppgifter i allmänna handlingar.  
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Föreskrifter om undantag från vissa bestämmelser 

8 a § Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från 9, 23–
26 och 28 §§ samt 29 § andra stycket och 42 §, om det är nödvändigt 
med hänsyn till  

a) rikets säkerhet, 
b) försvaret, 
c) allmän säkerhet, 
d) förebyggande, undersökning eller avslöjande av brott eller av 

överträdelse av etiska regler som gäller för lagreglerade yrken, 
e) åtal för brott, 
f) ett viktigt ekonomiskt eller finansiellt intresse hos Europeiska 

unionen eller en stat som ingår i unionen, 
g) myndighetsutövning som avser tillsyn, inspektion eller 

reglering i fråga om sådant som nämns i c–f, eller  
h) skyddet av fri- och rättigheter. Lag (2006:398).  

Lag (2006:398) har trätt i kraft den 1 januari 2007. 

Grundläggande krav på behandlingen av personuppgifter 

9 § Den personuppgiftsansvarige skall se till att  
a) personuppgifter behandlas bara om det är lagligt, 
b) personuppgifter alltid behandlas på ett korrekt sätt och i 

enlighet med god sed, 
c) personuppgifter samlas in bara för särskilda, uttryckligt angivna 

och berättigade ändamål, 
d) personuppgifter inte behandlas för något ändamål som är 

oförenligt med det för vilket uppgifterna samlades in, 
e) de personuppgifter som behandlas är adekvata och relevanta i 

förhållande till ändamålen med behandlingen, 
f) inte fler personuppgifter behandlas än som är nödvändigt med 

hänsyn till ändamålen med behandlingen, 
g) de personuppgifter som behandlas är riktiga och, om det är 

nödvändigt, aktuella, 
h) alla rimliga åtgärder vidtas för att rätta, blockera eller utplåna 

sådana personuppgifter som är felaktiga eller ofullständiga med 
hänsyn till ändamålen med behandlingen, och  

i) personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är 
nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen.  

I fråga om första stycket d gäller dock att en behandling av 
personuppgifter för historiska, statistiska eller vetenskapliga ändamål 
inte skall anses som oförenlig med de ändamål för vilka uppgifterna 
samlades in.  

Personuppgifter får bevaras för historiska, statistiska eller veten-
skapliga ändamål under längre tid än som sagts i första stycket i. 
Personuppgifterna får dock i sådana fall inte bevaras under en längre 
tid än vad som behövs för dessa ändamål.  

Personuppgifter som behandlas för historiska, statistiska eller 
vetenskapliga ändamål får användas för att vidta åtgärder i fråga om 
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den registrerade bara om den registrerade har lämnat sitt samtycke 
eller det finns synnerliga skäl med hänsyn till den registrerades vitala 
intressen.  

När behandling av personuppgifter är tillåten 

10 § Personuppgifter får behandlas bara om den registrerade har 
lämnat sitt samtycke till behandlingen eller om behandlingen är 
nödvändig för att  

a) ett avtal med den registrerade skall kunna fullgöras eller åtgärder 
som den registrerade begärt skall kunna vidtas innan ett avtal träffas, 

b) den personuppgiftsansvarige skall kunna fullgöra en rättslig 
skyldighet, 

c) vitala intressen för den registrerade skall kunna skyddas, 
d) en arbetsuppgift av allmänt intresse skall kunna utföras, 
e) den personuppgiftsansvarige eller en tredje man till vilken 

personuppgifter lämnas ut skall kunna utföra en arbetsuppgift i 
samband med myndighetsutövning, eller  

f) ett ändamål som rör ett berättigat intresse hos den person-
uppgiftsansvarige eller hos en sådan tredje man till vilken person-
uppgifterna lämnas ut skall kunna tillgodoses, om detta intresse väger 
tyngre än den registrerades intresse av skydd mot kränkning av den 
personliga integriteten.  

Direkt marknadsföring 

11 § Personuppgifter får inte behandlas för ändamål som rör direkt 
marknadsföring, om den registrerade hos den personuppgifts-
ansvarige skriftligen har anmält att han eller hon motsätter sig sådan 
behandling.  

Samtycke återkallas 

12 § I de fall då behandling av personuppgifter bara är tillåten när 
den registrerade har lämnat sitt samtycke enligt 10, 15 eller 34 § har 
den registrerade rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke. 
Ytterligare personuppgifter om den registrerade får därefter inte 
behandlas.  

En registrerad har utöver vad som följer av första stycket och 11 § 
inte rätt att motsätta sig sådan behandling av personuppgifter som är 
tillåten enligt denna lag.  

Förbud mot behandling av känsliga personuppgifter 

13 § Det är förbjudet att behandla personuppgifter som avslöjar  
a) ras eller etniskt ursprung, 
b) politiska åsikter, 
c) religiös eller filosofisk övertygelse, eller  
d) medlemskap i fackförening.  
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Det är också förbjudet att behandla sådana personuppgifter som 
rör hälsa eller sexualliv.  

Uppgifter av den art som anges i första och andra styckena 
betecknas i denna lag som känsliga personuppgifter.  

Undantag från förbudet mot behandling av känsliga 
personuppgifter  

14 § Det är trots förbudet i 13 § tillåtet att behandla känsliga 
personuppgifter i de fall som anges i 15−19 §§.  

I 10 § finns det bestämmelser om i vilka fall behandling av 
personuppgifter över huvud taget är tillåten.  

Samtycke eller offentliggörande 

15 § Känsliga personuppgifter får behandlas, om den registrerade 
har lämnat sitt uttryckliga samtycke till behandlingen eller på ett 
tydligt sätt offentliggjort uppgifterna.  

Nödvändig behandling 

16 § Känsliga personuppgifter får behandlas om behandlingen är 
nödvändig för att  

a) den personuppgiftsansvarige skall kunna fullgöra sina skyldig-
heter eller utöva sina rättigheter inom arbetsrätten, 

b) den registrerades eller någon annans vitala intressen skall 
kunna skyddas och den registrerade inte kan lämna sitt samtycke, 
eller  

c) rättsliga anspråk skall kunna fastställas, göras gällande eller för-
svaras.  

Uppgifter som behandlas med stöd av första stycket a får lämnas 
ut till tredje man bara om det inom arbetsrätten finns en skyldighet 
för den personuppgiftsansvarige att göra det eller den registrerade 
uttryckligen har samtyckt till utlämnandet.  

Ideella organisationer 

17 §  Ideella organisationer med politiskt, filosofiskt, religiöst eller 
fackligt syfte får inom ramen för sin verksamhet behandla känsliga 
personuppgifter om organisationens medlemmar och sådana andra 
personer som på grund av organisationens syfte har regelbunden 
kontakt med den. Känsliga personuppgifter får dock lämnas ut till 
tredje man bara om den registrerade uttryckligen har samtyckt till det.  

Hälso- och sjukvård 

18 § Känsliga personuppgifter får behandlas för hälso- och sjuk-
vårdsändamål, om behandlingen är nödvändig för  

a) förebyggande hälso- och sjukvård, 
b) medicinska diagnoser, 
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c) vård eller behandling, eller  
d) administration av hälso- och sjukvård.  
Den som är yrkesmässigt verksam inom hälso- och sjukvårds-

området och har tystnadsplikt får även behandla känsliga person-
uppgifter som omfattas av tystnadsplikten. Detsamma gäller den som 
är underkastad en liknande tystnadsplikt och som har fått känsliga 
personuppgifter från verksamhet inom hälso- och sjukvårdsområdet.  

Forskning och statistik 

19 § Känsliga personuppgifter får behandlas för forskningsändamål 
om behandlingen godkänts enligt lagen (2003:460) om etikprövning 
av forskning som avser människor.  

Känsliga personuppgifter får behandlas för statistikändamål, om 
behandlingen är nödvändig på sätt som sägs i 10 § och om samhälls-
intresset av det statistikprojekt där behandlingen ingår klart väger 
över den risk för otillbörligt intrång i enskildas personliga integritet 
som behandlingen kan innebära.  

Har behandlingen godkänts av en forskningsetisk kommitté, skall 
förutsättningarna enligt andra stycket anses uppfyllda. Med forsk-
ningsetisk kommitté avses ett sådant särskilt organ för prövning av 
forskningsetiska frågor som har företrädare för såväl det allmänna 
som forskningen och som är knutet till ett universitet eller en hög-
skola eller till någon annan instans som i mera betydande omfattning 
finansierar forskning.  

Personuppgifter får lämnas ut för att användas i sådana projekt 
som avses i andra stycket, om inte något annat följer av regler om 
sekretess och tystnadsplikt. Lag (2003:466).  
Lag (2003:466) har trätt i kraft den 1 januari 2004. 

Bemyndigande att föreskriva ytterligare undantag 

20 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får 
meddela föreskrifter om ytterligare undantag från förbudet i 13 §, om 
det behövs med hänsyn till ett viktigt allmänt intresse. Lag 
(1998:1436).  
Lag (1998:1436) har trätt i kraft den 1 januari 1999. 

Uppgifter om lagöverträdelser m.m. 

21 § Det är förbjudet för andra än myndigheter att behandla person-
uppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott, domar i brottmål, 
straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa frihetsberövanden.  

Personuppgifter som avses i första stycket får dock behandlas för 
forskningsändamål av andra än myndigheter, om behandlingen har 
godkänts enligt lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som 
avser människor.  

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får 
meddela föreskrifter om undantag från förbudet i första stycket.  
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Regeringen får i enskilda fall besluta om undantag från förbudet i 
första stycket. Regeringen får överlåta åt tillsynsmyndigheten att fatta 
sådana beslut. Lag (2008:187).  
Lag (2008:187) har trätt i kraft den 1 juni 2008. 

Behandling av personnummer 

22 § Uppgifter om personnummer eller samordningsnummer får 
utan samtycke behandlas bara när det är klart motiverat med hänsyn 
till  

a) ändamålet med behandlingen, 
b) vikten av en säker identifiering, eller  
c) något annat beaktansvärt skäl. Lag (1999:1059).  

Lag (1999:1059) har trätt i kraft den 1 januari 2000. 

Information till den registrerade 

Information skall lämnas självmant 

23 §  Om uppgifter om en person samlas in från personen själv, skall 
den personuppgiftsansvarige i samband därmed självmant lämna den 
registrerade information om behandlingen av uppgifterna.  

24 § Om personuppgifterna har samlats in från någon annan källa 
än den registrerade, skall den personuppgiftsansvarige självmant 
lämna den registrerade information om behandlingen av uppgifterna 
när de registreras. Är uppgifterna avsedda att lämnas ut till tredje 
man, behöver informationen dock inte ges förrän uppgifterna lämnas 
ut för första gången.  

Information enligt första stycket behöver inte lämnas, om det finns 
bestämmelser om registrerandet eller utlämnandet av person-
uppgifterna i en lag eller någon annan författning.  

Information behöver inte heller lämnas enligt första stycket, om 
detta visar sig vara omöjligt eller skulle innebära en oproportionerligt 
stor arbetsinsats. Om uppgifterna används för att vidta åtgärder som 
rör den registrerade, skall dock information lämnas senast i samband 
med att så sker.  

Den information som skall lämnas självmant 

25 § Information enligt 23 eller 24 § skall omfatta  
a) uppgift om den personuppgiftsansvariges identitet, 
b) uppgift om ändamålen med behandlingen, och  
c) all övrig information som behövs för att den registrerade skall 

kunna ta till vara sina rättigheter i samband med behandlingen, såsom 
information om mottagarna av uppgifterna, skyldighet att lämna 
uppgifter och rätten att ansöka om information och få rättelse.  

Information behöver dock inte lämnas om sådant som den 
registrerade redan känner till.  
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Information skall lämnas efter ansökan 

26 § Den personuppgiftsansvarige är skyldig att till var och en som 
ansöker om det en gång per kalenderår gratis lämna besked om 
personuppgifter som rör den sökande behandlas eller ej. Behandlas 
sådana uppgifter skall skriftlig information lämnas också om  

a) vilka uppgifter om den sökande som behandlas, 
b) varifrån dessa uppgifter har hämtats, 
c) ändamålen med behandlingen, och  
d) till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som 

uppgifterna lämnas ut.  
En ansökan enligt första stycket skall göras skriftligen hos den 

personuppgiftsansvarige och vara undertecknad av den sökande själv. 
Information enligt första stycket skall lämnas inom en månad från det 
att ansökan gjordes. Om det finns särskilda skäl för det, får informa-
tion dock lämnas senast fyra månader efter det att ansökan gjordes.  

Information enligt första stycket behöver inte lämnas om 
personuppgifter i löpande text som inte fått sin slutliga utformning 
när ansökan gjordes eller som utgör minnesanteckning eller liknande. 
Vad som nu sagts gäller dock inte om uppgifterna har lämnats ut till 
tredje man eller om uppgifterna behandlas enbart för historiska, 
statistiska eller vetenskapliga ändamål eller, när det gäller löpande 
text som inte fått sin slutliga utformning, om uppgifterna har 
behandlats under längre tid än ett år.  

Undantag från informationsskyldigheten vid sekretess och 
tystnadsplikt 

27 §  I den utsträckning det är särskilt föreskrivet i lag eller annan 
författning eller annars framgår av beslut som har meddelats med stöd 
av författning att uppgifter inte får lämnas ut till den registrerade 
gäller inte bestämmelserna i 23–26 §§. En personuppgiftsansvarig 
som inte är en myndighet får därvid i motsvarande fall som avses i 
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) vägra att lämna ut 
uppgifter till den registrerade. Lag (2009:468).  
Lag (2009:468) har trätt i kraft den 30 juni 2009. 

Rättelse 

28 §  Den personuppgiftsansvarige är skyldig att på begäran av den 
registrerade snarast rätta, blockera eller utplåna sådana person-
uppgifter som inte har behandlats i enlighet med denna lag eller 
föreskrifter som har utfärdats med stöd av lagen. Den person-
uppgiftsansvarige skall också underrätta tredje man till vilken 
uppgifterna har lämnats ut om åtgärden, om den registrerade begär 
det eller om mera betydande skada eller olägenhet för den 
registrerade skulle kunna undvikas genom en underrättelse. Någon 
sådan underrättelse behöver dock inte lämnas, om detta visar sig vara 
omöjligt eller skulle innebära en oproportionerligt stor arbetsinsats.  
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Automatiserade beslut 

29 § Om ett beslut som har rättsliga följder för en fysisk person 
eller annars har märkbara verkningar för den fysiska personen, 
grundas enbart på automatiserad behandling av sådana person-
uppgifter som är avsedda att bedöma egenskaper hos personen, skall 
den som berörs av beslutet ha möjlighet att på begäran få beslutet 
omprövat av någon person.  

Var och en som varit föremål för ett sådant beslut som avses i 
första stycket har rätt att på ansökan få information från den person-
uppgiftsansvarige om vad som har styrt den automatiserade 
behandling som lett fram till beslutet. I fråga om ansökan och 
lämnandet av information gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i 
26 §.  

Säkerheten vid behandling 

Personer som behandlar personuppgifter 

30 § Ett personuppgiftsbiträde och den eller de personer som 
arbetar under biträdets eller den personuppgiftsansvariges ledning får 
behandla personuppgifter bara i enlighet med instruktioner från den 
personuppgiftsansvarige.  

Det skall finnas ett skriftligt avtal om personuppgiftsbiträdets 
behandling av personuppgifter för den personuppgiftsansvariges 
räkning. I det avtalet skall det särskilt föreskrivas att personuppgifts-
biträdet får behandla personuppgifterna bara i enlighet med instruk-
tioner från den personuppgiftsansvarige och att personuppgifts-
biträdet är skyldigt att vidta de åtgärder som avses i 31 § första 
stycket.  

Om det i lag eller annan författning finns särskilda bestämmelser 
om behandlingen av personuppgifter i det allmännas verksamhet i 
frågor som avses i första stycket, skall dessa gälla i stället för vad 
som sägs i första stycket.  

Säkerhetsåtgärder 

31 §  Den personuppgiftsansvarige skall vidta lämpliga tekniska och 
organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som 
behandlas. Åtgärderna skall åstadkomma en säkerhetsnivå som är 
lämplig med beaktande av  

a) de tekniska möjligheter som finns, 
b) vad det skulle kosta att genomföra åtgärderna, 
c) de särskilda risker som finns med behandlingen av person-

uppgifterna, och  
d) hur pass känsliga de behandlade personuppgifterna är.  
När den personuppgiftsansvarige anlitar ett personuppgiftsbiträde, 

skall den personuppgiftsansvarige förvissa sig om att personuppgifts-
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biträdet kan genomföra de säkerhetsåtgärder som måste vidtas och se 
till att personuppgiftsbiträdet verkligen vidtar åtgärderna.  

Tillsynsmyndigheten får besluta om säkerhetsåtgärder 

32 § Tillsynsmyndigheten får i enskilda fall besluta om vilka säker-
hetsåtgärder som den personuppgiftsansvarige skall vidta enligt 31 §.  

I 45 § finns det bestämmelser om tillsynsmyndighetens 
möjligheter att förena beslutet med vite.  

Överföring av personuppgifter till tredje land 

Förbud mot överföring av personuppgifter till tredje land 

33 § Det är förbjudet att till tredje land föra över personuppgifter 
som är under behandling om landet inte har en adekvat nivå för 
skyddet av personuppgifterna. Förbudet gäller också överföring av 
personuppgifter för behandling i tredje land.  

Frågan om en skyddsnivå är adekvat skall bedömas med hänsyn 
till samtliga omständigheter som har samband med överföringen. 
Särskild vikt skall läggas vid uppgifternas art, ändamålet med 
behandlingen, hur länge behandlingen skall pågå, ursprungslandet, 
det slutliga bestämmelselandet och de regler som finns för 
behandlingen i det tredje landet. Lag (1999:1210).  
Lag (1999:1210) har trätt i kraft den 1 januari 2000. 

Undantag från förbudet mot överföring av personuppgifter till 
tredje land 

34 §  Det är trots förbudet i 33 § tillåtet att föra över personuppgifter 
till tredje land, om den registrerade har lämnat sitt samtycke till 
överföringen eller om överföringen är nödvändig för att  

a) ett avtal mellan den registrerade och den personuppgifts-
ansvarige skall kunna fullgöras eller åtgärder som den registrerade 
begärt skall kunna vidtas innan ett avtal träffas, 

b) ett sådant avtal mellan den personuppgiftsansvarige och tredje 
man som är i den registrerades intresse skall kunna ingås eller 
fullgöras, 

c) rättsliga anspråk skall kunna fastställas, göras gällande eller 
försvaras, eller  

d) vitala intressen för den registrerade skall kunna skyddas.  
Det är också tillåtet att föra över personuppgifter för användning 

enbart i en stat som har anslutit sig till Europarådets konvention om 
skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter.  

35 § Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från förbudet 
i 33 § för överföring av personuppgifter till vissa stater. Regeringen 
får också meddela föreskrifter om att överföring av personuppgifter 
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till tredje land är tillåten, om överföringen regleras av ett avtal som 
ger tillräckliga garantier till skydd för de registrerades rättigheter.  

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får 
vidare meddela föreskrifter om undantag från förbudet i 33 §, om det 
behövs med hänsyn till ett viktigt allmänt intresse eller om det finns 
tillräckliga garantier till skydd för de registrerades rättigheter.  

Regeringen får under de förutsättningar som nämns i andra stycket 
i enskilda fall besluta om undantag från förbudet i 33 §. Regeringen 
får överlåta åt tillsynsmyndigheten att fatta sådana beslut. Lag 
(1998:1436).  
Lag (1998:1436) har trätt i kraft den 1 januari 1999. 

Anmälan till tillsynsmyndigheten 

Anmälningsskyldighet 

36 § Behandling av personuppgifter som är helt eller delvis automa-
tiserad omfattas av anmälningsskyldighet. Den personuppgifts-
ansvarige skall göra en skriftlig anmälan till tillsynsmyndigheten 
innan en sådan behandling eller en serie av sådana behandlingar med 
samma eller liknande ändamål genomförs.  

Om den personuppgiftsansvarige utser ett personuppgiftsombud 
skall detta anmälas till tillsynsmyndigheten. Även ett entledigande av 
ett personuppgiftsombud skall anmälas till tillsynsmyndigheten.  

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får 
meddela föreskrifter om undantag från anmälningsskyldigheten enligt 
första stycket för sådana typer av behandlingar som sannolikt inte 
kommer att leda till otillbörligt intrång i den personliga integriteten.  

Anmälan behöver inte göras om det finns ett 
personuppgiftsombud 

37 § Om den personuppgiftsansvarige har anmält till tillsyns-
myndigheten att ett personuppgiftsombud utsetts och vem det är, 
behöver anmälan enligt 36 § första stycket inte göras.  

Personuppgiftsombudets uppgifter 

38 § Personuppgiftsombudet skall ha till uppgift att självständigt se 
till att den personuppgiftsansvarige behandlar personuppgifter på ett 
lagligt och korrekt sätt och i enlighet med god sed samt påpeka 
eventuella brister för honom eller henne.  

Har personuppgiftsombudet anledning att misstänka att den 
personuppgiftsansvarige bryter mot de bestämmelser som gäller för 
behandlingen av personuppgifter och vidtas inte rättelse så snart det 
kan ske efter påpekande, skall personuppgiftsombudet anmäla 
förhållandet till tillsynsmyndigheten.  
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Personuppgiftsombudet skall även i övrigt samråda med tillsyns-
myndigheten vid tveksamhet om hur de bestämmelser som gäller för 
behandlingen av personuppgifter skall tillämpas.  

39 § Personuppgiftsombudet skall föra en förteckning över de 
behandlingar som den personuppgiftsansvarige genomför och som 
skulle ha omfattats av anmälningsskyldighet om ombudet inte hade 
funnits. Förteckningen skall omfatta åtminstone de uppgifter som en 
anmälan enligt 36 § skulle ha innehållit.  

40 § Personuppgiftsombudet skall hjälpa registrerade att få rättelse 
när det finns anledning att misstänka att behandlade personuppgifter 
är felaktiga eller ofullständiga.  

Obligatorisk anmälan av särskilt integritetskänsliga 
behandlingar 

41 § Regeringen får meddela föreskrifter om att sådana behand-
lingar av personuppgifter som innebär särskilda risker för otillbörligt 
intrång i den personliga integriteten skall för förhandskontroll 
anmälas till tillsynsmyndigheten enligt 36 § tre veckor i förväg. Om 
regeringen har meddelat sådana föreskrifter, gäller inte undantaget 
från anmälningsskyldigheten enligt 37 §. Lag (1998:1436).  
Lag (1998:1436) har trätt i kraft den 1 januari 1999. 

Upplysningar till allmänheten om behandlingar som inte 
anmälts 

42 § Den personuppgiftsansvarige ska till var och en som begär det 
skyndsamt och på lämpligt sätt lämna upplysningar om sådana 
automatiserade eller andra behandlingar av personuppgifter som inte 
har anmälts till tillsynsmyndigheten. Upplysningarna ska omfatta det 
som en anmälan enligt 36 § första stycket skulle ha omfattat. Den 
personuppgiftsansvarige är dock inte skyldig att lämna ut sekretess-
belagda uppgifter eller uppgifter om vilka säkerhetsåtgärder som har 
vidtagits. En personuppgiftsansvarig som inte är en myndighet får 
därvid i motsvarande fall som avses i offentlighets- och sekretess-
lagen (2009:400) vägra att lämna ut uppgifter. Lag (2009:468).  
Lag (2009:468) har trätt i kraft den 30 juni 2009. 

Tillsynsmyndighetens befogenheter 

43 § Tillsynsmyndigheten har rätt att för sin tillsyn på begäran få  
a) tillgång till de personuppgifter som behandlas, 
b) upplysningar om och dokumentation av behandlingen av 

personuppgifter och säkerheten vid denna, och  
c) tillträde till sådana lokaler som har anknytning till behandlingen 

av personuppgifter.  
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44 § Om tillsynsmyndigheten inte efter begäran enligt 43 § kan få 
tillräckligt underlag för att konstatera att behandlingen av person-
uppgifter är laglig, får myndigheten vid vite förbjuda den person-
uppgiftsansvarige att behandla personuppgifter på något annat sätt än 
genom att lagra dem.  

45 § Om tillsynsmyndigheten konstaterar att personuppgifter 
behandlas eller kan komma att behandlas på ett olagligt sätt, skall 
myndigheten genom påpekanden eller liknande förfaranden försöka 
åstadkomma rättelse. Går det inte att få rättelse på något annat sätt 
eller är saken brådskande, får myndigheten vid vite förbjuda den 
personuppgiftsansvarige att fortsätta att behandla personuppgifterna 
på något annat sätt än genom att lagra dem.  

Om den personuppgiftsansvarige inte frivilligt följer ett beslut om 
säkerhetsåtgärder enligt 32 § som vunnit laga kraft, får tillsyns-
myndigheten föreskriva vite.  

46 § Innan tillsynsmyndigheten beslutar om vite enligt 44 eller 
45 §, ska den personuppgiftsansvarige ha fått tillfälle att yttra sig. Om 
saken är brådskande, får myndigheten dock i avvaktan på yttrandet 
meddela ett tillfälligt beslut om vite. Det tillfälliga beslutet ska 
omprövas, när yttrandetiden har gått ut.  

Ett vitesföreläggande ska delges den personuppgiftsansvarige. 
Delgivning enligt 34–37 §§ delgivningslagen (2010:1932) får 
användas bara om det med beaktande av vad som har framkommit i 
det aktuella delgivningsärendet eller vid andra delgivningsförsök med 
den personuppgiftsansvarige finns anledning att anta att han eller hon 
har avvikit eller på annat sätt håller sig undan. Lag (2010:1969).  
Lag (2010:1969) har trätt i kraft den 1 april 2011. Äldre bestämmelser gäller om 
ett beslut om delgivning enligt 15–17 §§ delgivningslagen (1970:428) har fattats 
före den 1 april 2011 eller om en handling har skickats eller lämnats före denna 
tidpunkt. 

47 § Tillsynsmyndigheten får hos förvaltningsrätten inom vars 
domkrets tillsynsmyndigheten är belägen ansöka om att sådana 
personuppgifter som har behandlats på ett olagligt sätt ska utplånas.  

Beslut om utplånande får inte meddelas om det är oskäligt. Lag 
(2009:827).  
Lag (2009:827) har trätt i kraft den 15 februari 2010. 

Skadestånd 

48 § Den personuppgiftsansvarige skall ersätta den registrerade för 
skada och kränkning av den personliga integriteten som en 
behandling av personuppgifter i strid med denna lag har orsakat.  

Ersättningsskyldigheten kan i den utsträckning det är skäligt 
jämkas, om den personuppgiftsansvarige visar att felet inte berodde 
på honom eller henne.  
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Straff 

49 § Till böter eller fängelse i högst sex månader eller, om brottet är 
grovt, till fängelse i högst två år döms den som uppsåtligen eller av 
grov oaktsamhet  

a) lämnar osann uppgift i sådan information till registrerade som 
föreskrivs i denna lag, i anmälan till tillsynsmyndigheten enligt 36 § 
eller till tillsynsmyndigheten när myndigheten begär information 
enligt 43 §, 

b) behandlar personuppgifter i strid med 13−21 §§, 
c) för över personuppgifter till tredje land i strid med 33−35 §§, 
d) låter bli att göra anmälan enligt 36 § första stycket eller enligt 

föreskrifter meddelade med stöd av 41 §, 
e) behandlar sådana personuppgifter som avses i 13 och 21 §§ i 

strid med 5 a § andra stycket, eller  
f) i strid med 5 a § andra stycket för över personuppgifter till 

tredje land som inte har en sådan adekvat nivå för skyddet av 
personuppgifterna som avses i 33 §.  

I ringa fall döms inte till ansvar.  
Den som överträtt ett vitesföreläggande enligt 44 § eller 45 § 

första stycket döms inte till ansvar för en gärning som omfattas av 
vitesföreläggandet. Lag (2006:398).  
Lag (2006:398) har trätt i kraft den 1 januari 2007. 

Närmare föreskrifter 

50 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får 
meddela närmare föreskrifter om  

a) i vilka fall behandling av personuppgifter är tillåten, 
b) vilka krav som ställs på den personuppgiftsansvarige vid 

behandling av personuppgifter, 
c) i vilka fall användning av personnummer är tillåten, 
d) vad en anmälan eller ansökan till en personuppgiftsansvarig 

skall innehålla, 
e) vilken information som skall lämnas till registrerade och hur 

informationen skall lämnas, och  
f) anmälan till tillsynsmyndigheten och förfarandet när anmälda 

uppgifter har ändrats. Lag (1998:1436).  
Lag (1998:1436) har trätt i kraft den 1 januari 1999. 

Överklagande 

51 § Tillsynsmyndighetens beslut enligt denna lag om annat än 
föreskrifter får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.  

Tillsynsmyndigheten får bestämma att dess beslut skall gälla även 
om det överklagas. Lag (2006:398).  
Lag (2006:398) har trätt i kraft den 1 januari 2007. 



Personuppgiftslag  97 

52 § En myndighets beslut om information enligt 26 §, om rättelse 
och underrättelse till tredje man enligt 28 §, om information enligt 
29 § andra stycket och om upplysningar enligt 42 § får överklagas 
hos allmän förvaltningsdomstol.  

Första stycket gäller inte för beslut av riksdagen, regeringen eller 
riksdagens ombudsmän. Lag (2006:398).  
Lag (2006:398) har trätt i kraft den 1 januari 2007. Föreskrifterna i 52 § skall 
dock inte tillämpas i fråga om överklagande av beslut som har meddelats före 
ikraftträdandet. 

53 § Andra beslut enligt denna lag än sådana som avses i 47, 51 och 
52 §§ får inte överklagas.  

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag 
(2006:398).  
Lag (2006:398) har trätt i kraft den 1 januari 2007. 

  
1. Denna lag träder i kraft den 24 oktober 1998, då datalagen 

(1973:289) skall upphöra att gälla. Den äldre lagen gäller dock 
fortfarande i fråga om överklagande av beslut som har meddelats före 
den 24 oktober 1998. 

2. I fråga om behandling av personuppgifter som påbörjats före 
ikraftträdandet eller behandling som utförs för ett visst bestämt 
ändamål om behandling för ändamålet påbörjats före ikraftträdandet 
skall till och med den 30 september 2001 den äldre lagen tillämpas i 
stället för den nya. Detta gäller även bestämmelserna i den äldre 
lagen om överklagande. 

3. Bestämmelserna i 9, 10, 13 och 21 §§ i den nya lagen skall inte 
börja tillämpas förrän den 1 oktober 2007 i fråga om sådan manuell 
behandling av personuppgifter som påbörjats före ikraftträdandet eller 
manuell behandling som utförs för ett visst bestämt ändamål om 
manuell behandling för ändamålet påbörjats före ikraftträdandet. 

4. I fråga om personuppgifter som vid ikraftträdandet lagras för 
historisk forskning skall bestämmelserna i 9, 10, 13 och 21 §§ i den 
nya lagen börja tillämpas först när uppgifterna behandlas på något 
annat sätt. Innan dess skall motsvarande bestämmelser i den äldre 
lagen tillämpas. De angivna bestämmelserna i den nya lagen skall 
dock inte till följd av vad som nu sagts börja tillämpas tidigare än vad 
som följer av 2 eller 3. 

5. Anmälan enligt 36 § i den nya lagen får göras innan den nya 
lagen har trätt i kraft för den aktuella behandlingen. 

6. Ett samtycke som har lämnats innan den nya lagen har trätt i 
kraft för den aktuella behandlingen skall gälla även efter ikraft-
trädandet om samtycket uppfyller kraven i den nya lagen. 

7. Har en begäran om registerutdrag enligt 10 § i den äldre lagen 
kommit in innan den nya lagen trätt i kraft för den aktuella behand-
lingen men har utdraget inte expedierats före ikraftträdandet skall 
framställningen anses som en ansökan enligt 26 § i den nya lagen. 

8. Den nya lagens bestämmelser om skadestånd skall bara 
tillämpas om den omständighet som yrkandet hänför sig till har 
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inträffat efter det att den nya lagen har trätt i kraft för den aktuella 
behandlingen. I annat fall tillämpas de äldre bestämmelserna. (Lag 
1998:204). 

Prop. 1997/98:44, bet. 1997/98:KU18, rskr. 1997/98:180, 
EGTL281/95 s. 31. 
  

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007. Föreskrifterna i 52 § 
skall dock inte tillämpas i fråga om överklagande av beslut som har 
meddelats före ikraftträdandet. Lag (2006:398).  

Prop. 2005/06:173, bet. 2005/06:KU37, rskr. 2005/06:254. 
  

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2011. 
2. Äldre bestämmelser gäller om ett beslut om delgivning enligt 

15−17 §§ delgivningslagen (1970:428) har fattats före den 1 april 
2011 eller om en handling har skickats eller lämnats före denna 
tidpunkt. Lag (2010:1969). 

Prop. 2009/10:237, bet. 2010/11:JuU2, rskr. 2010/11:30. 
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Personuppgiftsförordning (1998:1191) 
 
Regeringen föreskriver följande 

Inledande bestämmelse 

1 § I denna förordning ges kompletterande föreskrifter beträffande 
sådan behandling av personuppgifter som omfattas av person-
uppgiftslagen (1998:204).  

Tillsynsmyndighet 

2 § Datainspektionen är tillsynsmyndighet enligt personuppgifts-
lagen (1998:204).  

Anmälan till Datainspektionen 

3 § Anmälningsskyldigheten enligt 36 § första stycket personupp-
giftslagen (1998:204) gäller inte för behandling av personuppgifter 

1. som utförs till följd av en myndighets skyldighet enligt 2 kap. 
tryckfrihetsförordningen att lämna ut allmän handling, 

2. som till följd av bestämmelserna i arkivlagen (1990:782) eller 
arkivförordningen (1991:446) utförs av en arkivmyndighet, 

3. som regleras genom särskilda föreskrifter i lag eller förordning i 
andra fall än som nämns i 1 och 2.  

4 § Anmälningsskyldigheten enligt 36 § första stycket person-
uppgiftslagen (1998:204) gäller inte för behandling av person-
uppgifter i löpande text eller sådant ostrukturerat material som avses i 
5 a § personuppgiftslagen. Förordning (2006:1221).  
Förordning (2006:1221) har trätt i kraft den 1 januari 2007. 

5 § Anmälningsskyldigheten enligt 36 § första stycket person-
uppgiftslagen (1998:204) gäller inte för behandling av känsliga 
personuppgifter som utförs med stöd av 17 § personuppgiftslagen. 
Anmälningsskyldigheten gäller inte heller för en sådan organisations 
motsvarande behandling av andra slag av personuppgifter än känsliga 
personuppgifter.  

6 § Datainspektionen får meddela föreskrifter om undantag från 
anmälningsskyldigheten enligt 36 § första stycket personuppgifts-
lagen (1998:204) för sådana typer av behandlingar som sannolikt inte 
kommer att leda till otillbörligt intrång i den personliga integriteten.  

7 § Datainspektionen skall med automatiserad behandling föra ett 
register över de behandlingar av personuppgifter som anmälts till 
inspektionen enligt 36 § första stycket personuppgiftslagen (1998:204).  
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Undantag från förbudet mot behandling av känsliga person-
uppgifter 

8 § Utöver vad som följer av 5 a och 15–19 §§ personuppgifts-
lagen (1998:204) får känsliga personuppgifter behandlas av en 
myndighet i löpande text om uppgifterna har lämnats i ett ärende eller 
är nödvändiga för handläggningen av det. Förordning (2006:1221).  
Förordning (2006:1221) har trätt i kraft den 1 januari 2007. 

Behandling av uppgifter om lagöverträdelser m.m. 

9 § Datainspektionen får meddela föreskrifter om undantag från 
förbudet i 21 § personuppgiftslagen (1998:204) för andra än myndig-
heter att behandla personuppgifter om lagöverträdelser som innefattar 
brott, domar i brottmål, straffprocessuella tvångsmedel eller 
administrativa frihetsberövanden. Datainspektionen får också i enskilda 
fall besluta om undantag från förbudet. Förordning (2001:582).  
Förordning (2001:582) har trätt i kraft den 1 oktober 2001. 

Förhandskontroll 

10 § [Paragrafen har upphört att gälla genom förordning (2013:22), som 
trätt i kraft den 1 mars 2013. Äldre föreskrifter gäller för anmälningar som 
kommit in till Datainspektionen före ikraftträdandet.] 

11 § Datainspektionen ska i fråga om behandling som anmälts dit 
enligt särskilda föreskrifter om förhandskontroll i en författning 
särskilt fatta beslut om det ska vidtas åtgärder med anledning av an-
mälan eller inte. Förordning (2013:22).  
Förordning (2013:22) har trätt i kraft den 1 mars 2013. Äldre föreskrifter gäller 
för anmälningar som kommit in till Datainspektionen före ikraftträdandet. 

Överföring av personuppgifter till tredjeland 

12 § En kommun eller ett landsting får till tredjeland föra över 
personuppgifter som ingår i 

1. ett diarium och som anges i 5 kap. 2 § offentlighets- och 
sekretesslagen (2009:400), 

2. en kallelse till ett sammanträde med fullmäktige eller en nämnd, 
3. en kungörelse om sammanträde med fullmäktige, eller 
4. ett justerat protokoll som har förts vid ett sammanträde med 

fullmäktige eller en nämnd.  
Personuppgifter som direkt pekar ut den registrerade får inte föras 

över. Detta förbud gäller dock inte personuppgifter som rör en 
förtroendevald, när det gäller hans eller hennes uppdrag. Förbudet 
gäller inte heller om 

1. övriga personuppgifter som rör den registrerade inte är sådana 
som avses i 13 eller 21 § personuppgiftslagen (1998:204), och 
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2. det saknas skäl att anta att det finns risk för att den registrerades 
personliga integritet kränks genom överföringen.  

Personnummer eller samordningsnummer får aldrig föras över.  
Bestämmelserna i första–tredje styckena gäller även ett kom-

munalförbund. Med fullmäktige avses i ett sådant fall i stället 
förbundsfullmäktige eller förbundsdirektionen och med en nämnd 
avses ett sådant organ som anges i 3 kap. 25 § andra stycket 
kommunallagen (1991:900). Förordning (2010:293).  
Förordning (2010:293) har trätt i kraft den 1 juni 2010. 

13 § Personuppgifter får föras över till tredjeland 
1. om och i den utsträckning Europeiska kommissionen har 

konstaterat att landet har en adekvat nivå för skyddet av person-
uppgifter i enlighet med artikel 25.6 i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda 
personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det 
fria flödet av sådana uppgifter, eller 

2. om personuppgifterna förs över med tillämpning av ett avtal som 
innehåller sådana standardavtalsklausuler som kommissionen enligt 
artikel 26.4 i direktivet har beslutat erbjuder tillräckliga garantier för att 
privatliv och enskilda personers grundläggande fri- och rättigheter 
skyddas samt för utövningen av motsvarande rättigheter.  

Beslut av kommissionen som avses i första stycket 1 anges i bilaga 
1 till denna förordning. Av bilagan framgår att vissa av besluten enbart 
gäller överföringar till sådana mottagare som är specificerade i besluten.  

Beslut av kommissionen som avses i första stycket 2 anges i bilaga 
2 till denna förordning. Förordning (2010:193).  
Förordning (2010:293) har trätt i kraft den 1 juni 2010. 

13 a § En transportör, som luftvägen transporterar passagerare till 
eller från ett tredjeland, får till det landet föra över personuppgifter 
som finns i transportörens passagerarförteckning (Passenger Name 
Record), om det sker enligt villkor som framgår av en överens-
kommelse mellan tredjelandet och Europeiska unionen avseende 
behandling och överföring av uppgifter rörande flygpassagerare.  

Överenskommelser som avses i första stycket anges i bilaga 3 till 
denna förordning. Förordning (2006:1221).  
Förordning (2006:1221) har trätt i kraft den 1 januari 2007. 

14 § Datainspektionen får meddela föreskrifter om undantag från 
förbudet i 33 § personuppgiftslagen (1998:204) att till tredjeland föra 
över personuppgifter som är under behandling och att föra över 
personuppgifter för behandling i tredjeland om det finns tillräckliga 
garantier till skydd för de registrerades rättigheter. Datainspektionen 
får också under samma förutsättning i enskilda fall besluta om undan-
tag från förbudet. Förordning (2006:1221).  
Förordning (2006:1221) har trätt i kraft den 1 januari 2007. 
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Branschöverenskommelser 

15 § Datainspektionen skall på begäran av en organisation som 
företräder en väsentlig del av de personuppgiftsansvariga inom en 
viss bransch eller inom ett visst område avge yttrande över förslag till 
överenskommelser vad avser behandling av personuppgifter inom 
branschen eller området (branschöverenskommelse).  

Ett yttrande enligt första stycket skall avse branschöverens-
kommelsens förenlighet med personuppgiftslagen (1998:204) och 
andra författningar som reglerar den behandling av personuppgifter 
det är fråga om.  

Inspektionen skall innan den avger yttrande om det är lämpligt se 
till att organisationer som företräder de registrerade har fått tillfälle 
att yttra sig över förslagen till branschöverenskommelser. Förordning 
(2001:582).  
Förordning (2001:582) har trätt i kraft den 1 oktober 2001. 

Bemyndiganden 

16 § Datainspektionen får meddela närmare föreskrifter om 
1. i vilka fall behandling av personuppgifter är tillåten, 
2. vilka krav som ställs på den personuppgiftsansvarige, 
3. i vilka fall användning av personnummer är tillåten, 
4. vad en anmälan eller ansökan till en personuppgiftsansvarig 

skall innehålla, 
5. vilken information som skall lämnas till registrerade och hur 

informationen skall lämnas, 
6. anmälan till inspektionen och förfarandet när anmälda uppgifter 

har ändrats. Förordning (2001:582).  
Förordning (2001:582) har trätt i kraft den 1 oktober 2001. 

Bistånd till personer som är registrerade utomlands 

17 § Den som är bosatt i Sverige och som är eller kan antas vara 
registrerad i ett register som omfattas av Europarådets konvention om 
skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter i ett 
land, som är anslutet till konventionen, får till Datainspektionen ge in en 
sådan framställning om bistånd som avses i artikel 14, punkt 2, i konven-
tionen. Datainspektionen förmedlar framställningen till det andra landet.  

Framställningen skall innehålla uppgifter om 
1. namn, adress och andra uppgifter som behövs för att identifiera 

den person som gör framställningen, 
2. det register som framställningen avser eller den som är ansvarig 

för registret, 
3. ändamålet med framställningen. Förordning (2001:582).  

Förordning (2001:582) har trätt i kraft den 1 oktober 2001. 
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 Denna förordning träder i kraft den 24 oktober 1998 då dataförord-
ningen (1982:480) skall upphöra att gälla. Dataförordningen gäller 
dock fortfarande i de fall datalagen (1973:289) skall tillämpas enligt 
ikraftträdande och övergångsbestämmelserna till personuppgiftslagen 
(1998:204). Förordning (1998:1191). 

EGTL281/95 s. 31 

Bilaga 1 

Europeiska kommissionen har meddelat följande beslut enligt artikel 
25.6 i Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG. Av beslut 4, 
5 och 9 framgår att dessa beslut bara gäller överföringar till vissa 
specificerade mottagare i respektive land.  

Tredjeland Beslut 

Andorra 1. Kommissionens beslut 2010/625/ EU av den 
19 oktober 2010 i enlighet med Europaparlamentets 
och rådets direktiv 95/46/EG om adekvat skydd för 
personuppgifter i Andorra. 

Argentina 2. Kommissionens beslut 2003/490/ EG av den 
30 juni 2003 i enlighet med Europaparlamentets och 
rådets direktiv 95/46/EG om adekvat skydd för 
personuppgifter i Argentina. 

Bailiwick of 
Guernsey, dvs. 
öarna Guernsey, 
Alderney, Sark, 
Herm, Jethou, 
Brecqhou och 
Lihou 

3. Kommissionens beslut 2003/821/ EG av den 
21 november 2003 om skyddsnivån för person-
uppgifter på Guernsey. 

Färöarna 4. Kommissionens beslut 2010/146/ EU av den 
5 mars 2010 i enlighet med Europaparlamentets och 
rådets direktiv 95/46/EG om en adekvat skyddsnivå 
genom den färöiska lagen om behandling av 
personuppgifter. 

Förenta staterna 5. Kommissionens beslut 2000/520/ EG av den 
26 juli 2000 enligt Europaparlamentets och rådets 
direktiv 95/46/EG om huruvida ett adekvat skydd 
säkerställs genom de principer om integritetsskydd 
(Safe Harbour Privacy Principles) i kombination 
med frågor och svar som Förenta staternas 
handelsministerium utfärdat. 

Isle of Man 6. Kommissionens beslut 2004/411/ EG av den 
28 pril 2004 om skyddsnivån för personuppgifter på 
Isle of Man. 
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Israel 7. Kommissionens beslut 2011/61/EU av den 
31 januari 2011 i enlighet med Europaparlamentets 
och rådets direktiv 95/46/EG om en adekvat 
skyddsnivå vid automatiserad behandling av 
personuppgifter i Staten Israel. 

Jersey 8. Kommissionens beslut 2008/393/ EG av den 
8 maj 2008 i enlighet med Europaparlamentets och 
rådets direktiv 95/46/EG om adekvat skydd för 
personuppgifter på Jersey. 

Kanada 9. Kommissionens beslut 2002/2/EG av den 
20 december 2001 i enlighet med Europa-
parlamentets och rådets direktiv 95/46/EG om 
adekvat skydd för personuppgifter genom den 
kanadensiska lagen om elektroniska handlingar och 
skydd för personuppgifter (Personal Information 
Protection and Electronic Documents Act). 

Nya Zeeland 10. Kommissionens genomförandebeslut 
2013/65/EU av den 19 december 2012 i enlighet 
med Europaparlamentets och rådets direktiv 
95/46/EG om ett adekvat skydd av personuppgifter i 
NyaZeeland. Förordning (2013:159). 

Schweiz 11. Kommissionens beslut 2000/518/ EG av den 
26 juli 2000 enligt Europaparlamentets och rådets 
direktiv 95/46/EG om adekvat skydd av 
personuppgifter i Schweiz. 

Uruguay 12. Kommissionens genomförandebeslut 
2012/484/EU av den 21 augusti 2012 i enlighet 
med Europaparlamentets och rådets direktiv 
95/46/EG om en adekvat skyddsnivå vid 
automatiserad behandling av personuppgifter i 
Republiken Uruguay. Förordning (2012:619).  

Förordning (2013:159) har trätt i kraft den 15 april 2013. 

Bilaga 2 

Europeiska kommissionen har meddelat följande beslut enligt artikel 
26.4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG. 

1. Kommissionens beslut av den 15 juni 2001 om standard-
avtalsklausuler för överföring av personuppgifter till tredjeland enligt 
Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG och kommissionens 
beslut av den 27 december 2004 om ändring av nämnda beslut. 

2. Kommissionens beslut av den 5 februari 2010 om standard-
avtalsklausuler för överföring av personuppgifter till registerförare 
etablerade i tredjeland i enlighet med Europaparlamentets och rådets 
direktiv 95/46/EG. Förordning (2010:193).  
Förordning (2010:193) har trätt i kraft den 15 maj 2010. 
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Bilaga 3 

Mellan Europeiska unionen och tredjeland gäller följande interna-
tionella överenskommelser om överföring av uppgifter i lufttrafik-
företags passagerarförteckningar (Passenger Name Record).  

Tredjeland Överenskommelse 

Amerikas 
förenta stater 

1. Avtal den 26 juli 2007 mellan Europeiska unionen 
och Amerikas förenta stater om lufttrafikföretags 
behandling av passageraruppgifter (PNR) och 
överföring av dessa till Förenta staternas Department 
of Homeland Security. 

Australien 2. Avtal den 30 juni 2008 mellan Europeiska 
unionen och Australien om lufttrafikföretags 
behandling av passageraruppgifter (PNR) från 
Europeiska unionen och överföring av dessa till 
Australiens tullmyndighet. 
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Lag om behandling av personuppgifter vid Skatte-
verkets medverkan i brottsutredningar (1999:90)* 
 
* Rubriken ändrad genom lag 2003:668. 

4 mars 1999 

Enligt riksdagens beslut* föreskrivs följande. 

* Prop. 1998/99:34, bet. 1998/99:SkU9, rskr. 1998/99:145 

Lagens tillämpningsområde 

1 § Denna lag gäller utöver personuppgiftslagen (1998:204) vid 
behandling av personuppgifter i Skatteverkets verksamhet för att 

1. bedriva spaning och utredning i fråga om brott som avses i 1 § 
lagen (1997:1024) om Skatteverkets medverkan i brottsutredningar, 

2. förebygga brott som avses i 1.  
Lagen gäller endast om behandlingen är helt eller delvis automa-

tiserad eller om personuppgifterna ingår i eller är avsedda att ingå i en 
strukturerad samling av personuppgifter, vilka är tillgängliga för 
sökning eller sammanställning enligt särskilda kriterier. Lag 
(2003:668).  
Lag (2003:668) har trätt i kraft den 1 januari 2004. 

1 a §  I lagen (2013:329) med vissa bestämmelser om skydd för 
personuppgifter vid polissamarbete och straffrättsligt samarbete inom 
Europeiska unionen, och i föreskrifter som regeringen har meddelat i 
anslutning till den lagen, finns det särskilda bestämmelser om 
behandling av personuppgifter som inom ramen för polissamarbete 
eller straffrättsligt samarbete har överförts från eller gjorts tillgäng-
liga av 

1. en stat som är medlem i Europeiska unionen (EU), 
2. Island, Norge, Schweiz eller Liechtenstein, 
3. ett EU-organ, eller 
4. ett EU-informationssystem. 
Om det i de författningar som anges i första stycket finns 

avvikande bestämmelser, ska de tillämpas i stället för bestämmelserna 
i denna lag och personuppgiftslagen (1998:204). Lag (2013:333). 
Lag 2013:333 har trätt i kraft den 1 juli 2013. 

Definitioner 

2 § I denna lag avses med  
underrättelseverksamhet: Skatteverkets verksamhet som består i 

att samla, bearbeta och analysera information för att klarlägga om 
brottslig verksamhet har utövats eller kan komma att utövas och som 
inte utgör förundersökning enligt 23 kap. rättegångsbalken, 
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allvarlig brottslig verksamhet: verksamhet som innefattar brott för 
vilket är föreskrivet fängelse i två år eller däröver, 

särskild undersökning: en undersökning i underrättelseverksamhet 
som innebär insamling, bearbetning och analys av uppgifter i syfte att 
ge underlag för beslut om förundersökning eller om särskilda åtgärder 
för att förebygga, förhindra eller upptäcka brott.  

De begrepp som används i personuppgiftslagen (1998:204) har mot-
svarande betydelse vid tillämpningen av denna lag. Lag (2003:668).  
Lag (2003:668) har trätt i kraft den 1 januari 2004. 

Personuppgiftsansvarig 

3 § Skatteverket är personuppgiftsansvarig för den behandling av 
personuppgifter som myndigheten utför med stöd av denna lag. Lag 
(2003:668).  
Lag (2003:668) har trätt i kraft den 1 januari 2004. De nya föreskrifterna i 3 § 
gäller även för behandling av personuppgifter som skattemyndighet utfört. 

Behandling av känsliga personuppgifter 

4 § Uppgifter om en person får inte behandlas enbart på grund av vad 
som är känt om personens ras eller etniska ursprung, politiska åsikter, 
religiösa eller filosofiska övertygelse, medlemskap i fackförening, 
hälsa eller sexualliv. Om uppgifter om en person behandlas på annan 
grund får uppgifterna kompletteras med sådana uppgifter om det är 
oundgängligen nödvändigt för syftet med behandlingen.  

Sådana uppgifter som avses i första stycket får dock inte 
behandlas i underrättelseverksamhet.  

Utlämnande av uppgifter 

5 § Uppgifter som är nödvändiga för att framställa rättsstatistik 
skall lämnas till den myndighet som ansvarar för att framställa sådan 
statistik.  

6 §  Uppgifter får lämnas ut till en utländsk myndighet eller mellan-
folklig organisation, om utlämnandet följer av en internationell över-
enskommelse som Sverige efter riksdagens godkännande har tillträtt.  

Att uppgifter får lämnas ut även i vissa andra fall framgår av 
8 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Lag 
(2009:479).  
Lag (2009:479) har trätt i kraft den 30 juni 2009. 

7 § Regeringen får meddela föreskrifter om att uppgifter får 
lämnas ut även i andra fall än som sägs i 5 och 6 §§.  
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Underrättelseregister 

8 §  Underrättelseregister får föras endast för att 
1. ge underlag för beslut om särskilda undersökningar avseende 

allvarlig brottslig verksamhet, eller 
2. underlätta tillgången till allmänna uppgifter med anknytning till 

underrättelseverksamhet.  

9 §  Ett underrättelseregister får innehålla uppgifter som kan hän-
föras till en enskild person endast om uppgifterna ger anledning att 
anta att allvarlig brottslig verksamhet utövats eller kan komma att 
utövas och den som avses med uppgifterna skäligen kan misstänkas 
för att ha utövat eller komma att utöva den allvarliga brottsliga verk-
samheten.  

Uppgifter om transportmedel eller varor som kan antas ha sam-
band med allvarlig brottslig verksamhet eller om hjälpmedel som kan 
antas ha använts i samband med sådan verksamhet får registreras, 
även om uppgifterna kan hänföras till en enskild person som det inte 
finns någon misstanke mot. Uppgifterna skall därvid förses med en 
upplysning om att det inte finns någon misstanke mot denne.  

10 §  Ett underrättelseregister får om en enskild person endast 
innehålla 

1. upplysningar om varifrån den registrerade uppgiften kommer 
och om uppgiftslämnarens trovärdighet, 

2. identifieringsuppgifter, 
3. uppgifter om särskilda bestående fysiska kännetecken, 
4. de omständigheter och händelser som ger anledning att anta att 

den registrerade utövat eller kan komma att utöva allvarlig brottslig 
verksamhet, 

5. uppgifter om varor, brottshjälpmedel och transportmedel, 
6. ärendenummer, och 
7. hänvisning till en särskild undersökning där uppgifter om den 

registrerade behandlas och till register som förs av polismyndighet, 
Tullverket eller Skatteverket i vilket uppgifter om den registrerade 
förekommer. Lag (2003:668).  
Lag (2003:668) har trätt i kraft den 1 januari 2004. 

Underrättelseverksamhet 

11 § I underrättelseverksamhet får personuppgifter behandlas endast 
om 

1. en särskild undersökning som avser brott som anges i lagen 
(1997:1024) om Skatteverkets medverkan i brottsutredningar har 
inletts och 

2. det finns anledning att anta att allvarlig brottslighet har utövats 
eller kan komma att utövas.  

Uppgifter om en enskild person som det inte finns någon 
misstanke mot skall förses med en upplysning om detta förhållande.  
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Personuppgifter får också behandlas i underrättelseregister i 
enlighet med 8–10 §§. Lag (2003:668).  
Lag (2003:668) har trätt i kraft den 1 januari 2004. 

12 § Skatteverkets beslut om behandling av personuppgifter enligt 
11 § skall innehålla uppgifter om ändamålet med behandlingen samt 
de föreskrifter i övrigt som behövs för att förebygga otillbörligt 
intrång i den registrerades personliga integritet.  

Skatteverket skall föra en förteckning över beslut som avses i 
första stycket. Lag (2003:668).  
Lag (2003:668) har trätt i kraft den 1 januari 2004. 

Behandling av uppgifter om kvarstående misstankar 

13 § Om en förundersökning avseende brott som anges i 1 § lagen 
(1997:1024) om Skatteverkets medverkan i brottsutredningar har 
lagts ned på grund av bristande bevisning får uppgifter om brotts-
misstanken behandlas för annat ändamål än arkivering endast om 

1. den misstänkte enligt förundersökningsledarens bedömning 
fortfarande är skäligen misstänkt för brottet och 

2. uppgifterna behövs för att förundersökningen skall kunna tas 
upp på nytt. Lag (2003:668).  
Lag (2003:668) har trätt i kraft den 1 januari 2004. 

14 § Om åtal mot en person har lagts ned eller om denne genom 
lagakraftvunnen dom har frikänts får uppgifter om brottsmisstanken 
behandlas för annat ändamål än arkivering endast 

1. om förundersökningen tas upp på nytt eller 
2. för prövning av särskilt rättsmedel enligt 58 kap. rätte-

gångsbalken.  

Sökbegrepp 

14 a § Vid sökning i beskattningsdatabasen får endast uppgift om 
namn eller person- eller samordningsnummer användas som 
sökbegrepp. Lag (2006:851).  
Lag (2006:851) har trätt i kraft den 1 juli 2006. 

Gallring 

15 § Uppgifter som inte längre behövs för sitt ändamål skall gallras 
om inte annat anges i andra–fjärde styckena. Detta gäller dock inte 
uppgifter i en förundersökning.  

Uppgifter som behandlas enligt 11 § skall gallras senast ett år efter 
det att beslutet om behandlingen av personuppgifter fattades. Om det 
är av särskild betydelse för att den särskilda undersökningen skall 
kunna avslutas får dock uppgifterna behandlas under längre tid.  

Uppgifter i ett underrättelseregister om en registrerad person skall 
gallras senast tre år efter det att uppgifter om att denne skäligen kan 
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misstänkas för att ha utövat eller komma att utöva allvarlig brottslig 
verksamhet senast infördes. Om en särskild undersökning som rör en 
registrerad person har inletts, behöver uppgifterna dock inte gallras 
förrän undersökningen har avslutats.  

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får 
meddela föreskrifter om att uppgifter får bevaras för historiska, 
statistiska eller vetenskapliga ändamål.  

Rättelse och skadestånd 

16 § Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om rättelse 
och skadestånd gäller vid behandling av personuppgifter enligt denna 
lag eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.  

Överklagande 

17 § Skatteverkets beslut om rättelse enligt 16 § får överklagas hos 
allmän förvaltningsdomstol.  

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag 
(2003:668).  
Lag (2003:668) har trätt i kraft den 1 januari 2004. Äldre föreskrifter i 17 § 
gäller fortfarande för överklagande av beslut som har meddelats före ikraft-
trädandet. 

  
Denna lag träder i kraft den 1 april 1999. Lag (1999:90). 

  
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004. 
2. De nya föreskrifterna i 3 § gäller även för behandling av 

personuppgifter som skattemyndighet utfört. 
3. Äldre föreskrifter i 17 § gäller fortfarande för överklagande av 

beslut som har meddelats före ikraftträdandet. Lag (2003:668). 

  
Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013. Lag (2013:333). 
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Förordning om behandling av personuppgifter vid 
Skatteverkets medverkan i brottsutredningar 
(1999:105)* 
 
* Rubriken ändrad genom förordning 2003:1005 

4 mars 1999 

Regeringen föreskriver följande 

1 § I denna förordning ges kompletterande föreskrifter om sådan 
behandling av personuppgifter som omfattas av lagen (1999:90) om 
behandling av personuppgifter vid Skatteverkets medverkan i brotts-
utredningar. Förordning (2003:1005).  
Förordning (2003:1005) har trätt i kraft den 1 januari 2004. 

Förhandskontroll 

2 § Automatiserad behandling av personuppgifter som ger upp-
lysning om att en person är dömd eller misstänkt för brott skall 
anmälas för förhandskontroll till Datainspektionen tre veckor innan 
behandlingen påbörjas.  

Första stycket gäller inte om behandlingen utförs 
1. i Skatteverkets diarium över inkomna ärenden, 
2. till följd av Skatteverkets skyldighet enligt 2 kap. tryck-

frihetsförordningen att lämna ut en allmän handling, 
3. till följd av bestämmelserna i arkivlagen (1990:782) eller arkiv-

förordningen (1991:446), 
4. i en förundersökning, i en särskild undersökning i under-

rättelseverksamhet eller i underrättelseregister, 
5. för hantering av ärenden i samband med förundersökning och 

förenklad brottsutredning, 
6. i ett ärende som rör en enskild person hos Skatteverket, eller 
7. i löpande text och endast avser enstaka personuppgifter. 

Förordning (2003:1005).  
Förordning (2003:1005) har trätt i kraft den 1 januari 2004. 2 § andra stycket 1 i 
sin äldre lydelse gäller fortfarande för behandling som utförs i en skattemyndig-
hets diarium över inkomna ärenden. 

Behandling av uppgifter om kvarstående brottsmisstankar 

3 § Om uppgifter om kvarstående brottsmisstankar skall behandlas 
enligt 13 eller 14 § lagen (1999:90) om behandling av person-
uppgifter vid Skatteverkets medverkan i brottsutredningar, skall den 
personuppgiftsansvarige särskilt besluta om vem som får ha direkt 
åtkomst till uppgifterna. Förordning (2003:1005).  
Förordning (2003:1005) har trätt i kraft den 1 januari 2004. 
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Underrättelseverksamhet 

4 § [Har upphävts genom förordning (2003:1005).].  

5 § En förteckning som förs enligt 12 § lagen (1999:90) om 
behandling av personuppgifter vid Skatteverkets medverkan i brotts-
utredningar får inte innehålla uppgifter om namn eller personnummer. 
Förordning (2003:1005).  
Förordning (2003:1005) har trätt i kraft den 1 januari 2004. 

Särskilda undersökningar 

6 § Ett beslut enligt 12 § lagen (1999:90) om behandling av 
personuppgifter vid Skatteverkets medverkan i brottsutredningar om 
behandling av personuppgifter i en särskild undersökning skall fattas 
av verkets chef eller efter chefens förordnande någon annan vid 
verket. Förordning (2003:1005).  
Förordning (2003:1005) har trätt i kraft den 1 januari 2004. 

7 § Endast de personer som arbetar med en särskild undersökning 
får ha direkt åtkomst till de uppgifter som behandlas automatiserat i 
undersökningen. Andra personer vid Skatteverket får ta del av sådana 
uppgifter endast om uppgifterna kan antas ha särskild betydelse för en 
pågående undersökning eller andra brottsbekämpande åtgärder. 
Förordning (2003:1005).  
Förordning (2003:1005) har trätt i kraft den 1 januari 2004. 

8 § Uppgifter som behandlas automatiserat i en särskild under-
sökning får lämnas ut till en polismyndighet eller Tullverket endast 
om uppgifterna kan antas ha särskild betydelse för en pågående 
undersökning eller andra brottsbekämpande åtgärder. Förordning 
(2003:1005).  
Förordning (2003:1005) har trätt i kraft den 1 januari 2004. 

Underrättelseregister 

9 § Skatteverket får ha direktåtkomst till underrättelseregistren.  
Endast de personer som på grund av sina arbetsuppgifter behöver 

tillgång till information om sådana uppgifter som behandlas i under-
rättelseregistren får ha tillgång till dem. Förordning (2003:1005).  
Förordning (2003:1005) har trätt i kraft den 1 januari 2004. 

10 § Uppgifter ur ett underrättelseregister får lämnas ut till Eko-
brottsmyndigheten, en polismyndighet eller Tullverket endast om 
uppgifterna kan antas ha särskild betydelse för en pågående undersök-
ning eller andra brottsbekämpande åtgärder. Förordning (2003:1005).  
Förordning (2003:1005) har trätt i kraft den 1 januari 2004. 
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Förundersökning 

10 a § Om en uppgift i en förundersökning kan antas ha betydelse för 
en konkursutredning får uppgiften lämnas till konkursförvaltaren. 
Förordning (2003:91).  
Förordning (2003:91) har trätt i kraft den 1 maj 2003. 

Undantag från gallring 

11 § Riksarkivet får, efter samråd med Skatteverket, meddela före-
skrifter om att personuppgifter som skall gallras enligt 15 § lagen 
(1999:90) om behandling av personuppgifter vid Skatteverkets 
medverkan i brottsutredningar får bevaras för historiska, statistiska 
och vetenskapliga ändamål. Förordning (2003:1005).  
Förordning (2003:1005) har trätt i kraft den 1 januari 2004. 

Verkställighetsföreskrifter 

12 § Skatteverket får, efter samråd med Datainspektionen, meddela 
de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställighet av lagen 
(1999:90) om behandling av personuppgifter vid Skatteverkets 
medverkan i brottsutredningar och denna förordning. Förordning 
(2003:1005).  
Förordning (2003:1005) har trätt i kraft den 1 januari 2004. 

  
Denna förordning träder i kraft den 1 april 1999. Förordning 

(1999:105). 

  
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004. 2 § andra 

stycket 1 i sin äldre lydelse gäller fortfarande för behandling som 
utförs i en skattemyndighets diarium över inkomna ärenden. 
Förordning (2003:1005).  
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Lag om behandling av uppgifter i Skatteverkets 
beskattningsverksamhet (2001:181) 
 
19 april 2001 

Enligt riksdagens beslut* föreskrivs följande. 

* Prop. 2000/01:33, bet. 2000/01:SkU20, rskr. 2000/01:176 

1 kap. Allmänna bestämmelser 

Lagens tillämpningsområde 

1 § Denna lag tillämpas vid behandling av personuppgifter i Skatte-
verkets beskattningsverksamhet och i verkets handläggning enligt lagen 
(2007:324) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter och 
lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete, om behandlingen är helt 
eller delvis automatiserad eller om uppgifterna ingår i eller är avsedda 
att ingå i en strukturerad samling av personuppgifter som är tillgängliga 
för sökning eller sammanställning enligt särskilda kriterier. 

Bestämmelserna i 4–6 och 8 §§ samt 2 kap. gäller även vid behand-
ling av uppgifter om juridiska personer och avlidna. Lag (2013:963). 
Lag (2013:963) har trätt i kraft den 1 januari 2014. 

Definitioner 

1 a § Termer och uttryck som används i denna lag har samma 
betydelse och tillämpningsområde som i inkomstskattelagen 
(1999:1229). Lag (2001:1182). 
Lag (2001:1182) har trätt i kraft den 1 januari 2002. 

Förhållandet till personuppgiftslagen 

2 § Om inte annat anges i 3 § eller 3 kap. gäller denna lag i stället 
för personuppgiftslagen (1998:204). 

En registrerad har inte rätt att motsätta sig sådan behandling som är 
tillåten enligt denna lag. 

3 § När personuppgifter behandlas enligt denna lag eller enligt 
andra föreskrifter i det ämne som regleras i lagen gäller person-
uppgiftslagens (1998:204) bestämmelser om 

1. definitioner i 3 §, 
2. förhållandet till offentlighetsprincipen m.m. i 8 §, 
3. grundläggande krav på behandling i 9 § med undantag för vad 

som sägs i första stycket i och tredje stycket, 
4. säkerheten vid behandling i 30–32 §§, 
5. överföring av personuppgifter till tredje land i 33–35 §§, 
6. personuppgiftsombud, m.m. i 36 § andra stycket och 38–41 §§, 
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7. upplysningar till allmänheten om vissa behandlingar i 42 § med 
en begränsning som anges i 3 kap. 2 a § i denna lag, 

8. tillsynsmyndighetens befogenheter i 43 och 47 §§, och 
9. straff i 49 §. 
Vid behandling av personuppgifter som inte sker i databaser gäller 

även 22 § personuppgiftslagen. Lag (2012:845). 
Lag (2012:845) har trätt i kraft den 1 januari 2013. 

Ändamål 

4 § Uppgifter får behandlas för tillhandahållande av information 
som behövs hos Skatteverket för 

1. fastställande av underlag för samt bestämmande, redovisning, 
betalning och återbetalning av skatter och avgifter, 

2. bestämmande av pensionsgrundande inkomst, 
3. fastighetstaxering, 
4. revision och annan analys- eller kontrollverksamhet, 
5. tillsyn samt lämplighets- och tillståndsprövning och annan 

liknande prövning, 
6. handläggning 
a) enligt lagen (2007:324) om Skatteverkets hantering av vissa 

borgenärsuppgifter och  
b) av andra frågor om ansvar för någon annans skatter och avgifter, 
7. fullgörande av ett åliggande som följer av ett för Sverige 

bindande internationellt åtagande, 
8. verksamheten med bouppteckningar och dödsboanmälningar 

enligt ärvdabalken,  
9. hantering av underrättelser från arbetsgivare om anställning av 

utlänningar som avses i lagen (2013:644) om rätt till lön och annan 
ersättning för arbete utfört av en utlänning som inte har rätt att vistas i 
Sverige, och 

10. tillsyn, kontroll, uppföljning och planering av verksamheten.  
Uppgifter som får behandlas enligt första stycket får även behandlas 

för tillhandahållande av information som behövs i Skatteverkets 
brottsbekämpande verksamhet enligt lagen (1997:1024) om Skatte-
verkets medverkan i brottsutredningar. Lag (2013:645). 
Lag (2013:645) har trätt i kraft den 1 augusti 2013. 

5 § Uppgifter får behandlas för tillhandahållande av information 
som behövs i författningsreglerad verksamhet hos någon annan än 
Skatteverket för 

1. fastställande av underlag för samt redovisning, bestämmande, 
betalning och återbetalning av skatter eller avgifter, 

2. utsökning, indrivning och skuldsanering, 
3. att utgöra underlag för beräkning, beslut och kontroll i fråga om 

förmån, bidrag och andra stöd, 
4. pensionsberäkning, 
5. tillsyn och kontroll samt lämplighets- och tillståndsprövning och 

annan liknande prövning, och 
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6. aktualisering och komplettering av uppgifter om fastigheter i 
andra myndigheters register. Lag (2011:531). 
Lag (2011:531) har trätt i kraft den 1 juli 2011. 

Personuppgiftsansvar 

6 § Skatteverket är personuppgiftsansvarigt för den behandling av 
personuppgifter som verket skall utföra. Lag (2003:670). 
Lag (2003:670) har trätt i kraft den 1 januari 2004. Den nya föreskriften i 1 kap. 
6 § gäller även för behandling av personuppgifter som Riksskatteverket eller 
skattemyndighet utfört. 

Behandling av känsliga personuppgifter m.m. 

7 § Känsliga personuppgifter som anges i 13 § personuppgifts-
lagen (1998:204) och uppgifter om lagöverträdelser m.m. som anges i 
21 § samma lag får behandlas endast om uppgifterna har lämnats i ett 
ärende eller är nödvändiga för handläggningen av det. 

Uppgifter som avses i första stycket får i annat fall behandlas endast 
om det särskilt anges i 2 kap. 

Gallring 

8 § Uppgifter som behandlas automatiserat i ett ärende skall 
gallras senast ett år efter det att ärendet har avslutats om inte rege-
ringen eller den myndighet regeringen bestämmer har meddelat 
föreskrifter om att uppgifter skall gallras vid en annan tidpunkt eller 
att uppgifter skall bevaras. 

För uppgifter som behandlas med stöd av 2 kap. gäller särskilda 
bestämmelser. 

2 kap. Beskattningsdatabasen 

1 § I beskattningsverksamheten skall det finnas en samling upp-
gifter som med hjälp av automatiserad behandling används gemen-
samt i verksamheten för de i 1 kap. 4 och 5 §§ angivna ändamålen 
(beskattningsdatabas). 

Innehåll 

2 § I databasen får uppgifter behandlas om personer som omfattas 
av verksamhet enligt 1 kap. 4 § 1–9. Uppgifter om andra personer får 
behandlas om det behövs för handläggningen av ett ärende. Lag 
(2013:645). 
Lag (2013:645) har trätt i kraft den 1 augusti 2013. 
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3 § För de ändamål som anges i 1 kap. 4 § får följande uppgifter 
behandlas i databasen: 

1. en fysisk persons identitet, medborgarskap, bosättning och 
familjeförhållanden, 

2. en juridisk persons identitet, säte, ägarförhållanden samt firma-
tecknare och andra företrädare, 

3. registrering för skatter och avgifter, 
4. underlag för fastställande av skatter och avgifter, 
5. bestämmande av skatter och avgifter, 
6. underlag för fastighetstaxering, 
7. revision och annan kontroll av skatter och avgifter, 
8. uppgifter som behövs för handläggning enligt lagen (2007:324) 

om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter, 
9. avgiftsskyldighet till ett registrerat trossamfund och medlemskap 

i fackförening, 
10. yrkanden och grunder i ett ärende, 
11. beslut, betalning, redovisning och övriga åtgärder i ett ärende,  
12. uppgifter som behövs i verksamheten med bouppteckningar och 

dödsboanmälningar enligt ärvdabalken,  
13. uppgifter som behövs vid hantering av underrättelser från 

arbetsgivare om anställning av utlänningar som avses i lagen 
(2013:644) om rätt till lön och annan ersättning för arbete utfört av en 
utlänning som inte har rätt att vistas i Sverige, och 

14. uppgifter som behövs för handläggning enligt lagen (2013:948) 
om stöd vid korttidsarbete. 

I databasen får även andra uppgifter behandlas som behövs för 
fullgörande av ett åliggande som följer av ett för Sverige bindande 
internationellt åtagande. 

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer meddelar 
närmare föreskrifter om vilka uppgifter som får behandlas i databasen 
enligt första stycket. Lag (2013:963). 
Lag (2013:963) har trätt i kraft den 1 januari 2014. 

4 § En handling som har kommit in i ett ärende får behandlas i 
databasen och får innehålla uppgifter som avses i 1 kap. 7 §. En 
handling som upprättats i ett ärende får behandlas i databasen och får 
innehålla sådana uppgifter om de är nödvändiga för ärendets hand-
läggning. 

4 a §  I databasen får uppgifter och handlingar behandlas som ingår i 
det datoriserade system som avses i artikel 1 i Europaparlamentets 
och rådets beslut nr 1152/2003/EG av den 16 juni 2003 om 
datorisering av uppgifter om förflyttningar och kontroller av punkt-
skattepliktiga varor. Lag (2012:775). 
Lag (2012:775) har trätt i kraft den 1 januari 2013. 

Enskilds rätt att ta del av uppgifter 

5 § Från databasen får nedan angivna uppgifter lämnas ut till en 
enskild, om det inte av särskild anledning kan antas att den enskilde 
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som uppgiften avser eller någon närstående lider men om uppgiften 
röjs. 

Uppgifter får lämnas ut om 
1. namn och personnummer, 
2. organisationsnummer, namn, firma och juridisk form samt i fråga 

om handelsbolag och andra juridiska personer sådana uppgifter om 
huvudkontor och säte som avses i 67 kap. 8 § skatteförfarandelagen 
(2011:1244), 

3. registrering enligt skatteförfarandelagen samt särskilt registre-
rings- eller redovisningsnummer, 

4. på vilket sätt den preliminära skatten ska betalas för en fysisk 
person, 

5. registrering av skyldighet att göra skatteavdrag eller betala 
arbetsgivaravgifter, 

6. slag av näringsverksamhet, 
7. beslut om likvidation eller konkurs, och 
8. huruvida en fysisk eller juridisk person är godkänd som 

skattebefriad förbrukare enligt lagen (1994:1564) om alkoholskatt eller 
lagen (1994:1776) om skatt på energi och i sådana fall från vilken 
tidpunkt. Lag (2011:1406). 
Lag (2011:1406) har trätt i kraft den 1 januari 2012. Äldre bestämmelser gäller 
fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.  

Utlämnande av uppgifter till enskilda på medium för 
automatiserad behandling 

6 § Uppgifter i databasen får lämnas ut till en enskild på medium 
för automatiserad behandling endast om regeringen har meddelat 
föreskrifter om det. 

Direktåtkomst 

7 § Skatteverkets direktåtkomst till uppgifterna i beskattnings-
databasen får i verksamhet som avses i lagen (1997:1024) om Skatte-
verkets medverkan i brottsutredningar endast omfatta uppgifter som 
avses i 3 § 1–5, 7, 9 och 10.  

Regeringen meddelar närmare föreskrifter om vilka uppgifter 
direktåtkomst enligt första stycket får omfatta. Lag (2007:329). 
Lag (2007:329) har trätt i kraft den 1 januari 2008. 

8 § Kronofogdemyndigheten får ha direktåtkomst till uppgifter 
som avses i 3 § 1–5, 8, 10 och 11. Direktåtkomst till uppgifter som 
avses i 3 § 4, 5, 8, 10 och 11 får endast avse den som 

1. har ansökt om skuldsanering, 
2. är registrerad som gäldenär hos Kronofogdemyndigheten, 
3. är make eller likställd med make till den som har ansökt om 

skuldsanering, eller 
4. är make eller likställd med make till gäldenär hos Kronofogde-

myndigheten. 
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Tullverket får ha direktåtkomst till uppgifter som avses i 3 § 1−5, 9, 
10 och 11. Åtkomsten får endast avse den som är eller kan antas vara 
gäldenär enligt tullagstiftningen, skyldig att betala skatt för vara vid 
import eller föremål för Tullverkets kontrollverksamhet enligt lagen 
(1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av 
alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter. 

Tullverket får ha direktåtkomst till uppgifter och handlingar som 
avses i 4 a §. 
Regeringen meddelar närmare föreskrifter om vilka uppgifter direkt-
åtkomst enligt första till tredje styckena får omfatta. Lag (2012:775). 
Lag (2012:775) har trätt i kraft den 1 januari 2013. 

8 a § En socialnämnd får ha direktåtkomst till uppgifter som avses i 
3 § första stycket 1, 4 och 5. Åtkomsten får endast förekomma om 
uppgifterna behövs i ärende om ekonomiskt bistånd enligt 4 kap. 
socialtjänstlagen (2001:453) eller i ärende om återkrav m.m. av 
sådant bistånd enligt 9 kap. samma lag. En socialnämnd får ha direkt-
åtkomst först sedan Skatteverket har försäkrat sig om att handläggare 
hos socialnämnden bara kan ta del av uppgifter om personer som är 
aktuella i ärenden hos nämnden. Lag (2008:970). 
Lag (2008:970) har trätt i kraft den 1 januari 2009. 

9 § En registrerad får ha direktåtkomst till sådana uppgifter om sig 
själv i databasen som får lämnas ut till den registrerade, om 
regeringen har meddelat föreskrifter om det. 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer med-
delar föreskrifter om vilka uppgifter som får omfattas av direktåtkomst 
enligt första stycket. Lag (2005:1116). 
Lag (2005:1116) har trätt i kraft den 1 april 2006. 

Sökbegrepp 

10 § Vid sökning efter handlingar som avses i 4 § får endast uppgift 
om namn, person- eller samordningsnummer, beteckning för fastighet 
samt uppgifter som avses i 5 kap. 2 § offentlighets- och sekretess-
lagen (2009:400) användas som sökbegrepp. 

I verksamheten med bouppteckningar och dödsboanmälningar 
enligt ärvdabalken får vid sökning i skattedatabasen endast uppgifter 
som avses i 5 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen användas som 
sökbegrepp. Vid sökning efter handlingar som avses i 4 § får dessutom 
uppgift om namn och person- eller samordningsnummer användas som 
sökbegrepp. 

Som sökbegrepp får dock inte uppgift som avses i 1 kap. 7 § 
användas. Lag (2009:491). 
Lag (2009:491) har trätt i kraft den 30 juni 2009. 
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Gallring 

11 § Uppgifter och handlingar i databasen skall, om inget annat 
anges i 12 §, gallras senast sju år efter utgången av det kalenderår då 
den beskattningperiod som uppgifterna eller handlingarna kan 
hänföras till gick ut. 

12 § Uppgifter och handlingar som avser 
1. revision ska gallras tio år efter utgången av det kalenderår då 

revisionen avslutades, och 
2. fastighetstaxering ska gallras tolv år efter utgången av det taxe-

ringsår som uppgifterna eller handlingarna kan hänföras till. 
Uppgifter och handlingar om godkända upplagshavare, registrerade 

varumottagare, tillfälligt registrerade varumottagare, registrerade 
avsändare eller godkända skatteupplag enligt lagen (1994:1563) om 
tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt samt lagen 
(1994:1776) om skatt på energi ska gallras sju år efter utgången av det 
kalenderår då aktören avregistrerades.  

Uppgifter och handlingar som avses i 4 a § ska gallras tio år efter 
utgången av det kalenderår då de meddelanden som är kopplade till den 
administrativa referenskoden enligt 22 b § andra stycket lagen om 
tobaksskatt, 21 b § andra stycket lagen om alkoholskatt eller 6 kap. 4 § 
andra stycket lagen om skatt på energi eller annan sammanhållande 
identifikationsuppgift senast ändrades. Lag (2012:775). 
Lag (2012:775) har trätt i kraft den 1 januari 2013. 

13 § Vad som sägs i 11 och 12 §§ hindrar inte att regeringen eller 
den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om 
att uppgifter eller handlingar skall bevaras under längre tid än som 
anges i 11 och 12 §§. 

Avgifter 

14 § Skatteverket får ta ut avgifter för att lämna ut uppgifter ur data-
basen enligt de närmare föreskrifter som meddelas av regeringen. 

Rätten att ta ut avgifter enligt första stycket får inte innebära 
inskränkning i rätten att ta del av och mot fastställd avgift få kopia eller 
utskrift av en allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen. Lag 
(2003:670). 
Lag (2003:670) har trätt i kraft den 1 januari 2004. 

3 kap. Enskildas rättigheter 

Information till den registrerade m.fl. 

1 § Vid tillämpningen av denna lag gäller bestämmelserna om 
information till den registrerade i 23 och 25−27 §§ personuppgiftslagen 
(1998:204), med den begränsning som anges i 2 och 2 a §§. Lag 
(2012:845). 
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Lag (2012:845) har trätt i kraft den 1 januari 2013. 

2 § Information som skall lämnas enligt 26 § personuppgiftslagen 
(1998:204) behöver inte omfatta uppgift i en handling som avses i 
2 kap. 4 §, om den enskilde har tagit del av handlingens innehåll. Om 
den enskilde begär det skall dock informationen även omfatta uppgift 
i en sådan handling. 
Om informationen inte innehåller handling som avses i första stycket, 
skall det av informationen framgå att handlingen behandlas i databasen.  

2 a §  Vid behandling av personuppgifter på grund av samarbete enligt 
lagen (2012:843) om administrativt samarbete inom Europeiska unio-
nen i fråga om beskattning tillämpas inte 23, 25, 26, 28 och 42 §§ per-
sonuppgiftslagen (1998:204) om sådana begränsningar är nödvändiga 
med hänsyn till ett intresse som anges i 8 a § f personuppgiftslagen. 
Lag (2012:845). 
Lag (2012:845) har trätt i kraft den 1 januari 2013. 

Rättelse och skadestånd 

3 § Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om rättelse 
och skadestånd gäller vid behandling av personuppgifter enligt denna 
lag eller anslutande författningar, med den begränsning som anges i 2 
a § i fråga om rättelse. Lag (2012:845). 
Lag (2012:845) har trätt i kraft den 1 januari 2013. 

Överklagande 

4 § Skatteverkets beslut om rättelse och om information som 
skall lämnas enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) får över-
klagas hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut enligt denna lag 
får inte överklagas. 

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag 
(2003:670). 
Lag (2003:670) har trätt i kraft den 1 januari 2004. 

  
1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2001, då skatte-

registerlagen (1980:343) skall upphöra att gälla. Den äldre lagens 
bestämmelser om gallring och innehåll i ett register gäller dock 
fortfarande i fråga om uppgifter och handlingar som har tillförts 
registret före den 1 oktober 2001. 

2. Bestämmelser i lagen om grundläggande krav på behandling av 
personuppgifter samt behandling av känsliga personuppgifter och 
uppgifter om lagöverträdelser m.m., skall inte börja tillämpas förrän 
den 1 oktober 2007 i fråga om sådan manuell behandling av 
personuppgifter som påbörjats före den 24 oktober 1998 eller manuell 
behandling som utförs för ett visst bestämt ändamål om manuell 
behandling för ändamålet påbörjats före den 24 oktober 1998. 
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3. Har en begäran om registerutdrag enligt 10 § datalagen 
(1973:289) kommit in innan denna lag träder i kraft men har utdraget 
inte expedierats före ikraftträdandet, skall framställningen anses som 
en ansökan om information enligt denna lag. 

4. Bestämmelsen om skadestånd skall tillämpas endast om den 
omständighet som yrkandet hänför sig till har inträffat efter det att 
lagen har trätt i kraft beträffande den aktuella behandlingen. Lag 
(2001:181). 

Prop. 2000/01:33, bet. 2000/01:SkU20, rskr. 2000/01:176. 
  

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004. 
2. Den nya föreskriften i 1 kap. 6 § gäller även för behandling av 

personuppgifter som Riksskatteverket eller skattemyndighet utfört. 
3. Äldre föreskrifter i 3 kap. 4 § första stycket gäller fortfarande 

för överklagande av skattemyndighets beslut som har meddelats före 
ikraftträdandet. Lag (2003:670). 

Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17. 
  

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005. Äldre bestämmelser 
gäller fortfarande i fråga om uppgifter och handlingar som avser 
ärenden om arvsskatt, gåvoskatt och gåvoanmälan. Lag (2004:1347).  

Prop. 2004/05:25, bet. 2004/05:SkU18, rskr. 2004/05:134. 
  

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010. Äldre bestämmelser 
gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före 
ikraftträdandet. Lag (2009:1508).  

Prop. 2009/10:40, bet. 2009/10:SkU18, rskr. 2009/10:121. 
  

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012. 
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som 

hänför sig till tiden före ikraftträdandet. Lag (2011:1406). 

Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29. 
  
Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2013. Lag (2013:645). 

Prop. 2012/13:125, bet. 2012/13:SfU8, rskr. 2012/13:274. 
  
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014. Lag (2013:963). 

Prop. 2013/14:1, bet. 2013/14:FiU1, rskr. 2013/14:56. 
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Förordning om behandling av uppgifter i Skatte-
verkets beskattningsverksamhet (2001:588)* 
 
* Rubriken ändrad genom förordning 2001:588 

14 juni 2001 

Regeringen föreskriver följande 

Definitioner 
1 § Termer och uttryck i denna förordning har samma betydelse 
och tillämpningsområde som i lagen (2001:181) om behandling av 
uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet. Förordning 
(2003:1023). 
Förordning (2003:1023) har trätt i kraft den 1 januari 2004. 

Uppgifter som får behandlas i beskattningsdatabasen 

2 § Beträffande personer som avses i 2 kap. 2 § lagen (2001:181) 
om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet 
får i beskattningsdatabasen behandlas uppgifter  

1. som behövs vid Skatteverkets handläggning av ärenden som sker 
med stöd av 

- kupongskattelagen (1970:624), 
- fastighetstaxeringslagen (1979:1152), 
- lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt, 
- lagen (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift, 
- taxeringslagen (1990:324), 
- skatteförfarandelagen (2011:1244),  
- mervärdesskattelagen (1994:200), 
- skattebetalningslagen (1997:483), 
- lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av 

alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter, 
- inkomstskattelagen (1999:1229),  
- lagen (2007:592) om kassaregister m.m.,  
- lagen (2007:324) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärs-

uppgifter,  
- lagen (2013:948 om stöd vid korttidsarbete, eller 
- annan författning med bestämmelser om skatter och socialavgifter, 
2. om planerad, beslutad, pågående eller avslutad revision och 

annan kontroll av skatter och avgifter, 
3. om att fordran mot en person registrerats hos Kronofogde-

myndigheten och om indrivningsresultat,  
4. om beslut om skuldsanering, ackord, likvidation, konkurs eller 

näringsförbud och om betalningsinställelse, 
5. om antal anställda och anställdas personnummer, 
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6. om postgiro- och bankgironummer, om fullmakt lämnats för 
bank- eller postgiro att ta emot skatteåterbetalning på ett konto samt 
uppgifter om fullmakten och kontot, 

7. om bouppteckning eller dödsboanmälan, dödsbodelägare, till-
gångar och skulder samt övriga uppgifter som behövs i verksamheten 
med bouppteckningar och dödsboanmälan enligt ärvdabalken, 

8. för förberedelsearbete vid fastighetstaxering, 
9. om lagfarna köp av hela eller delar av fastigheter samt om fastig-

hetsregleringar vid vilka mer än två hektar åkermark, betesmark och 
skogsmark överförs från en fastighet till en annan och där frivillig 
överenskommelse om likviden föreligger, 

10. om tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622), 
11. som behövs för handläggning av ärenden enligt lagen 

(1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden eller lagen 
(2012:843) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i 
fråga om beskattning eller annars för informationsutbyte och annan 
handräckning enligt internationella åtaganden, 

12. från aktiebolagsregistret, 
13. från vägtrafikregistret, 
14. från Folkhälsomyndigheten om tillstånd enligt alkohollagen och 

om omsättning enligt restaurangrapport, 
15. från Arbetsförmedlingen om beslut om arbetsmarknadspolitiska 

åtgärder samt om utbetalt belopp och datum för utbetalningen, 
16. från Tullverket om debiterad mervärdesskatt vid import, 

exportvärden, antal import- och exporttillfällen samt de tidsperioder 
som uppgifterna avser samt uppgifter från verket som behövs för 
tillämpningen av 3 kap. 30 § andra stycket mervärdesskattelagen, 

17. från Försäkringskassan om försäkring mot kostnader för sjuklön 
när det gäller arbetsgivaren och den försäkrade, om sjukpenning-
grundande inkomst av annat förvärvsarbete och om utsänd person, 

18. om avgiftsskyldighet till sådant trossamfund som har eller har 
beviljats uppbördshjälp enligt 16 § lagen (1998:1593) om trossamfund 
samt om församlingstillhörighet inom Svenska kyrkan,  

19. om att prissättningsbesked har lämnats enligt lagen (2009:1289) 
om prissättningsbesked vid internationella transaktioner, och 

20. om flyttningar av varor eller bränsle som avses i lagen 
(1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt 
respektive lagen (1994:1776) om skatt på energi. 

Skatteverket får meddela närmare föreskrifter om vilka uppgifter 
som får behandlas i beskattningsdatabasen. Förordning (2013:1011). 
Förordning (2013:1011) har trätt i kraft den 1 januari 2014. Äldre föreskrifter 
gäller fortfarande för uppgifter från Statens folkhälsoinstitut om tillstånd enligt 
alkohollagen (2010:1622) och om omsättning enligt restaurangrapport. 

3 § I beskattningsdatabasen ska även de uppgifter behandlas som 
anges i rådets förordning (EU) nr 389/2012 av den 2 maj 2012 om 
administrativt samarbete i fråga om punktskatter och om upphävande 
av förordning (EG) nr 2073/2004. Förordning (2012:327). 
Förordning (2012:327) har trätt i kraft den 1 juli 2012. 
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Utlämnade av uppgifter till myndigheter 

4 § På begäran av Kronofogdemyndigheten ska sådana uppgifter 
lämnas ut som avses i 2 kap. 3 § 1–3 lagen (2001:181) om behandling 
av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet. På begäran av 
Kronofogdemyndigheten ska vidare sådana uppgifter lämnas ut som 
avses i 2 kap. 3 § 4, 5, 8, 10 och 11 samma lag om en person som 

1. har ansökt om skuldsanering, 
2. är registrerad som gäldenär hos Kronofogdemyndigheten, 
3. är make eller likställd med make till den som har ansökt om 

skuldsanering, eller 
4. är make eller likställd med make till gäldenär hos Kronofogde-

myndigheten. 
Kronofogdemyndigheten har rätt att ta del av sådana uppgifter om 

enskilda som avses i 2 kap. 3 § 1–5, 8, 10 och 11 lagen om behandling 
av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet vid direktåtkomst 
till beskattningsdatabasen enligt 2 kap. 8 § samma lag. Förordning 
(2011:533). 
Förordning (2011:533) har trätt i kraft den 1 juli 2011. 

5 § På begäran av Tullverket ska sådana uppgifter lämnas ut som 
avses i 2 kap. 3 § 1–5, 10 och 11 lagen (2001:181) om behandling av 
uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet om en person som 

1. är eller kan antas vara gäldenär enligt tullagstiftningen, 
2. är eller kan antas vara skyldig att betala skatt för vara vid import, 
3. är eller kan antas vara skattskyldig enligt lagen (1994:1563) om 

tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt eller lagen (1994:1776) 
om skatt på energi, 

4. avses i 3 §, eller 
5. annars är föremål för Tullverkets kontrollverksamhet.  
Tullverket har rätt att ta del av sådana uppgifter om enskilda som 

avses i 2 kap. 3 § 1–5, 10 och 11 lagen om behandling av uppgifter i 
Skatteverkets beskattningsverksamhet vid direktåtkomst till beskatt-
ningsdatabasen enligt 2 kap. 8 § andra stycket samma lag. Förordning 
(2012:895). 
Förordning (2012:895) har trätt i kraft den 1 januari 2013. 

5 a §  På begäran av Tullverket ska sådana uppgifter lämnas ut som 
avses i 2 kap. 4 a § lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i 
Skatteverkets beskattningsverksamhet. 

Tullverket har rätt att ta del av sådana uppgifter om enskilda som 
avses i 2 kap. 4 a § lagen om behandling av uppgifter i Skatteverkets 
beskattningsverksamhet vid direktåtkomst till beskattningsdatabasen 
enligt 2 kap. 8 § tredje stycket samma lag. Förordning (2012:895). 
Förordning (2012:895) har trätt i kraft den 1 januari 2013. 

5 b § På begäran av en enhet inom Skatteverket som medverkar vid 
brottsutredningar ska lämnas ut uppgifter som avses i 2 kap. 3 § 1–5, 7, 
8, 10 och 11 lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatte-
verkets beskattningsverksamhet. Förordning (2012:895). 
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Förordning (2012:895) har trätt i kraft den 1 januari 2013. 

6 § På begäran av Centrala studiestödsnämnden ska lämnas ut 
uppgifter ur beskattningsdatabasen i den utsträckning det behövs för 

1. kontroll av ansökningar om uppskov med betalning av studie-
medelsavgifter i fråga om studiestöd och om avskrivning av studieskuld, 

2. kontroll av ansökningar om studiestöd, om nedsättning av års-
belopp och om avskrivning av studielån samt fastställande av års-
belopp, eller 

3. kontroll av ansökningar om lån till hemutrustning för flyktingar 
och vissa andra utlänningar samt ärenden om återbetalning av sådana lån. 

De uppgifter som ska lämnas ut till Centrala studiestödsnämnden 
med stöd av första stycket är uppgifter om 

1. överskott och underskott i inkomstslagen tjänst, närings-
verksamhet och kapital, och 

2. registrering i sjömansregistret. Förordning (2007:1425). 
Förordning (2007:1425) har trätt i kraft den 1 januari 2008 och tillämpas 
första gången i fråga om uppgifter som avser 2008 års taxering. Äldre bestäm-
melser gäller fortfarande i fråga om uppgifter som avser 2007 och tidigare års 
taxeringar. 

7 § Till Försäkringskassan ska uppgifter lämnas ut från beskatt-
ningsdatabasen i den utsträckning det behövs för 

1. beräkning eller kontroll av sjukpenninggrundande inkomst, 
2. fördelning av ålderspensionsavgifter, 
3. fastställande av underhållsstöd och betalningsskyldighet för 

sådant stöd enligt socialförsäkringsbalken, 
4. beräkning och kontroll av bostadsbidrag enligt socialförsäkrings-

balken, 
5. beräkning av betalningsskyldighet enligt 8 § andra stycket lagen 

(2004:1237) om särskild sjukförsäkringsavgift, eller 
6. beräkning och kontroll av bostadstillägg enligt social-

försäkringsbalken. 
De uppgifter som ska lämnas till Försäkringskassan med stöd av 

första stycket är uppgifter 
1. enligt 19 kap. 11, 13 och 14 §§ socialförsäkringsbalken, med 

undantag av 13 § tredje stycket, 
2. om inkomst som anges i 97 kap. 2, 4, 5, 11 och 13 §§ social-

försäkringsbalken, med undantag av 5 § tredje stycket och 13 § första 
stycket 1–3, 

3. om fastighet, ägarandel, fastighetsbeteckning, adress och bostads-
yta, 

4. om avgiftsunderlag enligt 2 kap. 24 § socialavgiftslagen 
(2000:980) som beräknats för arbetsgivare under ett kalenderår, 

5. om avdrag för avsättning till periodiseringsfond och expansions-
fond enligt 30 och 34 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) samt om 
återföring av sådana avdrag,  

6. om schablonintäkt enligt 47 kap. 11 b § inkomstskattelagen, 
7. om samtliga intäkts- och kostnadsposter i inkomstslagen tjänst 

och kapital, och 
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8. om överskott eller underskott i inkomstslaget näringsverksamhet. 
Förordning (2011:1521). 
Förordning (2011:1521) har trätt i kraft den 15 januari 2012. 

7 a § Till Statens tjänstepensionsverk ska vissa uppgifter lämnas ut 
från beskattningsdatabasen i den utsträckning det behövs för 
beräkning och kontroll av  

1. pensionsersättning och särskild pensionsersättning enligt statligt 
kollektivavtal om trygghetsfrågor,  

2. pension enligt statligt kollektivavtal om särskild pension för 
yrkesofficerare, eller  

3. inkomstgaranti eller motsvarande förmåner för den som har varit 
statsråd och för vissa arbetstagare som har innehaft statlig chefs-
anställning. 

De uppgifter som ska lämnas ut till Statens tjänstepensionsverk med 
stöd av första stycket är uppgifter om inkomster som är pensions-
grundande enligt 59 kap. socialförsäkringsbalken. Förordning 
(2010:1715).  
Förordning (2010:1715) har trätt i kraft den 1 januari 2011. 

7 b § På begäran av Inspektionen för socialförsäkringen ska lämnas 
ut uppgifter som inspektionen behöver för sin systemtillsyn och 
effektivitetsgranskning enligt 2 § första stycket 3 och 3 § förord-
ningen (2009:602) med instruktion för Inspektionen för social-
försäkringen. Förordning (2009:605). 
Förordning (2009:605) har trätt i kraft den 1 juli 2009. 

7 c § Till Pensionsmyndigheten ska uppgifter lämnas ut från 
beskattningsdatabasen i den utsträckning det behövs för 

1. pensionsberäkning, och 
2. beräkning av inkomstindex, eller 
3. beräkning och kontroll av bostadstillägg och äldreförsörjnings-

stöd. 
De uppgifter som ska lämnas till Pensionsmyndigheten med stöd av 

första stycket är uppgifter 
1. om pensionsgrundande inkomst med delbelopp, 
2. om pensionsgrundande inkomst, utan den begränsning som anges 

i 59 kap. 4 § andra stycket socialförsäkringsbalken, efter avdrag för 
allmän pensionsavgift, 

3. om tjänstepension som har redovisats i kontrolluppgifter och som 
avser personer som är födda 1937 eller tidigare för vilka lagen 
(1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta har 
tillämpats, 

4. om samtliga intäkts- och kostnadsposter i inkomstslagen tjänst 
och kapital, och 

5. om överskott eller underskott i inkomstslaget näringsverksamhet. 
Förordning (2011:1521). 
Förordning (2011:1521) har trätt i kraft den 15 januari 2012. 
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7 d § På begäran av en polismyndighet eller Rikspolisstyrelsen ska 
lämnas ut uppgifter som myndigheterna behöver för inspektioner för 
att kontrollera anställning av utlänningar som inte har rätt att vistas i 
Sverige enligt artikel 14 i Europaparlamentets och rådets direktiv 
2009/52/EG av den 18 juni 2009 om minimistandarder för sanktioner 
och åtgärder mot arbetsgivare för tredjelandsmedborgare som vistas 
olagligt. Förordning (2013:643). 
Förordning (2013:643) har trätt i kraft den 1 augusti 2013. 

8 § På begäran av Statistiska centralbyrån ska lämnas ut uppgifter 
ur beskattningsdatabasen i den utsträckning det behövs för 

1. framställning av officiell statistik enligt lagen (2001:99) om den 
officiella statistiken, 

2. beräkning av bidrag och avgifter enligt lagen (2004:773) om 
kommunalekonomisk utjämning, 

3. förande av centrala företagsregistret, eller 
4. förande av registret över kontrolluppgifter. 
De uppgifter som ska lämnas till Statistiska centralbyrån med stöd 

av första stycket är uppgifter 
1. som avses i 18 § första stycket, 
2. om skatteavdrag, socialavgifter och särskild löneskatt, 

mervärdesskatt och preliminär skatt samt sådana uppgifter om närings-
verksamhet som avses i 31 kap. 7 och 10 §§ och 33 kap. 6 § skatte-
förfarandelagen (2011:1244) samt 6 kap. 9, 11 och 12 §§ skatte-
förfarandeförordningen (2011:1261), 

3. om kommunalt skatteunderlag, 
4. som avses i 2 kap. 3 § 1 och 2 lagen (2001:181) om behandling 

av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet samt uppgift om 
registrering och betalningar enligt skatteförfarandelagen, uppgifter om 
beslut om konkurs eller likvidation, uppgifter om antal lämnade 
kontrolluppgifter och uppgift om överskott och underskott i inkomst-
slagen näringsverksamhet och kapital, 

5. från andra kontrolluppgifter än sådana som avses i 18 §, 
6. om fastighetsägare och annan innehavare av fast egendom, om ägd 

andel, fastighetsbeteckning, taxeringsvärde, omräknat delvärde, beskatt-
ningsnatur, typ av fång, tidpunkt för fånget och betald ersättning,  

7. om bouppteckningar och dödsboanmälningar, och 
8. för enkla bolag, bolagsmännens och bolagens personnummer 

eller organisationsnummer. Förordning (2011:1458). 
Förordning (2011:1458) har trätt i kraft den 1 januari 2012. För 2013 och 
tidigare års taxeringar gäller 8 § andra stycket 2 i sin äldre lydelse. I fråga om 
uppgifter enligt skattebetalningslagen (1997:483) gäller 8 § andra stycket 4 i sin 
äldre lydelse. T.o.m. den 31 december 2011 hade 8 § andra stycket 2 och 4 
följande lydelse. 

2. om skatteavdrag, socialavgifter och särskild löneskatt, mervärdesskatt och 
preliminär skatt samt sådana uppgifter om näringsverksamhet som avses i 3 kap. 5, 6, 9 
och 18 §§ lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter samt 2 kap. 3, 
6 och 7 §§ förordningen (2001:1244) om självdeklarationer och kontrolluppgifter, 

4. som avses i 2 kap. 3 § 1 och 2 lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i 
Skatteverkets beskattningsverksamhet samt uppgift om registrering och betalningar 
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enligt skattebetalningslagen (1997:483), uppgifter om beslut om konkurs eller 
likvidation, uppgifter om antal lämnade kontrolluppgifter och uppgift om överskott och 
underskott i inkomstslagen näringsverksamhet och kapital, 

8 a § Av 11 kap. 11 b § socialtjänstlagen (2001:453) och 6 § förord-
ningen (2008:975) om uppgiftsskyldighet i vissa fall enligt 
socialtjänstlagen (2001:453) framgår att vissa uppgifter ska lämnas 
till socialnämnden. 

Av 13 kap. 24 a § lagen (1994:1065) om ekonomiska villkor för 
riksdagens ledamöter och 9 kap. 20 a § lagen (1996:304) om arvode 
m.m. till Sveriges företrädare i Europaparlamentet framgår att vissa 
uppgifter ska lämnas till Statens tjänstepensionsverk. Förordning 
(2010:556).  
Förordning (2010:556) har trätt i kraft den 1 juli 2010. 

Utlämnande av uppgifter till enskilda på medium för 
automatiserad behandling 

9 § Utlämnande av uppgifter enligt 11–15 §§ får göras på medium 
för automatiserad behandling, om det inte finns hinder mot det enligt 
någon författning. 

10 § Uppgifter om en arbetstagares eller uppdragstagares namn och 
personnummer, slag av preliminär skatt som personen skall betala samt 
uppgifter till ledning för beräkning av skatteavdrag för betalning av 
preliminär skatt, får lämnas ut till arbetsgivare eller uppdragsgivare. 

10 a § Uppgifter om en uppdragstagares registrering för mervärdesskatt 
eller som arbetsgivare, slag av preliminär skatt som personen ska betala 
samt företagsform får lämnas ut till uppdragsgivare för kontroll i 
samband med upphandling och under avtalstiden. 

I fråga om en uppdragstagare som är registrerad som arbetsgivare 
får även uppgift om beslutade arbetsgivaravgifter lämnas ut enligt 
första stycket. Förordning (2013:5). 
Förordning (2013:5) har trätt i kraft den 1 mars 2013. 

11 § Uppgifter i beskattningsdatabasen får lämnas ut till den som har 
tillstånd enligt 3 § första stycket kreditupplysningslagen (1973:1173) 
att bedriva kreditupplysningsverksamhet eller bedriver kredit-
upplysningsverksamhet som är undantagen från tillståndsplikt enligt 
andra eller fjärde stycket nämnda paragraf. Uppgifter som grundar sig 
på brott får inte lämnas ut. Förordning (2001:786). 
Förordning (2001:786) har trätt i kraft den 1 december 2001. 

12 § Uppgifter som utgör underlag för beräkning av avgift till 
registrerat trossamfund får lämnas ut till trossamfundet. 

13 § Uppgifter om den enskilde själv får lämnas ut till denne. 
Uppgifter om köpare, säljare, köpeskilling, taxeringsuppgifter, över-

låtelsedatum och identifikationsuppgifter beträffande fastighetsöver-
låtelser som legat till grund för fastställande av riktvärden i värde-
område där den enskildes fastighet är belägen får lämnas ut till denne. 
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14 § Av rådets förordning (EU) nr 904/2010 av den 7 oktober 2010 
om administrativt samarbete och kampen mot mervärdesskattebedrä-
geri framgår att uppgifter om mervärdesskatt får lämnas ut till behörig 
myndighet i annat land inom EU. Förordning (2011:1551). 
Förordning (2011:1551) har trätt i kraft den 1 januari 2013. 

15 § Av förordning (EU) nr 389/2012 framgår att vissa uppgifter på 
punktskatteområdet får lämnas ut till behörig myndighet i annat land 
inom EU. Förordning (2012:327). 
Förordning (2012:327) har trätt i kraft den 1 juli 2012. 

Direktåtkomst för enskilda 

16 § En registrerad får ha sådan direktåtkomst till uppgifter om sig 
själv som avses i 2 kap. 9 § lagen (2001:181) om behandling av upp-
gifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet. Vid sådan direkt-
åtkomst ska den registrerades identitet kontrolleras genom en säker 
metod för identifiering. Förordning (2013:5). 
Förordning (2013:5) har trätt i kraft den 1 mars 2013. 

17 § Av förordning (EU) nr 904/2010 framgår att behörig myndig-
het i annat land inom EU får ha direktåtkomst till uppgifter om 
mervärdesskatt. Förordning (2011:1551). 
Förordning (2011:1551) har trätt i kraft den 1 januari 2013. 

Bevarande och gallring av uppgifter i beskattningsdatabasen 

18 § Från gallring i beskattningsdatabasen ska för varje beskatt-
ningsår undantas uppgifter om 

- namn, personnummer, organisationsnummer, samt särskilt 
registrerings- och redovisningsnummer, 

- hemortskommun och församling, 
- personnummer för make eller annan med vilken sambeskattning 

sker, 
- kontrolluppgifter avseende inkomstslagen tjänst och kapital, 

pensionsförsäkring, pensionssparkonto och tjänstepensionsavtal, 
- intäkts- och kostnadsposter i varje inkomstslag i beslut om slutlig 

skatt i fråga om statlig och kommunal inkomstskatt, 
- allmänna avdrag, 
- utgående och ingående mervärdesskatt när redovisning görs i 

särskild självdeklaration, 
- antal dagar för vilka sjöinkomst har erhållits, 
- tillgångar och skulder, 
- beslut om beskattning när det gäller sådan skatt eller avgift som 

avses i 56 kap. 3 § skatteförfarandelagen (2011:1244), dock inte skälen 
för beslutet, och 

- beslut om fastighetstaxering, dock inte skälen för beslutet. 
Bouppteckningar skall undantas från gallring. 
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Riksarkivet får meddela föreskrifter om när, på vilket sätt och till 
vilken arkivmyndighet uppgifterna ska överlämnas. Riksarkivet ska 
höra Skatteverket innan myndigheten meddelar sådana föreskrifter. 
Förordning (2011:1458). 
Förordning (2011:1458) har trätt i kraft den 1 januari 2012. För 2013 och 
tidigare års taxeringar gäller 18 § i sin äldre lydelse. T.o.m. den 31 december 
2011 hade 18 § följande lydelse. 

18 §  Från gallring i beskattningsdatabasen ska för varje taxeringsår undantas 
uppgifter om 

- namn, personnummer, organisationsnummer, samt särskilt registrerings- och redo-
visningsnummer, 

- hemortskommun och församling, 
- personnummer för make eller annan med vilken sambeskattning sker, 
- kontrolluppgifter avseende inkomstslagen tjänst och kapital, pensionsförsäkring, 

pensionssparkonto och tjänstepensionsavtal, 
- intäkts- och kostnadsposter i varje inkomstslag vid taxering till statlig och 

kommunal inkomstskatt, 
- allmänna avdrag, 
- utgående och ingående mervärdesskatt när redovisning görs i särskild själv-

deklaration, 
- antal dagar för vilka sjöinkomst har erhållits, 
- tillgångar och skulder, 
- beslut om beskattning när det gäller sådan skatt eller avgift som avses i 1 kap. 1 § 

första och fjärde styckena taxeringslagen (1990:324), dock inte skälen för beslutet, och 
- beslut om fastighetstaxering, dock inte skälen för beslutet. 
Bouppteckningar skall undantas från gallring. 
Riksarkivet får efter samråd med Skatteverket meddela föreskrifter om när, på vilket 

sätt och till vilken arkivmyndighet uppgifterna ska överlämnas. Förordning (2010:744). 

19 § Inkomstdeklarationer och andra handlingar, som lämnats till 
ledning för bestämmande av underlag för att ta ut skatt eller avgift 
eller upprättats eller omhändertagits för granskning av Skatteverket 
för kontroll enligt bestämmelserna i skatteförfarandelagen (2011:1244) 
och som avser aktiebolag eller ekonomisk förening, ska gallras elva 
år efter utgången av det kalenderår under vilket beskattningsåret gått ut. 

Skattedeklarationer som avser aktiebolag eller ekonomisk förening 
ska gallras elva år efter utgången av det kalenderår under vilket 
beskattningsåret gått ut. Detsamma gäller andra handlingar som avser 
aktiebolag eller ekonomisk förening och som innehåller uppgifter som 
avses i 19 kap. 6 § skatteförfarandeförordningen (2011:1261). 

Uppgifter och handlingar som registrerats vid revision och som 
omfattas av gallringsskyldighet enligt 2 kap. 11 § och 12 § 1 lagen 
(2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverk-
samhet får bevaras under den längre tid som behövs för att verket ska 
kunna fullgöra sin verksamhet. Förordning (2011:1458). 
Förordning (2011:1458) har trätt i kraft den 1 januari 2012. För självdeklara-
tioner och andra handlingar som lämnats, upprättats eller omhändertagits enligt 
taxeringslagen (1990:324) eller lagen (2001:1227) om självdeklarationer och 
kontrolluppgifter gäller 19 § i sin äldre lydelse.  

20 § Uppgifter som omfattas av gallringsskyldighet enligt 2 kap. 
11 § och 12 § 1 lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i 
Skatteverkets beskattningsverksamhet ska undantas från gallring om 
uppgifterna avser ett aktiebolag eller en ekonomisk förening vars 
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styrelse hade sitt säte eller, om sådant saknas, vars förvaltning 
utövades i Göteborgs kommun eller en kommun som ligger i Öster-
götlands, Gotlands eller Västernorrlands län den 1 november året före 
det år då beslut om slutlig skatt enligt 56 kap. 2 § skatteförfarande-
lagen (2011:1244) fattades. Förordning (2011:1458). 
Förordning (2011:1458) har trätt i kraft den 1 januari 2012. För 2013 och 
tidigare års taxeringar gäller 20 § i sin äldre lydelse. T.o.m. den 31 december 
2011 hade 20 § följande lydelse. 

20 §  Uppgifter som omfattas av gallringsskyldighet enligt 2 kap. 11 § och 12 § 1 lagen 
(2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet skall 
undantas från gallring om uppgifterna avser aktiebolag eller ekonomisk förening som 
har taxerats i Göteborgs kommun eller kommun som ligger i Östergötlands, Gotlands 
eller Västernorrlands län. Förordning (2003:1023). 

21 § Riksarkivet får, efter samråd med Skatteverket, meddela före-
skrifter om att uppgifter som skall gallras enligt 1 kap. 8 § och 2 kap. 
11 och 12 §§ lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatte-
verkets beskattningsverksamhet får bevaras under längre tid. 

Riksarkivet får föreskiva att handlingar eller uppgifter som undantas 
från gallring skall överlämnas till en arkivmyndighet. Förordning 
(2003:1023). 
Förordning (2003:1023) har trätt i kraft den 1 januari 2004. 

21 a § Riksarkivet får, efter samråd med Skatteverket, meddela före-
skrifter om undantag från bestämmelserna i 20 § andra stycket skatte-
registerlagen (1980:343) för uppgifter och handlingar som tillförts 
registret före den 1 oktober 2001. Förordning (2010:744). 
Förordning (2003:1023) har trätt i kraft den 1 januari 2004. 

Avgifter 

22 § Skatteverket fastställer avgifter för utlämnande av uppgifter ur 
beskattningsdatabasen. Avgift skall inte tas ut när uppgifter lämnas ut 
till annan myndighet och utlämnandet följer av en skyldighet i lag 
eller förordning. Förordning (2003:1023). 
Förordning (2003:1023) har trätt i kraft den 1 januari 2004. 

Övrigt 

23 § För gallring av representativa överlåtelser och förteckning av 
uppgifter som avses i 2 § 9 och som sker till ledning för bestäm-
ningen av värdenivåer vid allmän fastighetstaxering och vid omräk-
ning finns bestämmelser i 1 a kap. 1–5 §§ fastighetstaxerings-
förordningen (1993:1199). 

24 § Skatteverket får meddela närmare föreskrifter om verkställig-
het av bestämmelserna i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter 
i Skatteverkets beskattningsverksamhet och denna förordning. 
Förordning (2003:1023). 
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Förordning (2003:1023) har trätt i kraft den 1 januari 2004. 

  
Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2001, då skatte-

registerförordningen (1980:556) skall upphöra att gälla. Förordning 
(2001:588). 

EGTL024/1993 s1 
  

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002. De nya 
bestämmelserna i 2 §, 8 § andra stycket och 19 § tillämpas första 
gången vid 2002 års taxering. De äldre bestämmelserna i 2 § och 8 § 
andra stycket tillämpas dock fortfarande beträffande kontrolluppgifter 
som skall lämnas enligt den upphävda lagen (1990:325) om 
självdeklaration och kontrolluppgifter. Förordning (2001:1250).  

  
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003. 2 § i sin äldre 

lydelse gäller dock fortfarande i fråga om behandling av uppgifter 
som avser redovisningsperioder och skattepliktiga händelser för vilka 
lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter är 
tillämplig. Förordning (2002:819).  

  
1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005. 
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om bidrag och 

avgifter för år 2004 och tidigare år samt i fråga om uppgifter om 
arvsskatt och gåvoskatt. Förordning (2004:1355). Förordning 
(2004:1041). 

  
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005. Äldre 

bestämmelser gäller fortfarande i fråga om uppgifter om arvsskatt och 
gåvoskatt. Förordning (2004:1354).  

  
1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007. 
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för rekryteringsbidrag 

som lämnats enligt den upphävda lagen (2002:624) om rekryterings-
bidrag till vuxenstuderande. Förordning (2006:1454). 

  
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008. Äldre 

bestämmelser gäller fortfarande i fråga om statlig förmögenhetsskatt 
som avser 2007 och tidigare års taxeringar.  

Förordning (2007:1427). Förordning (2007:598). 

  
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008 och tillämpas 

första gången i fråga om uppgifter som avser 2008 års taxering. Äldre 
bestämmelser gäller fortfarande i fråga om uppgifter som avser 2007 
och tidigare års taxeringar. Förordning (2007:1425).  
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Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.  
2. För handläggning av ärenden som sker eller har skett med stöd 

av taxeringslagen (1990:324), skattebetalningslagen (1997:483), 
lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter samt 
lagen (2007:592) om kassaregister m.m. gäller 2 § i sin äldre lydelse. 

3. För 2013 och tidigare års taxeringar gäller 8 § andra stycket 2, 
18 § och 20 § i sin äldre lydelse. 

4. I fråga om uppgifter enligt skattebetalningslagen (1997:483) 
gäller 8 § andra stycket 4 i sin äldre lydelse. 

5. För självdeklarationer och andra handlingar som lämnats, 
upprättats eller omhändertagits enligt taxeringslagen (1990:324) eller 
lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter gäller 
19 § i sin äldre lydelse. Förordning (2011:1458). 

  
Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2013. Förordning 

(2013:5). 

  
Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2013. Förordning 

(2013:643). 

  
1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014. 
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för uppgifter från Statens 

folkhälsoinstitut om tillstånd enligt alkohollagen (2010:1622) och om 
omsättning enligt restaurangrapport. Förordning (2013:899). 
  

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014. Förordning 
(2013:1011). 
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Förordning om tiden för tillhandahållande av domar 
och beslut, m.m. (2003:234)  
 
22 maj 2003 

Regeringen föreskriver följande 

Förordningens innehåll 

1 § I denna förordning finns bestämmelser för domstolar och 
statliga förvaltningsmyndigheter som avser 

- tiden för tillhandahållande av handlingar (2−8 §§), 
- hur handlingar tillhandahålls (9−12 §§), 
- upplysningar till enskilda (13 §), och 
- betalningar (14 §). 
Om en annan författning innehåller någon bestämmelse som 

avviker från denna förordning, gäller den bestämmelsen. 

Tiden för tillhandahållande av handlingar 

2 § En dom eller ett beslut i ett mål eller ärende hos en allmän 
domstol skall skickas till parterna samma dag som avgörandet har 
meddelats. Om avgörandet har avkunnats, skall det i stället skickas 
senast en vecka efter dagen för avkunnandet. 

3 § När en hovrätt i ett tvistemål eller ett brottmål har avkunnat en 
dom eller ett beslut vid ett sammanträde på någon annan ort än den 
där hovrätten har sitt säte, skall avgörandet skickas senast en vecka 
efter den dag då sammanträdet avslutades. 

4 § I ett mål eller ärende vid en annan domstol än allmän domstol 
skall en dom eller ett beslut skickas till parterna 

- när avgörandet har avkunnats: senast en vecka efter dagen för 
avkunnandet, 

- när det har getts till känna att avgörandet skall meddelas en viss 
dag: samma dag som det meddelas, 

- i andra fall: senast en vecka efter dagen för avgörandet. 

5 § Hos en inskrivningsmyndighet skall handlingar som utfärdas 
för en part tillhandahållas senast två veckor efter den inskrivningsdag 
då ärendet behandlades. 

Om ett beslut har gått sökanden eller någon annan som har hörts i 
ärendet emot, skall inskrivningsmyndigheten genast underrätta denne 
om beslutet. Förordning (2006:159). 
Förordning (2006:159) har trätt i kraft den 1 april 2006. 

6 § Hos registermyndigheten enligt 1 kap. 2 § andra stycket sjö-
lagen (1994:1009) skall handlingar som utfärdas i ett registerärende 
och utdrag ur fartygsregistret tillhandahållas genast efter det att 
samtliga ärenden som skall tas upp samma dag har blivit slutligt 
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behandlade på automatiserad väg eller införda på ett tillfälligt upp-
rättat registerupplägg. 

Om någon begär det och om det finns särskilda skäl för det, får 
handlingarna tillhandahållas samma dag som ärendet handlagts eller 
registerutdraget beställts. 

7 § Hos en annan myndighet än en domstol skall ett beslut till-
handahållas 

- i de fall myndigheten har gett till känna genom anslag att det skall 
ske en viss dag: den dag som anges i anslaget, 

- i de fall beslutet har avkunnats: senast en vecka efter dagen för 
avkunnandet, 

- i andra fall: så snart som möjligt. 
Ett beslut med anledning av en växel- eller checkprotest bör 

tillhandahållas senast dagen efter den då protesten gjordes. 

8 § Om en handling av särskilda skäl inte kan tillhandahållas inom 
den tid som anges i 3−7 §§, skall det i stället ske så snart som möjligt. 
I ett sådant fall skall mottagaren, om det behövs, underrättas om när 
handlingen kommer att tillhandahållas. 

Hur handlingar tillhandahålls 

9 § En handling som skall tillhandahållas bör skickas med post, 
om inte något annat har begärts. Om mottagaren skall betala en avgift 
för handlingen, bör avgiften tas ut genom postförskott, om det inte är 
lämpligare att det sker på något annat sätt. 

10 § Om det är lämpligt får en handling skickas med telefax eller 
elektronisk post eller på annat sätt tillhandahållas i elektronisk form. 

11 § Om en handling inte skickas med post, telefax eller elektronisk 
post eller på annat sätt tillhandahålls i elektronisk form, bör 
mottagaren underrättas om var handlingen kan hämtas. Myndigheten 
bör i förekommande fall samtidigt upplysa om den avgift för 
handlingen som skall betalas och om de andra villkor som gäller för 
att handlingen skall tillhandahållas. 

12 § Om en myndighet enligt en bestämmelse i en författning skall 
föra ett register eller en databas, gäller andra stycket när myndigheten 
lämnar upplysningar ur registret eller databasen. Bestämmelserna i 
andra stycket innebär dock ingen inskränkning i rätten att ta del av 
och mot fastställd avgift få kopia eller utskrift av allmän handling 
enligt tryckfrihetsförordningen. 

Om någon begär upplysningar om ett förhållande som, enligt en 
författning eller ett särskilt beslut av regeringen eller en myndighet som 
regeringen bestämmer, skall tas upp i ett avgiftsbelagt bevis eller 
utdrag ur ett register eller en databas, skall myndigheten, om den läm-
nar upplysningarna skriftligt, göra detta genom ett sådant bevis eller 
utdrag. 
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Upplysningar till enskilda 

13 § I 4 och 5 §§ förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser 
om serviceskyldighet i myndigheters förvaltningsverksamhet. 
I lämplig utsträckning skall domstolar även i den del av sin 
verksamhet som inte omfattas av förvaltningslagen lämna upp-
lysningar till enskilda i frågor som rör den verksamheten. 

Det finns också bestämmelser i 15 kap. 4 och 10−12 §§ sekretess-
lagen (1980:100) om upplysningar som myndigheter skall lämna till 
enskilda. 

Betalningar 

14 § När en myndighet skall göra en betalning bör det ske genom 
insättning på ett bankkonto som har anvisats av mottagaren eller med 
utbetalningskort, om inte något annat har begärts. 

Myndigheten skall underrätta mottagaren om betalningen. 

  
Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2003, då förordningen 

(1980:900) om statliga myndigheters serviceskyldighet, m.m. skall 
upphöra att gälla. Förordning (2003:234). 

  
Denna förordning träder i kraft den 1 april 2006. Förordning 

(2006:159). 
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Lag med anledning av inrättande av Skatteverket 
(2003:642) 
 
6 november 2003 

Enligt riksdagens beslut* föreskrivs följande. 

* Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17 

1 § Det som är föreskrivet i eller annars följer av lag eller annan 
författning beträffande skattemyndigheter, skattemyndighet i viss 
region, Riksskatteverket, viss taxeringsnämnd eller skatteförvalt-
ningen skall efter utgången av år 2003 i stället tillämpas på Skatte-
verket. 

2 § Skattekontor som vid utgången av år 2003 finns vid skatte-
myndighet skall anses vara skattekontor vid Skatteverket. 

3 § Ordförande och vice ordförande samt övriga ledamöter i 
skattenämnd vid en skattemyndighets skattekontor som har förordnats 
eller valts före utgången av år 2003 skall ha samma funktion i 
skattenämnd vid motsvarande skattekontor vid Skatteverket under 
återstoden av förordnandet eller valperioden. 

4 § Beslut som Skatteverket fattar som första instans enligt punkt 
20 e tionde stycket av anvisningarna till 23 § den numera upphävda 
kommunalskattelagen (1928:370) i dess lydelse före den 1 juli 1998 
och 27 § 4 mom. i den numera upphävda lagen (1947:576) om statlig 
inkomstskatt i dess lydelse före den 1 januari 1999 får överklagas hos 
allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid över-
klagande till kammarrätten. 

  
Denna lag har trätt i kraft den 1 januari 2004. Lag (2003:642). 

Prop. 2002/03:99 bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17. 
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Myndighetsförordning (2007:515) 
 
7 juni 2007 

Regeringen föreskriver följande 

Förordningens tillämpningsområde 

1 § Denna förordning gäller för förvaltningsmyndigheter under 
regeringen.  

Om en lag eller en förordning innehåller en bestämmelse som 
avviker från denna förordning, gäller den bestämmelsen.  

Myndighetens ledning 

2 § En myndighet leds av 
1. en myndighetschef (enrådighetsmyndighet), 
2. en styrelse (styrelsemyndighet), eller 
3. en nämnd (nämndmyndighet).  
Myndighetens ledningsform anges i myndighetens instruktion 

eller i någon annan författning.  

Ledningens ansvar 

3 § Myndighetens ledning ansvarar inför regeringen för verksamheten 
och skall se till att den bedrivs effektivt och enligt gällande rätt och 
de förpliktelser som följer av Sveriges medlemskap i Europeiska 
unionen, att den redovisas på ett tillförlitligt och rättvisande sätt samt 
att myndigheten hushållar väl med statens medel.  

4 § Myndighetens ledning skall 
1. besluta en arbetsordning, 
2. i arbetsordningen besluta de närmare föreskrifter som behövs 

om myndighetens organisation, arbetsfördelningen mellan styrelse 
och myndighetschef, delegeringen av beslutanderätt inom myndig-
heten, handläggningen av ärenden och formerna i övrigt för verksam-
heten, 

3. besluta en verksamhetsplan för myndigheten, 
4. säkerställa att det vid myndigheten finns en intern styrning och 

kontroll som fungerar på ett betryggande sätt, och 
5. avgöra andra ärenden som har principiell karaktär eller större 

betydelse eller som avser föreskrifter, om ärendena inte skall avgöras 
av personalansvarsnämnden enligt 25 §.  
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Delegering 

5 § Andra ärenden än de som avses i 4 § får 
1. i styrelsemyndigheter avgöras av myndighetschefen eller, om 

inte styrelsen bestämt något annat, av den som myndighetschefen 
bestämmer, 

2. i enrådighetsmyndigheter och nämndmyndigheter avgöras av 
den som ledningen bestämmer.  

Uppgifter 

Allmänna uppgifter 

6 § Myndigheten skall fortlöpande utveckla verksamheten.  
Myndigheten skall verka för att genom samarbete med myndig-

heter och andra ta till vara de fördelar som kan vinnas för enskilda 
samt för staten som helhet.  

Myndigheten skall tillhandahålla information om myndighetens 
verksamhet och följa sådana förhållanden utanför myndigheten som 
har betydelse för verksamheten.  

Medverkan i EU-arbetet och annat internationellt samarbete 

7 § Myndigheten skall ge regeringen stöd vid Sveriges deltagande i 
verksamheten inom Europeiska unionen och i annat internationellt 
samarbete, ställa den personal till förfogande för deltagandet som 
regeringen begär och fortlöpande hålla regeringen informerad om 
förhållanden av betydelse för samarbetet.  

Myndighetens arbetsgivarpolitik 

8 § Myndigheten skall 
1. i samverkan med andra myndigheter utveckla och samordna 

den statliga arbetsgivarpolitiken, 
2. se till att de anställda är väl förtrogna med målen för verksam-

heten, 
3. skapa goda arbetsförhållanden och ta till vara och utveckla de 

anställdas kompetens och erfarenhet.  

Särskilda bestämmelser för enrådighetsmyndigheter 

Insynsråd 

9 § Om regeringen har bestämt att det skall finnas ett insynsråd vid 
myndigheten, skall rådet utöva insyn i verksamheten och ge myndig-
hetschefen råd.  

Insynsrådet består av det antal ledamöter som regeringen bestämmer.  
Myndighetschefen skall vara ordförande i insynsrådet och hålla 

rådet informerat om verksamheten.  
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Särskilda bestämmelser för styrelsemyndigheter 

Styrelsens sammansättning 

10 § Styrelsen består av det antal ledamöter som regeringen 
bestämmer. En av ledamöterna skall vara ordförande i styrelsen och 
en skall vara vice ordförande.  

Myndighetschefen skall ingå i styrelsen, men inte vara dess 
ordförande eller vice ordförande.  

Beslutförhet 

11 § Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de 
andra ledamöterna är närvarande.  

12 § Om ett ärende är så brådskande att styrelsen inte hinner 
sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom 
kontakter mellan ordföranden och de andra ledamöterna.  

Om inte heller detta hinns med eller är lämpligt, får ordföranden 
ensam avgöra ärendet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa 
sammanträde med styrelsen.  

Myndighetschefens ansvar gentemot styrelsen 

13 § Myndighetschefen ansvarar inför styrelsen och skall sköta den 
löpande verksamheten enligt de direktiv och riktlinjer som styrelsen 
beslutar.  

Myndighetschefen skall hålla styrelsen informerad om verksam-
heten, förse styrelsen med underlag för beslut och verkställa 
styrelsens beslut.  

Myndighetschefen skall under styrelsen svara för myndighetens 
arbetsgivarpolitik enligt 8 § och företräda myndigheten som arbets-
givare.  

Särskilda bestämmelser för nämndmyndigheter 

Nämndens sammansättning 

14 § Nämnden består av det antal ledamöter som regeringen 
bestämmer. En av ledamöterna skall vara ordförande i nämnden och 
en skall vara vice ordförande.  

Beslutförhet 

15 § Nämnden är beslutför när ordföranden och minst hälften av de 
andra ledamöterna är närvarande.  

16 § Om ett ärende är så brådskande att nämnden inte hinner 
sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom 
kontakter mellan ordföranden och de andra ledamöterna.  
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Om inte heller detta hinns med eller är lämpligt, får ordföranden 
ensam avgöra ärendet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa 
sammanträde med nämnden.  

Kansli 

17 § Om regeringen har bestämt att myndigheten skall ha ett kansli, 
skall det ledas av en chef som skall följa de direktiv och riktlinjer som 
nämnden beslutar.  

18 § Om regeringen har bestämt att en myndighet skall upplåta 
lokaler och sköta administrativa eller handläggande uppgifter åt en 
nämndmyndighet, ansvarar den förstnämnda myndigheten inför 
regeringen för de uppgifter som den skall sköta.  

De båda myndigheterna skall närmare reglera upplåtelsen av 
lokaler och fördelningen av uppgifter i en överenskommelse.  

Ärendenas handläggning 

Kostnadsmässiga konsekvenser 

19 § Myndigheten skall se till att de kostnadsmässiga konsekvenserna 
begränsas när den begär in uppgifter eller utövar tillsyn.  

Föredragning 

20 § Ärendena skall avgöras efter föredragning.  
I arbetsordningen eller i särskilda beslut får myndigheten 

bestämma att ärenden som avgörs av någon annan person än 
myndighetens chef inte behöver föredras.  

Myndighetschefen får utan föredragning fatta beslut som inte kan 
skjutas upp till dess att ärendet hunnit föredras.  

Myndighetens beslut 

21 § För varje beslut i ett ärende skall det upprättas en handling som 
visar 

1. dagen för beslutet, 
2. beslutets innehåll, 
3. vem som har fattat beslutet, 
4. vem som har varit föredragande, och 
5. vem som har varit med vid den slutliga handläggningen utan att 

delta i avgörandet.  

Anställningar och uppdrag 

22 § Ledamöter i styrelser, nämnder och insynsråd utses av rege-
ringen för en bestämd tid.  

Regeringen utser även ordförande i styrelser och nämnder.  
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23 § Myndighetschefen anställs av regeringen. Detsamma gäller en 
myndighets överdirektör.  

Annan personal anställs av myndigheten.  

24 § Myndighetschefen skall ha en ställföreträdare som tjänstgör i 
chefens ställe när han eller hon inte är i tjänst. Om myndigheten har 
en överdirektör, är överdirektören myndighetschefens ställföreträdare.  

Ställföreträdaren ersätter även i övrigt myndighetschefen i den 
utsträckning som myndighetschefen bestämmer.  

Personalansvarsnämnd 

25 § Om regeringen har bestämt att det skall finnas en personal-
ansvarsnämnd vid myndigheten, skall nämnden pröva frågor om 

1. skiljande från anställning på grund av personliga förhållanden, 
när anställningen inte är en provanställning, 

2. disciplinansvar, 
3. åtalsanmälan, 
4. avstängning.  
Myndighetschefen skall vara ordförande i personalansvars-

nämnden. Nämnden skall i övrigt bestå av personalföreträdarna och 
de ledamöter som myndigheten utser.  

26 § Personalansvarsnämnden är beslutför när ordföranden och minst 
hälften av de andra ledamöterna är närvarande.  

Myndighetens rätt att företräda staten vid domstol 

27 § Myndigheten företräder staten vid domstol inom sitt verksam-
hetsområde.  

I förordningen (1995:1301) om handläggning av skadestånds-
anspråk mot staten och i förordningen (1976:1021) om statliga 
kollektivavtal, m.m. finns särskilda bestämmelser om vem som för 
statens talan.  

Åtgärder med anledning av Riksrevisionens 
revisionsberättelse 

28 § Om Riksrevisionens revisionsberättelse över myndighetens 
årsredovisning innehåller någon invändning, skall myndigheten 
redovisa för regeringen vilka åtgärder myndigheten har vidtagit eller 
avser att vidta med anledning av invändningen. Redovisningen skall 
lämnas inom en månad efter det att revisionsberättelsen överlämnats.  

Ärendeförteckning 

29 § Myndigheten skall senast den 1 mars varje år till Justitiekanslern 
lämna en förteckning över de ärenden som hade kommit in före den 
1 juli föregående år men som inte hade avgjorts vid årets utgång.  

Justitiekanslern får i det enskilda fallet besluta om undantag från 
första stycket.  
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Överklagande av beslut i ärenden om föreskrifter 

30 § Myndighetens beslut i ärenden om meddelande av föreskrifter 
som avses i 8 kap. regeringsformen får inte överklagas. 

  
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då verks-

förordningen (1995:1322) skall upphöra att gälla. Förordning 
(2007:515). 
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Förordning med instruktion för Skatteverket 
(2007:780) 
 
1 november 2007 

Regeringen föreskriver följande 

Uppgifter 

1 § Om inte något annat föreskrivs ansvarar Skatteverket för frågor om 
1. skatter, 
2. socialavgifter, 
3. vägavgift för vissa tyngre fordon, 
4. mervärdesskattebaserad avgift till EU-budgeten, 
5. fastighetstaxering, 
6. folkbokföring, 
7. registrering av bouppteckningar och handläggning av ärenden 

enligt 16 kap. ärvdabalken, 
8. brottsutredningar enligt lagen (1997:1024) om Skatteverkets 

medverkan i brottsutredningar,  
9. borgenärsuppgifter m.m. enligt lagen (2007:324) om Skatte-

verkets hantering av vissa borgenärsuppgifter, och  
10. utfärdande m.m. av identitetskort enligt förordningen (2009:284) 

om identitetskort för folkbokförda i Sverige, 
11. registreringsärenden enligt 16 kap. äktenskapsbalken, och 
12. äktenskapsregistret. 
Skatteverket är dessutom förvaltningsmyndighet för frågor om 

pensionsgrundande inkomst. 
Skatteverket ska utöva marknadskontroll över varor som gjorts 

tillgängliga på marknaden och som faller inom myndighetens ansvars-
område i syfte att säkerställa att dessa varor uppfyller gällande krav. 
Förordning (2011:991). 
Förordning (2011:991) har trätt i kraft den 1 oktober 2011. 

1 a § Skatteverket ansvarar för det statliga personadressregistret 
(SPAR). Av förordningen (1998:1234) om det statliga personadress-
registret framgår att Skatteverket också är personuppgiftsansvarigt för 
SPAR. Förordning (2008:1309). 
Förordning (2008:1309) har trätt i kraft den 1 januari 2009, då förordningen 
(2007:784) med instruktion för Statens personadressregisternämnd har 
upphört att gälla. 

2 § Skatteverket har till uppgift att 
1. meddela föreskrifter om verkställighet av lag eller annan före-

skrift enligt särskilda bemyndiganden, och 
2. genom sådana allmänna råd som avses i 1 § författningssamlings-

förordningen (1976:725) och uttalanden verka för lagenligheten, följd-
riktigheten och enhetligheten vid rättstillämpningen inom verksamhets-
området. 
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När Skatteverket meddelar föreskrifter och andra beslut ska verket 
även i övrigt följa riksdagens och regeringens riktlinjer för att uppnå 
samordning, rationalisering och enhetlighet vid arbetet inom verket. 

När sådana uppgifter som avses i första stycket rör pensions-
grundande inkomst, sköts uppgifterna av Pensionsmyndigheten enligt 
förordningen (2009:1173) med instruktion för Pensionsmyndigheten. 
Förordning (2009:1199). 
Förordning (2009:1199) har trätt i kraft den 1 januari 2010.  

3 § Skatteverket ska bestyrka skriftliga uppgifter om sökandens 
ekonomiska förhållanden vid ansökan om fri rätthjälp hos Europa-
domstolen för de mänskliga rättigheterna. 

4 § Skatteverket får inom ramen för full kostnadstäckning bedriva 
sådan tjänsteexport som är förenlig med verkets uppgifter och verk-
samhetsområde. 

Samverkan 

5 § Skatteverket ska samverka med Kronofogdemyndigheten 
avseende gemensamt utnyttjande av administrativt och tekniskt stöd 
inom Skatteverket. Förordning (2011:1549). 
Förordning (2011:1549) har trätt i kraft den 1 januari 2012.  

Ledning 

6 § Skatteverket leds av en myndighetschef. 

7 § Vid Skatteverket ska det finnas ett insynsråd som består av 
högst tolv ledamöter. 

Organisation 

8 § Skatteverket ska ha ett huvudkontor samt i övrigt vara indelat i 
regioner. I varje region ska det finnas minst ett skattekontor. Vid verket 
ska det finnas en eller flera särskilda enheter för uppgiften att medverka i 
brottsutredningar enligt lagen (1997:1024) om Skatteverkets medverkan i 
brottsutredningar. I övrigt får Skatteverket bestämma sin organisation. 

I 17 kap. fastighetstaxeringslagen (1979:1152) finns bestämmelser 
om att det vid varje skattekontor ska finnas en skattenämnd. Förordning 
(2011:1468). 
Förordning (2011:1468) har trätt i kraft den 1 januari 2012.  

9 § Inom Skatteverket finns ett gemensamt kansli för Skatterätts-
nämnden och Forskarskattenämnden. Kansliet leds av en kanslichef.  

Skatteverket ska upplåta lokaler samt sköta administrativa och 
handläggande uppgifter åt E-legitimationsnämnden. Skatteverket ska 
efter samråd med nämnden uppdra åt någon som är anställd vid verket 
att ansvara för kansliet. Förordning (2010:1498). 
Förordning (2010:1498) har trätt i kraft den 1 januari 2011.  
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Särskilda Organ 

Skattenämnderna 

10 § I 17 kap. fastighetstaxeringslagen (1979:1152) finns bestäm-
melser om skattenämndens sammansättning och uppgifter, beslutför-
het, förordnande av ordförande och vice ordförande samt val av 
ledamöter. Förordning (2011:1468). 
Förordning (2011:1468) har trätt i kraft den 1 januari 2012.  

11 § Skatteverket ska 
1. fastställa det antal valda ledamöter i skattenämnd som ska finnas 

vid varje skattekontor, 
2. fastställa det antal vice ordförande som ska finnas vid varje 

skattekontor, och 
3. besluta om en skattenämnd ska bestå av flera avdelningar. 
Beslut enligt första stycket ska avse en period på fyra år, räknat från 

och med året efter det år då val i hela landet till landstings- och 
kommunfullmäktige har ägt rum. 

Skatteverket får ändra beslut enligt denna paragraf om det finns 
särskilda skäl. Nytt beslut ska avse återstoden av den period som anges 
i andra stycket. 

Bestämmelserna i denna paragraf tillämpas även vid förordnande av 
ordförande eller vice ordförande i en skattenämnd. 

12 § Beslut enligt 11 § första stycket 1 ska meddelas senast den 
30 september året före periodens början. 

Beslut enligt 11 § första stycket 2 och 3 ska meddelas senast den 
30 november året före periodens början. 

Beslut får fattas efter dessa tidpunkter om det finns särskilda skäl. 

13 § Skatteverket ska bestämma ordförandens, vice ordförandens 
och övriga ledamöters tjänstgöring i skattenämnden. De övriga leda-
möternas tjänstgöring ska dock beslutas först efter samråd med dem. 

Till sammanträde med skattenämnden ska fem övriga ledamöter 
kallas. 

Vid skattenämndens sammanträden ska protokoll föras. 

14 § I 18 och 19 §§ förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmel-
ser om omröstning och avvikande mening. 

15 § Skatteverket ska betala ersättning till ledamöter i den skatte-
nämnd som deltagit i sammanträde med nämnden. När ersättningen 
ska beräknas tillämpas bestämmelserna i förordningen (1982:814) om 
ersättning till nämndemän och vissa andra uppdragstagare inom 
domstolsväsendet m.m. I fråga om arvode tillämpas bestämmelsen för 
nämndemän i förvaltningsrätterna. Förordning (2009:888). 
Förordning (2009:888) har trätt i kraft den 15 februari 2010.  
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Nämnden för dödförklaring 

16 § I lagen (2005:130) om dödförklaring finns bestämmelser om 
att Skatteverkets beslut i frågor om dödförklaring i vissa fall fattas av 
en särskild nämnd (nämnden för dödförklaring). 

17 § I nämnden för dödförklaring ska det finnas en ordförande och 
ytterligare fyra ledamöter. 

För ordföranden ska det finnas en ersättare, vice ordförande. Ord-
föranden och vice ordföranden ska vara jurister och ha domarerfarenhet. 

18 § Nämnden för dödförklaring är beslutför när ordföranden eller 
vice ordföranden och tre övriga ledamöter är närvarande. 

19 § I 18 och 19 §§ förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmel-
ser om omröstning och avvikande mening. 

20 § Skatteverket ska betala ersättning till ledamöter som deltagit i 
sammanträde med nämnden för dödförklaring. 

SPAR-nämnden 

20 a § I förordningen (1998:1234) om det statliga personadress-
registret finns bestämmelser om att Skatteverkets beslut i frågor om 
SPAR i vissa fall ska fattas av en särskild nämnd (SPAR-nämnden). 
Förordning (2008:1309). 
Förordning (2008:1309) har trätt i kraft den 1 januari 2009, då förordningen 
(2007:784) med instruktion för Statens personadressregisternämnd har upphört 
att gälla. 

20 b § I SPAR-nämnden ska det finnas en ordförande och ytterligare 
fem ledamöter. Fyra av ledamöterna ska vara eller ha varit riksdags-
ledamöter. 

För ordföranden ska det finnas en ersättare, vice ordförande. 
Förordning (2008:1309). 
Förordning (2008:1309) har trätt i kraft den 1 januari 2009, då förordningen 
(2007:784) med instruktion för Statens personadressregisternämnd har upp-
hört att gälla. 

20 c § SPAR-nämnden är beslutför när ordföranden eller vice ord-
föranden och ytterligare tre övriga ledamöter är närvarande. 
Förordning (2008:1309). 
Förordning (2008:1309) har trätt i kraft den 1 januari 2009, då förordningen 
(2007:784) med instruktion för Statens personadressregisternämnd har upp-
hört att gälla. 

20 d § I 18 och 19 §§ förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmel-
ser om omröstning och avvikande mening. Förordning (2008:1309). 
Förordning (2008:1309) har trätt i kraft den 1 januari 2009, då förordningen 
(2007:784) med instruktion för Statens personadressregisternämnd har upp-
hört att gälla. 
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Anställningar och uppdrag 

21 § Generaldirektören är myndighetschef. 

22 § Vid Skatteverket ska det finnas en överdirektör. 

23 § I 67 kap. 3 § skatteförfarandelagen (2011:1244) finns en 
bestämmelse om att det ska finnas ett allmänt ombud hos Skatteverket. 

Ersättare för det allmänna ombudet ska utses av Skatteverket efter 
anmälan av det allmänna ombudet. Förordning (2011:1468). 
Förordning (2011:1468) har trätt i kraft den 1 januari 2012.  

24 § Ledamöter i nämnden för dödförklaring utses av Skatteverket. 
De utses att tjänstgöra för en viss tid, som inte får överstiga två år. 

Skatteverket ska bestämma ledamöternas tjänstgöring i nämnden. 

24 a § Ledamöterna i SPAR-nämnden utses av regeringen.  
Regeringen utser även ordförande i nämnden. Förordning (2008:1309). 

Förordning (2008:1309) har trätt i kraft den 1 januari 2009, då förordningen 
(2007:784) med instruktion för Statens personadressregisternämnd har upp-
hört att gälla. 

25 § Anställning som kanslichef vid Skatterättsnämndens och 
Forskarskattenämndens kansli beslutas av regeringen. 

Personalansvarsnämnd 

26 § Vid Skatteverket ska det finnas en personalansvarsnämnd. 

Tillämpligheten av vissa förordningar 

27 § Skatteverket ska tillämpa personalföreträdarförordningen 
(1987:1101) och internrevisionsförordningen (2006:1228). 

Undantag från myndighetsförordningen 

28 § Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) 
ska inte tillämpas på Skatteverket: 

21 § 3–5 om myndighetens beslut på beslut som fattas genom 
automatiserad behandling, och 29 § om ärendeförteckning. 

Överklagande 

29 § Skatteverkets beslut enligt 11 § får inte överklagas. 

  
 Denna förordning har trätt i kraft den 1 januari 2008, då för-
ordningen (2003:1106) med instruktion för skatteförvaltningen 
upphörde att gälla. (Förordning 2007:780). 
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Förordning med instruktion för Skatterättsnämnden 
(2007:785) 
 
1 november 2008 

Regeringen föreskriver följande 

Uppgifter 

1 § I lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor finns 
bestämmelser om Skatterättsnämndens sammansättning och upp-
gifter, beslutförhet, förordnande av ordförande och vice ordförande, 
val av ledamöter samt organisation i övrigt. 

Ledning 

2 § Myndigheten leds av en nämnd. 

Organisation 

3 § Av 9 § förordningen (2007:780) med instruktion för Skatte-
verket framgår att det inom Skatteverket finns ett gemensamt kansli 
för Skatterättsnämnden och Forskarskattenämnden. Förordning 
(2010:747). 
Förordning (2010:747) har trätt i kraft den 1 september 2010.  

Ärendenas handläggning 

4 § Ärenden om förhandsbesked avgörs efter beredning och 
föredragning av personal vid kansliet. 

Sakkunniga får kallas att närvara vid överläggningen men får inte 
delta i nämndens beslut. Detsamma gäller ersättare, även om ingen av 
ledamöterna har förhinder. 

Avgifter 

5 § Avgift enligt 17 § första stycket lagen (1998:189) om 
förhandsbesked i skattefrågor ska bestämmas till högst 20 000 kronor 
och lägst 1 000 kronor. Om det finns särskilda skäl, får avgiften 
bestämmas till ett lägre belopp än 1 000 kronor. 

Avgiften får tas ut genom postförskott på den försändelse genom 
vilken förhandsbeskedet sänds till sökanden. 

Undantag från myndighetsförordningen 

6 § Följande paragrafer i myndighetsförordningen (2007:515) ska 
inte tillämpas på myndigheten: 
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4 § om arbetsordning m.m., 
5 § om delegation, 
6 § om allmänna uppgifter, 
7 § om medverkan i EU-arbetet och annat internationellt samarbete, 
14 § om nämndens sammansättning, 
15 och 16 §§ om beslutförhet, 
19 § om kostnadsmässiga konsekvenser, 
20 § om föredragning, 
21 § om myndighetens beslut, 
27 § om myndighetens rätt att företräda staten vid domstol, 
28 § om åtgärder med anledning av Riksrevisionens revisions-

berättelse, och 
29 § om ärendeförteckning. 

  
Denna förordning har trätt i kraft 1 januari 2008, då förordningen 

(1998:196) om förhandsbesked i skattefrågor upphörde att gälla. I 
fråga om avgifter gäller dock fortfarande äldre föreskrifter, om 
ansökan om förhandsbesked har kommit in till Skatterättsnämnden 
före den 1 juli 2006. Förordning (2007:785). 
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Förordning med instruktion för Ekobrottsmyndigheten 
(2007:972)  
 
22 november 2007 

Regeringen föreskriver följande 

Uppgifter 

1 § Ekobrottsmyndigheten är en åklagarmyndighet som ansvarar för bekämp-
ning av ekonomisk brottslighet i den omfattning som avses i denna förordning. 

Ekobrottsmyndigheten ansvarar för samordning och andra åtgärder mot 
ekonomisk brottslighet, såsom att följa och analysera utvecklingen och rätts-
tillämpningen när det gäller ekonomisk brottslighet och utarbeta förslag till 
åtgärder. Förordning (2013:243). 
Förordning (2013:243) har trätt i kraft den 1 juli 2013. 

2 § Vid Ekobrottsmyndigheten handläggs följande mål. 
1. Mål som avser 11 kap. brottsbalken, lagen (1967:531) om tryggande av 

pensionsutfästelse m.m., skattebrottslagen (1971:69) och aktiebolagslagen 
(2005:551). 

2. Mål som avser 9 kap. 1–3 §§ brottsbalken, om gärningen rör EU:s 
finansiella intressen, och 9 kap. 3 a § brottsbalken. 

3. Mål som avser lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid 
handel med finansiella instrument. 

4. Mål som avser lagen (2013:385) om ingripande mot marknadsmissbruk 
vid handel med grossistenergiprodukter. 

5. Mål vars handläggning annars ställer särskilda krav på kännedom om 
finansiella förhållanden, näringslivsförhållanden, skatterätt eller liknande. 

6. Mål som lämpligen bör handläggas vid Ekobrottsmyndigheten med 
hänsyn främst till att målen rör kvalificerad ekonomisk brottslighet som har 
nationell utbredning eller internationell anknytning eller är av principiell natur 
eller av stor omfattning. Sådana mål får övertas av Ekobrottsmyndigheten efter 
framställning från Åklagarmyndigheten. 

Mål som avses i första stycket 1–5, och som 3 eller 5 § förordningen 
(2010:1031) om handläggning av ärenden om brott av anställda inom polisen 
m.m. är tillämplig på eller mål som rör brott av anställda inom Åklagarmyndig-
heten eller Ekobrottsmyndigheten, handläggs dock vid Åklagarmyndigheten  

Om ett mål rör både brottslighet som avses i första stycket och annan brotts-
lighet (blandad brottslighet), handläggs målet vid den åklagarmyndighet där det 
med hänsyn till omständigheterna är lämpligast. 

Är det osäkert var ett mål ska handläggas, avgörs frågan av riksåklagaren. 
Förordning (2013:485). 
Förordning (2013:485) har trätt i kraft den 16 juli 2013.  
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3 § Ekobrottsmyndigheten ska bedriva brottsförebyggande arbete som avser 
ekonomisk brottslighet. I detta ingår att lämna information om den ekonomiska 
brottsligheten till andra myndigheter, till kommuner, näringsliv och 
organisationer och till allmänheten. Förordning (2013:243). 
Förordning 2013:243 har trätt i kraft den 1 juli 2013. 

4 § Ekobrottsmyndigheten ansvarar för samordningen av de nationella 
åtgärderna mot bedrägerier, missbruk och annan oegentlig och ineffektiv 
hantering och användning av EU-relaterade medel i landet. 

Ekobrottsmyndigheten ska vara kontaktmyndighet i frågor som rör Europeiska 
kommissionens bedrägeribekämpningsbyrå (OLAF). Förordning (2013:243). 
Förordning 2013:243 har trätt i kraft den 1 juli 2013. 

5 § Ekobrottsmyndigheten ska vara nationellt kontor för återvinning av till-
gångar enligt rådets beslut 2007/845/RIF av den 6 december 2007 om sam-
arbete mellan medlemsstaternas kontor för återvinning av tillgångar när det 
gäller att spåra och identifiera vinning eller annan egendom som härrör från 
brott. Förordning (2013:243). 
Förordning 2013:243 har trätt i kraft den 1 juli 2013. 

5 a § [Ny beteckning 5 § genom förordning (2013:243)som trätt i kraft den 1 juli 2013]. 

6 § [Paragrafen har upphört att gälla genom förordning (2013:243)som trätt i kraft 
den 1 juli 2013]. 

Samverkan 

7 § Rikspolisstyrelsen tillkallar polismän från polismyndigheterna för verk-
samhet som bedrivs vid Ekobrottsmyndigheten. 

Ekobrottsmyndigheten leder den verksamhet som polismännen ska delta i 
vid myndigheten, med undantag för åtgärder i verksamheten som enligt lag eller 
annan författning endast får utföras av anställda inom Polisen. 

Ekobrottsmyndigheten och Rikspolisstyrelsen ska i samråd bestämma och 
fortlöpande utveckla formerna för samverkan mellan Ekobrottsmyndigheten 
och Polisen. 

8 § Personal från Skatteverket, Kronofogdemyndigheten, Tullverket och 
andra myndigheter är placerade vid Ekobrottsmyndigheten i den utsträckning 
som Ekobrottsmyndigheten och respektive myndighet kommer överens om. 

Ledning 

9 § Myndigheten leds av en myndighetschef. 

10 § Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst åtta 
ledamöter. 
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Organisation 

11 § Vid Ekobrottsmyndigheten ska det finnas det antal åklagarkammare som 
myndigheten beslutar. 

Anställningar och uppdrag 

12 § Generaldirektören är myndighetschef. Förordning (2009:1560). 
Förordning (2009:1560) har trätt i kraft den 1 februari 2010.  

Personalansvarsnämnd 

13 § Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd. 

Tillämpligheten av vissa förordningar 

14 § Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101). 

Ytterligare bestämmelser om åklagarväsendet 

15 § Ytterligare bestämmelser om åklagarväsendet finns i 7 kap. rättegångs-
balken och åklagarförordningen (2004:1265). 

Särskilda organ 
EU-bedrägerirådet 

16 § Vid Ekobrottsmyndigheten ska det finnas ett råd, Rådet för skydd av 
EU:s finansiella intressen, som ska främja en effektiv och korrekt användning 
av EU-relaterade medel och åtgärder mot bedrägerier, missbruk och annan 
oegentlig hantering av sådana medel i landet. Ekobrottsmyndigheten ansvarar 
för rådets kanslifunktioner. Förordning (2008:119). 
Förordning (2008:119) har trätt i kraft den 1 maj 2008.  

17 § Rådet ska 
- främja samverkan mellan berörda myndigheter för att öka effektiviteten när 

det gäller att förebygga, upptäcka, utreda och vidta åtgärder vid misstanke om 
felaktig användning av EU-relaterade medel, 

- följa utvecklingen inom sitt ansvarsområde samt föreslå eller initiera 
åtgärder för att upprätthålla skyddet för EU:s finansiella intressen, 

- vara ett forum för informations- och erfarenhetsutbyte, 
- analysera och utvärdera insatserna på området. Förordning (2008:119). 

Förordning (2008:119) har trätt i kraft den 1 maj 2008. 

17 a § Rådet ska senast den 15 mars vart tredje år till regeringen lämna en 
rapport avseende skyddet av EU:s finansiella intressen i Sverige. Av rapporten 
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ska det framgå vilka åtgärder som har vidtagits för att främja en effektiv och 
korrekt hantering av EU-relaterade medel och för att samordna berörda 
myndigheters insatser mot bedrägerier, missbruk och annan oegentlig hantering 
av sådana medel. I rapporten ska också redovisas hur rådets arbete utvecklats 
samt hur rådet avser att bedriva sitt arbete de tre därefter kommande åren. 

Om det i tiden mellan rådets rapporter framkommer uppgifter som direkt bör 
komma till regeringens kännedom ska detta rapporteras särskilt. Förordning 
(2008:119). 
Förordning (2008:119) har trätt i kraft den 1 maj 2008. Rapportering enligt 17 a § första 
stycket ska ske första gången 2010. 

18 § I rådet ingår företrädare för Ekobrottsmyndigheten, Rikspolisstyrelsen, 
Tullverket, Ekonomistyrningsverket, Statens jordbruksverk, Länsstyrelsen i 
Västerbottens län, Migrationsverket, Tillväxtverket och Rådet för Europeiska 
socialfonden i Sverige. Varje myndighet i rådet ska utse en ledamot och en 
ersättare för denne. Ekobrottsmyndighetens ledamot är ordförande i rådet. 

Rådet får vid behov förordna en eller flera ledamöter med särskild sak-
kunskap. De medverkar i rådets arbete i den utsträckning som ordföranden 
bestämmer. Rådets sammansättning ska vara sådan att den främjar utvecklingen 
av en högt kvalificerad och effektiv samverkan mellan myndigheter och andra 
aktörer på området. Förordning (2011:661). 
Förordning (2011:661) har trätt i kraft den 1 juli 2011. 

Undantag från myndighetsförordningen 

19 § Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska enbart 
tillämpas på myndigheten i administrativa ärenden: 

20 § om föredragning, 
21 § om myndighetens beslut, 
27 § om myndighetens rätt att företräda staten vid domstol, och 
29 § om ärendeförteckning. 

  
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen 

(1997:898) med instruktion för Ekobrottsmyndigheten ska upphöra att gälla. 
Förordning (2007:972). 

  
1. Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2008. 
2. Rapportering enligt 17 a § första stycket ska ske första gången år 2010. 

Förordning (2008:119). 

  
Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2013. Förordning (2013:243). 

  
Denna förordning träder i kraft den 16 juli 2013. Förordning (2013:485). 
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Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 
 
20 maj 2009 

Enligt riksdagens beslut* föreskrivs följande. 

* Prop. 2008/09:150. bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237 

Innehåll 

1 kap. Lagens innehåll 
2 kap. Lagens tillämpningsområde 
3 kap. Definitioner 
4 kap. Allmänna åtgärder för att underlätta sökande efter allmänna 
handlingar, m.m. 
5 kap. Registrering av allmänna handlingar och sekretessmarkering 
6 kap. Utlämnande av allmänna handlingar och uppgifter, över-
klagande, m.m. 
7 kap. Grundläggande bestämmelser 
8 kap. Vilka sekretessen gäller mot 
9 kap. Förbud i annan lagstiftning mot att röja eller utnyttja uppgift 
10 kap. Sekretessbrytande bestämmelser och bestämmelser om 
undantag från sekretess 
11 kap. Överföring av sekretess 
12 kap. Sekretess i förhållande till den enskilde själv, m.m. 
13 kap. Rätten att meddela och offentliggöra uppgifter 
14 kap. Ansvar 
15 kap. Sekretess till skydd för rikets säkerhet eller dess förhållande 
till andra stater eller mellanfolkliga organisationer 
16 kap. Sekretess till skydd för rikets centrala finanspolitik, 
penningpolitik eller valutapolitik 
17 kap. Sekretess till skydd främst för myndigheters verksamhet för 
inspektion, kontroll eller annan tillsyn 
18 kap. Sekretess till skydd främst för intresset av att förebygga eller 
beivra brott 
19 kap. Sekretess till skydd för det allmännas ekonomiska intresse 
20 kap. Sekretess till skydd för intresset av att bevara djur- eller 
växtart 
21 kap. Sekretess till skydd för uppgift om enskilds personliga 
förhållanden oavsett i vilket sammanhang uppgiften förekommer 
22 kap. Sekretess till skydd för enskild vid folkbokföring, delgivning, 
m.m. 
23 kap. Sekretess till skydd för enskild i utbildningsverksamhet, m.m. 
24 kap. Sekretess till skydd för enskild inom forskning och statistik 
25 kap. Sekretess till skydd för enskild i verksamhet som avser hälso- 
och sjukvård, m.m. 
26 kap. Sekretess till skydd för enskild inom socialtjänst, vid 
kommunal bostadsförmedling, adoption, m.m. 
27 kap. Sekretess till skydd för enskild inom verksamhet som rör 
skatt, tull, m.m. 
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28 kap. Sekretess till skydd för enskild när det gäller social-
försäkringar, studiestöd, arbetsmarknad, m.m. 
29 kap. Sekretess till skydd för enskild i verksamhet som rör 
transporter och andra former av kommunikation 
30 kap. Sekretess till skydd för enskild i verksamhet som avser tillsyn 
m.m. i fråga om näringslivet 
31 kap. Sekretess till skydd för enskild i annan verksamhet med 
anknytning till näringslivet 
32 kap. Sekretess till skydd för enskild i verksamhet som rör annan 
tillsyn, granskning, övervakning, m.m. 
33 kap. Sekretess till skydd för enskild hos Diskriminerings-
ombudsmannen, Barnombudsmannen och Konsumentombuds-
mannen, m.m. 
34 kap. Sekretess till skydd för enskild vid utsökning och indrivning, 
skuldsanering, m.m. 
35 kap. Sekretess till skydd för enskild i verksamhet som syftar till att 
förebygga eller beivra brott, m.m. 
36 kap. Sekretess till skydd för enskild i vissa mål och ärenden hos 
domstol, i vissa fall av medling, i ärenden om rättshjälp, m.m. 
37 kap. Sekretess till skydd för enskild vid utlänningskontroll, i 
Schengensamarbetet, m.m. 
38 kap. Sekretess till skydd för enskild i verksamhet som rör 
totalförsvar, krisberedskap, m.m. 
39 kap. Sekretess till skydd för enskild i personaladministrativ 
verksamhet 
40 kap. Sekretess till skydd för enskild hos övriga myndigheter och i 
övriga verksamheter 
41 kap. Riksdagen och regeringen 
42 kap. Riksdagens ombudsmän, Justitiekanslern, Säkerhets-  
och integritetsskyddsnämnden  
43 kap. Domstolar m.m. 
44 kap. Tystnadsplikt som följer av andra författningar och som 
inskränker rätten att meddela och offentliggöra uppgifter 

AVDELNING I. INLEDANDE BESTÄMMELSER  

1 kap. Lagens innehåll 

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om myndigheters och vissa 
andra organs handläggning vid registrering, utlämnande och övrig 
hantering av allmänna handlingar.  

Lagen innehåller vidare bestämmelser om tystnadsplikt i det 
allmännas verksamhet och om förbud att lämna ut allmänna 
handlingar. Dessa bestämmelser avser förbud att röja uppgift, vare sig 
detta sker muntligen, genom utlämnande av allmän handling eller på 
något annat sätt. Bestämmelserna innebär begränsningar i yttrande-
friheten enligt regeringsformen, begränsningar i den rätt att ta del av 
allmänna handlingar som följer av tryckfrihetsförordningen samt, i 
vissa särskilt angivna fall, även begränsningar i den rätt att meddela 
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och offentliggöra uppgifter som följer av tryckfrihetsförordningen 
och yttrandefrihetsgrundlagen.  

Vad som är en allmän handling framgår av 2 kap. tryckfrihets-
förordningen.  

Lagen består av sju avdelningar. Innehållet i dessa avdelningar är 
uppdelat enligt vad som framgår av 2–8 §§.  

2 § Den första avdelningen innehåller inledande bestämmelser. 
Dessa bestämmelser avser  

- lagens innehåll (1 kap.),  
- lagens tillämpningsområde (2 kap.), och  
- definitioner (3 kap.).  

3 § Den andra avdelningen innehåller bestämmelser om myndig-
heters hantering av allmänna handlingar. Dessa bestämmelser avser  

- hur sökande efter allmänna handlingar ska underlättas, m.m. 
(4 kap.),  

- registrering av allmänna handlingar och sekretessmarkering 
(5 kap.), och  

- utlämnande av allmänna handlingar och uppgifter, överklagande, 
m.m. (6 kap.).  

4 § Den tredje avdelningen innehåller allmänna bestämmelser om 
sekretess. Dessa bestämmelser avser  

- grundläggande bestämmelser (7 kap.),  
- vilka sekretessen gäller mot (8 kap.),  
- förbud i annan lagstiftning mot att röja eller utnyttja uppgift 

(9 kap.),  
- sekretessbrytande bestämmelser och bestämmelser om undantag 

från sekretess (10 kap.),  
- överföring av sekretess (11 kap.),  
- sekretess i förhållande till den enskilde själv, m.m. (12 kap.),  
- rätten att meddela och offentliggöra uppgifter (13 kap.), och  
- ansvar (14 kap.).  

5 § Den fjärde avdelningen innehåller bestämmelser om sekretess 
till skydd för allmänna intressen. Dessa bestämmelser avser sekretess 
till skydd för  

- rikets säkerhet eller dess förhållande till andra stater eller 
mellanfolkliga organisationer (15 kap.),  

- rikets centrala finanspolitik, penningpolitik eller valutapolitik 
(16 kap.),  

- myndigheters verksamhet för inspektion, kontroll eller annan 
tillsyn (17 kap.),  

- intresset av att förebygga brott eller beivra brott (18 kap.),  
- det allmännas ekonomiska intresse (19 kap.), och  
- intresset av att bevara djur- eller växtart (20 kap.).  

6 § Den femte avdelningen innehåller bestämmelser om sekretess 
till skydd för uppgift om enskilds personliga eller ekonomiska för-
hållanden. Vissa av dessa bestämmelser tillämpas oavsett i vilket 
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sammanhang uppgiften förekommer (21 kap.). Bestämmelserna i 
övrigt avser  

- folkbokföring, delgivning, m.m. (22 kap.),  
- utbildningsverksamhet, m.m. (23 kap.),  
- forskning och statistik (24 kap.),  
- hälso- och sjukvård, m.m. (25 kap.),  
- socialtjänst, kommunal bostadsförmedling, adoption, m.m. 

(26 kap.),  
- skatt, tull, m.m. (27 kap.),  
- socialförsäkring, studiestöd, arbetsmarknad, m.m. (28 kap.),  
- transporter och andra former av kommunikation (29 kap.),  
- tillsyn m.m. i fråga om näringslivet (30 kap.),  
- annan verksamhet med anknytning till näringslivet (31 kap.),  
- annan tillsyn, granskning, övervakning, m.m. (32 kap.),  
- Diskrimineringsombudsmannen, Barnombudsmannen, Konsument-

ombudsmannen, m.m. (33 kap.),  
- utsökning och indrivning, skuldsanering, m.m. (34 kap.),  
- verksamhet som syftar till att förebygga eller beivra brott, m.m. 

(35 kap.),  
- vissa mål och ärenden hos domstol, vissa fall av medling, 

rättshjälp, m.m. (36 kap.),  
- utlänningskontroll, Schengensamarbetet, m.m. (37 kap.),  
- totalförsvar, krisberedskap, m.m. (38 kap.),  
- personaladministrativ verksamhet (39 kap.), och  
- övriga myndigheter och verksamheter (40 kap.). Lag (2011:864).  

Lag (2011:864) har trätt i kraft den 1 augusti 2011. 

7 § Den sjätte avdelningen innehåller särskilda bestämmelser om 
sekretess som gäller vissa organ. Dessa bestämmelser avser  

- riksdagen och regeringen (41 kap.),  
- Riksdagens ombudsmän, Justitiekanslern, Säkerhets- och integri-

tetsskyddsnämnden, undersökningskommissioner, m.m. (42 kap.), samt  
- domstolar m.m. (43 kap.). Lag (2009:1020).  

Lag (2009:1020) har trätt i kraft den 1 december 2009. 

8 § Den sjunde avdelningen innehåller bestämmelser om tystnads-
plikt som följer av bestämmelser i andra författningar än denna lag 
och som inskränker rätten att meddela och offentliggöra uppgifter 
(44 kap.).  

2 kap. Lagens tillämpningsområde 

1 § Förbud att röja eller utnyttja en uppgift enligt denna lag eller 
enligt lag eller förordning som denna lag hänvisar till gäller för 
myndigheter.  

Ett sådant förbud gäller också för en person som fått kännedom 
om uppgiften genom att för det allmännas räkning delta i en 
myndighets verksamhet 

1. på grund av anställning eller uppdrag hos myndigheten, 
2. på grund av tjänsteplikt, eller 
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3. på annan liknande grund.  

2 § Riksdagen och beslutande kommunala församlingar ska vid 
tillämpningen av denna lag jämställas med myndigheter.  

3 § Vad som föreskrivs i tryckfrihetsförordningen om rätt att ta del 
av allmänna handlingar hos myndigheter ska i tillämpliga delar gälla 
också handlingar hos aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska förening-
ar och stiftelser där kommuner eller landsting utövar ett rättsligt 
bestämmande inflytande. Sådana bolag, föreningar och stiftelser ska 
vid tillämpningen av denna lag jämställas med myndigheter.  

Kommuner och landsting ska anses utöva ett rättsligt bestäm-
mande inflytande om de ensamma eller tillsammans. 

1. äger aktier i ett aktiebolag eller andelar i en ekonomisk förening 
med mer än hälften av samtliga röster i bolaget eller föreningen eller 
på något annat sätt förfogar över så många röster i bolaget eller 
föreningen, 

2. har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av ledamöterna i 
styrelsen för ett aktiebolag, en ekonomisk förening eller en stiftelse, 
eller 

3. utgör samtliga obegränsat ansvariga bolagsmän i ett handels-
bolag.  

Vid tillämpningen av andra stycket 1–3 ska inflytande som utövas 
av en juridisk person över vilken en kommun eller ett landsting 
bestämmer på det sätt som anges i de nämnda punkterna anses utövat 
av kommunen eller landstinget.  

Första stycket gäller också för handlingar som efter medgivande av 
en kommun eller ett landsting för viss bestämd tid förvaras hos aktie-
bolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar eller stiftelser där kom-
muner eller landsting tidigare har utövat ett rättsligt bestämmande 
inflytande.  

Vad som föreskrivs om kommuner och landsting i första–tredje 
styckena tillämpas också på kommunalförbund.  

4 § Vad som föreskrivs i tryckfrihetsförordningen om rätt att ta del 
av allmänna handlingar hos myndigheter ska i tillämpliga delar gälla 
också handlingar hos de organ som anges i bilagan till denna lag, om 
handlingarna hör till den verksamhet som nämns där. Dessa organ ska 
vid tillämpningen av denna lag jämställas med myndigheter.  

5 § Ett enskilt organ ska vid tillämpningen av denna lag jämställas 
med en myndighet när det hanterar sådana allmänna handlingar som 
det förvarar med stöd av lagen (1994:1383) om överlämnande av 
allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring. 
Detsamma gäller Svenska kyrkan och dess organisatoriska delar vid 
hanteringen av allmänna handlingar som förvaras med stöd av lagen 
(1999:288) om överlämnande av allmänna handlingar till Svenska 
kyrkan eller någon av dess organisatoriska delar för förvaring, m.m.  
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3 kap. Definitioner 

Definitioner 

1 § I denna lag används följande begrepp med nedan angiven 
betydelse.  

Begrepp Betydelse 

Sekretess Ett förbud att röja en uppgift, vare sig det sker 
muntligen, genom utlämnande av en allmän 
handling eller på något annat sätt. 

Sekretessreglerad 
uppgift 

En uppgift för vilken det finns en bestämmelse 
om sekretess. 

Sekretessbelagd 
uppgift  

 En sekretessreglerad uppgift för vilken 
sekretess gäller i ett enskilt fall. 

Sekretessbrytande 
bestämmelse 

En bestämmelse som innebär att en 
sekretessbelagd uppgift får lämnas ut under 
vissa förutsättningar. 

Primär 
sekretessbestämmelse 

En bestämmelse om sekretess som en myndighet 
ska tillämpa på grund av att bestämmelsen riktar 
sig direkt till myndigheten eller omfattar en viss 
verksamhetstyp eller en viss ärendetyp som 
hanteras hos myndigheten eller omfattar vissa 
uppgifter som finns hos myndigheten. 

Bestämmelse om 
överföring av 
sekretess 

En bestämmelse som innebär att en primär 
sekretessbestämmelse som är tillämplig på en 
uppgift hos en myndighet, ska tillämpas på 
uppgiften även av en myndighet som uppgiften 
lämnas till eller som har elektronisk tillgång till 
uppgiften hos den förstnämnda myndigheten. 

Sekundär 
sekretessbestämmelse 

En bestämmelse om sekretess som en myndighet 
ska tillämpa på grund av en bestämmelse om 
överföring av sekretess. 

AVDELNING II. MYNDIGHETERS HANTERING AV 
ALLMÄNNA HANDLINGAR  

4 kap. Allmänna åtgärder för att underlätta sökande efter 
allmänna handlingar, m.m. 

Hantering av allmänna handlingar, m.m. 

1 § En myndighet ska ta hänsyn till rätten att ta del av allmänna 
handlingar när den organiserar hanteringen av sådana handlingar och 
vid övrig hantering av allmänna handlingar.  

Myndigheten ska särskilt se till 



162  Offentlighets- och sekretesslag 
 

1. att allmänna handlingar kan lämnas ut med den skyndsamhet 
som krävs enligt tryckfrihetsförordningen, 

2. att allmänna handlingar kan skiljas från andra handlingar, 
3. att rätten att ta del av allmänna handlingar enligt tryckfrihets-

förordningen säkerställs samtidigt som sekretesskyddet upprätthålls, 
och 

4. att automatiserad behandling av uppgifter hos myndigheten 
ordnas med beaktande av det intresse som enskilda kan ha av att 
själva utnyttja tekniska hjälpmedel hos myndigheten för att ta del av 
allmänna handlingar.  

En myndighet ska vidare särskilt beakta 
1. att enskilda bör ges goda möjligheter att söka allmänna 

handlingar, 
2. att det bör framgå när uppgifter har tillförts en allmän handling 

och, om de har ändrats eller gallrats, vid vilken tidpunkt detta har 
skett, samt 

3. att allmänna handlingar inte bör innehålla förkortningar, koder 
eller liknande som kan försvåra insynen enligt tryckfrihetsförord-
ningen.  

Beskrivning av en myndighets allmänna handlingar 

2 § Varje myndighet ska upprätta en beskrivning som ger 
information om 

1. myndighetens organisation och verksamhet i syfte att underlätta 
sökande efter allmänna handlingar, 

2. register, förteckningar eller andra sökmedel till myndighetens 
allmänna handlingar, 

3. tekniska hjälpmedel som enskilda själva kan få använda hos 
myndigheten för att ta del av allmänna handlingar, 

4. vem hos myndigheten som kan lämna närmare upplysningar om 
myndighetens allmänna handlingar, deras användning och sök-
möjligheter, 

5. vilka bestämmelser om sekretess som myndigheten vanligen 
tillämpar på uppgifter i sina handlingar, 

6. uppgifter som myndigheten regelbundet hämtar från eller 
lämnar till andra samt hur och när detta sker, och 

7. myndighetens rätt till försäljning av personuppgifter.  
I beskrivningen ska uppgifter utelämnas om det behövs för att 

beskrivningen i övriga delar ska kunna hållas tillgänglig för 
allmänheten.  

Överföring av upptagning för automatiserad behandling i 
läsbar form i vissa fall 

3 § Om en myndighet för handläggning av ett mål eller ärende 
använder sig av en upptagning för automatiserad behandling, ska 
upptagningen tillföras handlingarna i målet eller ärendet i läsbar 
form, om det inte finns särskilda skäl mot det.  
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Hänsynen till arkivvården, gallring, m.m. 

4 § I arkivlagen (1990:782) finns bl.a. bestämmelser om att hänsyn 
ska tas till arkivvården vid framställning och registrering av allmänna 
handlingar, om gallring, överlämnande av arkiv eller annat 
avhändande av allmänna handlingar samt om arkivmyndigheter och 
deras uppgifter.  

5 kap. Registrering av allmänna handlingar och sekretess-
markering 

Registrering av allmänna handlingar 

Registreringsskyldighetens omfattning 

1 § Allmänna handlingar ska registreras så snart de har kommit in 
till eller upprättats hos en myndighet, om inte annat följer av andra–
fjärde styckena.  

Om en myndighet hos en annan myndighet har elektronisk 
tillgång till en upptagning för automatiserad behandling som är en 
allmän handling ska handlingen registreras endast av den myndighet 
som gjort upptagningen tillgänglig för den andra myndigheten.  

Handlingar som inte omfattas av sekretess behöver inte registreras 
om de hålls ordnade så att det utan svårighet kan fastställas om de har 
kommit in eller upprättats.  

Om det är uppenbart att en allmän handling är av ringa betydelse 
för myndighetens verksamhet, behöver den varken registreras eller 
hållas ordnad.  

2 § Beträffande handlingar som registreras enligt 1 § ska det av 
registret framgå 

1. datum då handlingen kom in eller upprättades, 
2. diarienummer eller annan beteckning handlingen fått vid 

registreringen, 
3. i förekommande fall uppgifter om handlingens avsändare eller 

mottagare, och 
4. i korthet vad handlingen rör.  
Uppgifter enligt första stycket 3 eller 4 ska utelämnas eller 

särskiljas om det behövs för att registret i övriga delar ska kunna 
hållas tillgängligt för allmänheten.  

Undantag från registreringsskyldigheten, m.m. 

3 § Om det finns särskilda skäl får regeringen meddela föreskrifter 
om att handlingar av ett visst slag som finns i betydande omfattning 
hos en myndighet inte behöver registreras enligt 1 §.  

4 § Regeringen får meddela föreskrifter om att 2 § andra stycket 
inte ska tillämpas på ett visst register, om en tillämpning av det 
stycket annars skulle omfatta flertalet av handlingarna i registret.  
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Sekretessmarkering 

5 § Om det kan antas att en uppgift i en allmän handling inte får 
lämnas ut på grund av en bestämmelse om sekretess, får myndigheten 
markera detta genom att en särskild anteckning (sekretessmarkering) 
görs på handlingen eller, om handlingen är elektronisk, införs i 
handlingen eller i det datasystem där den elektroniska handlingen 
hanteras. Anteckningen ska ange 

1. tillämplig sekretessbestämmelse, 
2. datum då anteckningen gjordes, och 
3. den myndighet som har gjort anteckningen.  
Om utlämnande till en enskild av en uppgift i en allmän handling 

som är av synnerlig betydelse för rikets säkerhet enligt förordning ska 
prövas endast av en viss myndighet, ska en sekretessmarkering göras 
så snart som möjligt. Av anteckningen ska det framgå vilken 
myndighet som ska pröva frågan om utlämnande.  

6 kap. Utlämnande av allmänna handlingar och uppgifter, 
överklagande, m.m. 

Utlämnande av allmän handling 

1 § I 2 kap. 12 § tryckfrihetsförordningen finns grundläggande 
bestämmelser om utlämnande av allmänna handlingar.  

2 § Av 2 kap. 14 § andra stycket tryckfrihetsförordningen framgår 
att en fråga om utlämnande av en allmän handling prövas av den 
myndighet som förvarar handlingen, om det inte är särskilt 
föreskrivet att prövningen ska göras av en annan myndighet.  

3 § Om en anställd vid en myndighet, enligt arbetsordningen eller 
på grund av särskilt beslut, har ansvar för vården av en handling, är 
det i första hand han eller hon som ska pröva om handlingen ska 
lämnas ut. I tveksamma fall ska den anställde låta myndigheten göra 
prövningen, om det kan ske utan onödigt dröjsmål.  

Myndigheten ska pröva om handlingen ska lämnas ut om 
1. den anställde vägrar att lämna ut handlingen eller lämnar ut den 

med förbehåll som inskränker en enskilds rätt att röja innehållet eller 
annars förfoga över handlingen, och 

2. den enskilde begär myndighetens prövning.  
Den enskilde ska informeras om möjligheten att begära myndig-

hetens prövning och att det krävs ett skriftligt beslut av myndigheten 
för att beslutet ska kunna överklagas.  

Utlämnande av uppgift 

4 § En myndighet ska på begäran av en enskild lämna uppgift ur 
en allmän handling som förvaras hos myndigheten, om inte uppgiften 
är sekretessbelagd eller det skulle hindra arbetets behöriga gång.  
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5 § En myndighet ska på begäran av en annan myndighet lämna 
uppgift som den förfogar över, om inte uppgiften är sekretessbelagd 
eller det skulle hindra arbetets behöriga gång.  

Service och upplysningar beträffande automatiserad 
behandling 

6 § En myndighet ska på begäran ge en enskild tillfälle att själv 
använda tekniska hjälpmedel för automatiserad behandling som 
myndigheten förfogar över för att ta del av upptagningar för auto-
matiserad behandling. Detta gäller dock inte om 

1. den enskilde därigenom skulle få tillgång till upptagningar som 
inte är allmänna handlingar hos myndigheten, 

2. det finns risk för förvanskning eller förstöring, eller 
3. det möter något hinder på grund av bestämmelse om sekretess 

eller arbetets behöriga gång.  
En myndighet ska på begäran lämna de särskilda upplysningar 

som den enskilde behöver för att kunna ta del av upptagningar för 
automatiserad behandling som är allmänna handlingar hos myndig-
heten. Detta gäller dock inte om det skulle hindra arbetets behöriga 
gång.  

Överklagbara beslut 

7 § En enskild får överklaga ett beslut av en myndighet 
1. att inte lämna ut en handling till den enskilde, 
2. att lämna ut en handling med förbehåll som inskränker den 

enskildes rätt att röja innehållet eller annars förfoga över den, eller 
3. att avslå den enskildes begäran enligt 6 § första stycket.  
En myndighet får överklaga ett beslut av en annan myndighet att 

avslå den förstnämnda myndighetens begäran att få ta del av en 
handling eller på annat sätt få del av en uppgift, om inte annat anges i 
lag eller förordning.  

Beslut av riksdagen, regeringen, Högsta domstolen och Högsta 
förvaltningsdomstolen får inte överklagas.  

För beslut av en myndighet som lyder under riksdagen gäller 
särskilda bestämmelser om överklagande. Lag (2010:1507).  
Lag (2010:1507) har trätt i kraft den 1 januari 2011. 

Överinstanser 

8 § Beslut som avses i 7 § första och andra styckena överklagas till 
kammarrätt, om inte annat följer av andra– femte styckena.  

Beslut som meddelats av kammarrätt och som gäller handling i 
domstolens rättskipande, rättsvårdande eller administrativa verksam-
het överklagas av andra än statliga myndigheter till Högsta förvalt-
ningsdomstolen.  

Beslut som meddelats av tingsrätt och som gäller handling i 
domstolens rättsskipande eller rättsvårdande verksamhet överklagas 
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av andra än statliga myndigheter till hovrätt. Motsvarande beslut av 
hovrätt överklagas av andra än statliga myndigheter till Högsta 
domstolen.  

Beslut som avses i 7 § andra stycket och som meddelats av en 
statlig myndighet som lyder under regeringen överklagas av en annan 
sådan myndighet till regeringen.  

Av 2 kap. 15 § tryckfrihetsförordningen följer att ett beslut av ett 
statsråd överklagas till regeringen. Lag (2010:1507).  
Lag (2010:1507) har trätt i kraft den 1 januari 2011. 

9 § Ett beslut av en kammarrätt eller en hovrätt avseende ett dit 
överklagat beslut överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen 
respektive Högsta domstolen. Lag (2010:1507).  
Lag (2010:1507) har trätt i kraft den 1 januari 2011. 

Handläggning av överklagande 

10 § Vid överklagande enligt 7 § första eller andra stycket av 
tingsrätts eller hovrätts beslut i domstolens rättskipande eller rätts-
vårdande verksamhet tillämpas bestämmelserna i rättegångsbalken 
om överklagande av beslut. Prövningstillstånd krävs dock inte för att 
hovrätten ska pröva tingsrättens beslut.  

11 § Vid överklagande enligt 7 § första eller andra stycket av beslut 
av sådana organ som avses i 2 kap. 3 och 4 §§ denna lag tillämpas 
bestämmelserna i 23–25 §§ och 30 § första meningen förvalt-
ningslagen (1986:223).  

AVDELNING III. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OM 
SEKRETESS  

7 kap. Grundläggande bestämmelser 

Förbud mot utnyttjande av en sekretessreglerad uppgift 

1 § Gäller förbud enligt denna lag mot att röja en uppgift, får 
uppgiften inte heller i övrigt utnyttjas utanför den verksamhet för 
vilken den är sekretessreglerad.  

Konsekvenser av att en sekretessreglerad uppgift lämnas till en 
annan myndighet m.m. 

2 § Får en myndighet en sekretessreglerad uppgift från en annan 
myndighet, gäller sekretess för uppgiften hos den mottagande 
myndigheten endast om sekretess följer av en primär sekretess-
bestämmelse som är tilllämplig hos den mottagande myndigheten 
eller av en bestämmelse om överföring av sekretess. Motsvarande 
gäller om en myndighet har elektronisk tillgång till en sekretess-
reglerad uppgift hos en annan myndighet.  
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Konkurrens mellan sekretessbestämmelser 

3 § Om flera sekretessbestämmelser är tillämpliga på en uppgift 
hos en myndighet och en prövning i ett enskilt fall resulterar i att 
uppgiften inte är sekretessbelagd enligt en eller flera bestämmelser 
samtidigt som den är sekretessbelagd enligt en eller flera andra 
bestämmelser, ska de senare bestämmelserna ha företräde, om inte 
annat anges i denna lag.  

Tillämpningen av bestämmelser om överföring av sekretess i 
vissa fall 

4 § Om en person som avses i 2 kap. 1 § andra stycket lämnar en 
sekretessreglerad uppgift till en annan myndighet och det finns en 
bestämmelse om överföring av sekretess, ska den bestämmelsen 
tillämpas även om personen vid överlämnandet av uppgiften inte 
företrädde den myndighet som han eller hon är knuten till.  

Beräkning av sekretesstid 

5 § Är sekretessen för en uppgift i en allmän handling enligt denna 
lag begränsad till en viss tid, räknas tiden från handlingens tillkomst, 
om inte annat anges i denna lag eller i lag eller förordning som denna 
lag hänvisar till. För diarium, journal samt sådant register eller annan 
förteckning som förs fortlöpande räknas tiden i stället från det att 
uppgiften fördes in i handlingen.  

8 kap. Vilka sekretessen gäller mot 

Sekretess mot enskilda och mot andra myndigheter 

1 § En uppgift för vilken sekretess gäller enligt denna lag får inte 
röjas för enskilda eller för andra myndigheter, om inte annat anges i 
denna lag eller i lag eller förordning som denna lag hänvisar till.  

Sekretess inom en myndighet 

2 § Vad som föreskrivs om sekretess mot andra myndigheter i 1 § 
och vad som föreskrivs i andra bestämmelser i denna lag om 
uppgiftslämnande till andra myndigheter och överföring av sekretess 
mellan myndigheter, gäller också mellan olika verksamhetsgrenar 
inom en myndighet när de är att betrakta som självständiga i 
förhållande till varandra.  
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Sekretess mot utländska myndigheter eller mellanfolkliga 
organisationer 

3 § En uppgift för vilken sekretess gäller enligt denna lag får inte 
röjas för en utländsk myndighet eller en mellanfolklig organisation, 
om inte 

1. utlämnande sker i enlighet med särskild föreskrift i lag eller 
förordning, eller 

2. uppgiften i motsvarande fall skulle få lämnas ut till en svensk 
myndighet och det enligt den utlämnande myndighetens prövning står 
klart att det är förenligt med svenska intressen att uppgiften lämnas 
till den utländska myndigheten eller den mellanfolkliga organisa-
tionen.  

9 kap. Förbud i annan lagstiftning mot att röja eller utnyttja 
uppgift 

1 § I lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel 
med finansiella instrument finns bestämmelser om förbud att röja 
eller utnyttja vissa uppgifter som är ägnade att väsentligt påverka 
kursen på finansiella instrument.  

2 § Bestämmelser som begränsar möjligheten att använda vissa 
uppgifter som en svensk myndighet har fått från en myndighet i en 
annan stat finns i 

1. lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden, 
2. lagen (2000:343) om internationellt polisiärt samarbete, 
3. lagen (2000:344) om Schengens informationssystem, 
4. lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål, 
5. lagen (2000:1219) om internationellt tullsamarbete, 
6. lagen (2003:1174) om vissa former av internationellt samarbete 

i brottsutredningar, 
7. lagen (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och 

avgifter inom Europeiska unionen, 
8. lagen (1998:620) om belastningsregister,  
9. lagen (2012:843) om administrativt samarbete inom Europeiska 

unionen i fråga om beskattning, och  
10. lagen (2013:329) med vissa bestämmelser om skydd för 

personuppgifter vid polissamarbete och straffrättsligt samarbete inom 
Europeiska unionen. Lag (2013:339). 
Lag (2013:339) har trätt i kraft den 1 juli 2013. 

3 § När det gäller tystnadsplikt beträffande företagshemligheter 
och tystnadsplikt för revisorer finns det föreskrifter som är tillämpliga 
utöver bestämmelserna om sekretess i denna lag.  
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10 kap. Sekretessbrytande bestämmelser och bestämmelser 
om undantag från sekretess 

Bestämmelser som gäller till förmån för såväl enskilda som 
myndigheter 

Samtycke 

1 § Att sekretess till skydd för en enskild inte hindrar att en uppgift 
lämnas till en annan enskild eller till en myndighet, om den enskilde 
samtycker till det, följer av 12 kap. och gäller med de begränsningar 
som anges där.  

Nödvändigt utlämnande 

2 § Sekretess hindrar inte att en uppgift lämnas till en enskild eller 
till en annan myndighet, om det är nödvändigt för att den utlämnande 
myndigheten ska kunna fullgöra sin verksamhet.  

Partsinsyn 

3 § Sekretess hindrar inte att en enskild eller en myndighet som är 
part i ett mål eller ärende hos domstol eller annan myndighet och som 
på grund av sin partsställning har rätt till insyn i handläggningen, tar 
del av en handling eller annat material i målet eller ärendet. En sådan 
handling eller ett sådant material får dock inte lämnas ut till parten i 
den utsträckning det av hänsyn till allmänt eller enskilt intresse är av 
synnerlig vikt att sekretessbelagd uppgift i materialet inte röjs. I 
sådana fall ska myndigheten på annat sätt lämna parten upplysning 
om vad materialet innehåller i den utsträckning det behövs för att 
parten ska kunna ta till vara sin rätt och det kan ske utan allvarlig 
skada för det intresse som sekretessen ska skydda.  

Sekretess hindrar aldrig att en part i mål eller ärende tar del av 
dom eller beslut i målet eller ärendet. Inte heller innebär sekretess 
begränsning i en parts rätt enligt rättegångsbalken att få del av alla 
omständigheter som läggs till grund för avgörande av mål eller ärende.  

Om det i lag finns bestämmelser som avviker från första eller 
andra stycket gäller de bestämmelserna.  

4 § När en myndighet enligt 3 § lämnar en sekretessbelagd uppgift 
till en enskild part, en ställföreträdare, ett ombud eller ett biträde får 
myndigheten göra ett förbehåll som inskränker mottagarens rätt att 
lämna uppgiften vidare eller utnyttja uppgiften. Förbehållet får inte 
innebära förbud mot att utnyttja uppgiften i målet eller ärendet eller 
mot att lämna muntlig upplysning till part, ställföreträdare, ombud 
eller biträde.  

Att den tystnadsplikt som uppkommer genom ett sådant förbehåll 
som anges i första stycket inskränker den rätt att meddela och offent-
liggöra uppgifter som följer av 1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen 
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och 1 kap. 1 och 2 §§ yttrandefrihetsgrundlagen följer av 13 kap. 5 § 
andra stycket.  

Miljöinformation 

5 § Om en sekretessreglerad uppgift utgör sådan miljöinformation 
som avses i 2 § lagen (2005:181) om miljöinformation hos vissa 
enskilda organ, gäller inte sekretessen om det är uppenbart att 
uppgiften har sådan betydelse från miljösynpunkt att intresset av 
allmän kännedom om uppgiften har företräde framför det intresse 
som sekretessen ska skydda.  

Sekretessen enligt 19–40 kap. gäller inte för uppgift om utsläpp i 
miljön.  

Geografisk miljöinformation [Lag (2010:1768).] 

5 a § Annan sekretess än den som följer av 15 kap. samt 18 kap. 1–
3, 8, 11 och 13 §§ hindrar inte att en uppgift som utgör metadata om 
geografisk miljöinformation eller informationshanteringstjänster 
enligt 6 § lagen (2010:1767) om geografisk miljöinformation görs 
tillgänglig genom en sådan informationshanteringstjänst som avses i 
11 § samma lag och som tillhandahålls av en myndighet.  

Sekretess hindrar vidare inte att en uppgift som utgör geografisk 
miljöinformation eller metadata som avses i första stycket görs 
tillgänglig genom en sådan informationshanteringstjänst som avses i 
11 eller 12 § lagen om geografisk miljöinformation och som till-
handahålls av en myndighet, om det är uppenbart att uppgiften har 
sådan betydelse från miljösynpunkt att intresset av allmän kännedom 
om uppgiften har företräde framför det intresse som sekretessen ska 
skydda.  

Sekretessen enligt 19–40 kap. gäller inte för uppgift om utsläpp i 
miljön. Lag (2010:1768).  
Lag (2010:1768) har trätt i kraft den 1 januari 2011. 

5 b § Sekretess enligt 19–40 kap. hindrar inte att en myndighet full-
gör sådant samarbete om geografisk miljöinformation, informations-
hanteringstjänster och metadata som sker med stöd av föreskrifter i en 
förordning som har meddelats i anslutning till lagen (2010:1767) om 
geografisk miljöinformation. Lag (2010:1768).  
Lag (2010:1768) har trätt i kraft den 1 januari 2011. 

Regeringens allmänna dispensbefogenheter 

6 § Regeringen får för ett särskilt fall besluta att en sekretess-
belagd uppgift i ett regeringsärende får lämnas ut. Regeringen får 
även i övrigt för ett särskilt fall besluta om undantag från sekretess, 
om det är motiverat av synnerliga skäl.  

7 § Regeringen får förena sådana beslut som avses i 6 § andra 
meningen med villkor att förbehåll som inskränker en enskild mot-
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tagares rätt att lämna uppgiften vidare eller utnyttja den ska göras vid 
utlämnande av uppgiften.  

Att den tystnadsplikt som uppkommer genom ett sådant förbehåll 
som avses i första stycket inskränker den rätt att meddela och offent-
liggöra uppgifter som följer av 1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen 
och 1 kap. 1 och 2 §§ yttrandefrihetsgrundlagen följer av 13 kap. 5 § 
andra stycket.  

Riksdagens dispensbefogenheter 

8 § Den befogenhet att för ett särskilt fall besluta om undantag 
från sekretess som regeringen har enligt bestämmelser i denna lag 
ska, när det gäller uppgift hos riksdagen eller myndigheter under 
denna, i stället tillkomma riksdagen. När det gäller uppgift hos 
myndighet under riksdagen har det utskott som bereder ärenden som 
rör myndigheten denna befogenhet.  

Även i andra fall än som avses i första stycket får riksdagen 
besluta om undantag från sekretess för uppgift hos riksdagen.  

9 § Riksdagen får förena sådana beslut som anges i 8 § första 
stycket med villkor att förbehåll som inskränker en enskild mot-
tagares rätt att lämna uppgiften vidare eller utnyttja den ska göras vid 
utlämnande av uppgiften.  

Att den tystnadsplikt som uppkommer genom ett sådant förbehåll 
som avses i första stycket inskränker den rätt att meddela och offent-
liggöra uppgifter som följer av 1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen 
och 1 kap. 1 och 2 §§ yttrandefrihetsgrundlagen följer av 13 kap. 5 § 
andra stycket.  

Bestämmelser som gäller till förmån för enskilda 

Tillvaratagande av sin rätt vid misstanke om brott m.m. 

10 § Sekretess hindrar inte att den som är knuten till en myndighet 
på det sätt som anges i 2 kap. 1 § andra stycket och som är misstänkt 
för brott eller mot vilken rättegång eller annat jämförbart rättsligt 
förfarande har inletts, lämnar uppgift till sitt ombud eller biträde i 
saken eller till någon annan enskild, om det behövs för att han eller 
hon ska kunna ta till vara sin rätt.  

Sekretess hindrar inte att uppgift i ett ärende hos domstol eller i ett 
beslut i ett sådant ärende lämnas till ett offentligt ombud enligt 
rättegångsbalken eller till ett integritetsskyddsombud enligt lagen 
(2009:966) om Försvarsunderrättelsedomstol. Lag (2009:1020).  
Lag (2009:1020) har trätt i kraft den 1 december 2009. 

Fackliga företrädare, m.m. 

11 § Sekretessen enligt 19 kap. 1–6, 9 och 10 §§, 28 kap. 4, 11 och 
13–15 §§, 31 kap. 1 § första stycket, 2–5, 12 och 16– 18 §§ samt 
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39 kap. 1–5 b §§ hindrar inte att en myndighet fullgör vad som i lag 
är föreskrivet om skyldighet att lämna information till företrädare för 
arbetstagarorganisation eller till skyddsombud eller studerande-
skyddsombud.  

Sekretessen enligt första stycket hindrar inte heller att en myndig-
het lämnar 

1. sådan information till en ledamot i skyddskommitté som behövs 
för hans eller hennes uppdrag, eller 

2. sådan information till en deltagare i en särskilt organiserad 
arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet på ett arbetsställe 
som behövs för verksamheten. Lag (2010:85).  
Lag (2010:85) har trätt i kraft den 1 april 2010. 

12 § För den som får ta emot en uppgift med stöd av 11 § och som 
är knuten till myndigheten på det sätt som anges i 2 kap. 1 § andra 
stycket gäller samma förbud att lämna ut eller utnyttja uppgiften som 
hos myndigheten.  

En företrädare för en arbetstagarorganisation får trots förbudet 
lämna uppgiften vidare till en ledamot i organisationens styrelse. 
Även sådana skyddsombud, skyddskommittéledamöter och deltagare 
i särskilt organiserad arbetsanpassnings- och rehabiliterings-
verksamhet som utsetts av sådan lokal arbetstagarorganisation som 
avses i 6 kap. 2 och 8 §§ arbetsmiljölagen (1977:1160), får lämna 
uppgiften vidare till en ledamot i organisationens styrelse eller till en 
sakkunnig i arbetsmiljöfrågor hos en central arbetstagarorganisation 
som den lokala organisationen hör till. Rätten att lämna en uppgift 
vidare gäller endast om uppgiftslämnaren underrättar mottagaren om 
förbudet. I sådant fall gäller förbudet också för mottagaren.  

Även om det är förbjudet enligt denna lag att lämna ut eller 
utnyttja en uppgift, får företrädare för arbetstagarorganisation, 
skyddsombud, studerandeskyddsombud, ledamot av skyddskommitté 
eller den som deltar i arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverk-
samhet på ett arbetsställe utnyttja uppgiften för sitt uppdrag. Han eller 
hon får dock inte röja uppgiften för någon annan. Lag (2009:871).  
Lag (2009:871) har trätt i kraft den 1 januari 2010. 

13 § När en myndighet med stöd av 11 § lämnar en uppgift till 
någon som inte är knuten till myndigheten på det sätt som anges i 
2 kap. 1 § andra stycket, får myndighet göra ett förbehåll som 
inskränker mottagarens rätt att lämna uppgiften vidare eller utnyttja 
uppgiften. Om ett sådant förbehåll har gjorts ska vad som föreskrivs i 
12 § andra och tredje styckena om förbud att lämna ut eller utnyttja 
uppgiften gälla beträffande förbehållet.  

Att den tystnadsplikt som uppkommer genom ett sådant förbehåll 
som anges i första stycket inskränker den rätt att meddela och 
offentliggöra uppgifter som följer av 1 kap. 1 § tryckfrihetsförord-
ningen och 1 kap. 1 och 2 §§ yttrandefrihetsgrundlagen följer av 
13 kap. 5 § andra stycket.  



Offentlighets- och sekretesslag  173 

Utlämnande av uppgift med förbehåll 

14 § Om en myndighet finner att sådan risk för skada, men eller 
annan olägenhet som enligt en bestämmelse om sekretess hindrar att 
en uppgift lämnas till en enskild kan undanröjas genom ett förbehåll 
som inskränker den enskildes rätt att lämna uppgiften vidare eller 
utnyttja den, ska myndigheten göra ett sådant förbehåll när uppgiften 
lämnas till den enskilde.  

Att den tystnadsplikt som uppkommer genom ett sådant förbehåll 
som anges i första stycket inskränker den rätt att meddela och 
offentliggöra uppgifter som följer av 1 kap. 1 § tryckfrihetsförord-
ningen och 1 kap. 1 och 2 §§ yttrandefrihetsgrundlagen följer av 
13 kap. 5 § andra stycket.  

Bestämmelser som gäller till förmån för myndigheter 

Riksdagen och regeringen 

15 § Sekretess hindrar inte att en uppgift lämnas till riksdagen eller 
regeringen.  

Omprövning av beslut eller åtgärd 

16 § Sekretess hindrar inte att en uppgift lämnas till en myndighet, 
om uppgiften behövs där för omprövning av beslut eller åtgärd av den 
myndighet hos vilken uppgiften förekommer.  

Tillsyn eller revision 

17 § Sekretess hindrar inte att en uppgift lämnas till en myndighet, 
om uppgiften behövs där för tillsyn över eller revision hos den 
myndighet där uppgiften förekommer.  

Vissa rättsliga förfaranden 

18 § Sekretess hindrar inte att en uppgift lämnas till en myndighet, 
om uppgiften behövs där för förundersökning, rättegång, ärende om 
disciplinansvar eller skiljande från anställning eller annat jämförbart 
rättsligt förfarande vid myndigheten mot någon rörande hans eller 
hennes deltagande i verksamheten vid den myndighet där uppgiften 
förekommer.  

Förebyggande av brott [Lag (2012:804).] 

18 a § Sekretessen enligt 26 kap. 1 § hindrar inte att en uppgift som 
rör en enskild som inte fyllt tjugoett år lämnas till en polismyndighet, 
om 

1. det på grund av särskilda omständigheter finns risk för att den 
unge kommer att utöva brottslig verksamhet, 

2. uppgiften kan antas bidra till att förhindra det, och 
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3. det med hänsyn till planerade eller pågående insatser för den 
unge eller av andra särskilda skäl inte är olämpligt att uppgiften 
lämnas ut.  

En uppgift som angår misstanke om ett begånget brott får dock 
lämnas endast under de förutsättningar som i övrigt anges i denna lag. 
Lag (2012:804).  
Lag (2012:804) har trätt i kraft den 1 januari 2013. 

Förhindrande eller avbrytande av vissa brott 

19 § Sekretessen enligt 25 kap. 1 §, 2 § andra stycket och 3–5 §§ 
och 26 kap. 1, 3, 4 och 6 §§ hindrar inte att en uppgift lämnas till en 
polismyndighet eller någon annan myndighet som ska ingripa mot 
brott, om uppgiften behövs för att förhindra ett förestående eller 
avbryta ett pågående brott som avses i 

1. 4 eller 4 a § lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott, 
2. 13 kap. 2 eller 3 § luftfartslagen (2010:500), 
3. 30 § lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och 

spårväg, 
4. 20 kap. 4 eller 5 § sjölagen (1994:1009), eller 
5. 10 kap. 2 § järnvägslagen (2004:519). Lag (2010:520).  

Lag (2010:520) har trätt i kraft den 1 september 2010. 

Omedelbart polisiärt ingripande mot unga 

20 § Sekretessen enligt 26 kap. 1 § hindrar inte att en uppgift som 
behövs för ett omedelbart polisiärt ingripande lämnas till en polis-
myndighet när någon som kan antas vara under arton år påträffas av 
personal inom socialtjänsten 

1. under förhållanden som uppenbarligen innebär överhängande 
och allvarlig risk för den unges hälsa eller utveckling, eller 

2. om den unge påträffas när han eller hon begår brott.  

Misstankar om vissa begångna brott mot unga 

21 § Sekretessen enligt 25 kap. 1 §, 2 § andra stycket och 3–5 §§, 
26 kap. 1, 3, 4 och 6 §§ samt 33 kap. 2 § hindrar inte att en uppgift 
lämnas till en åklagarmyndighet eller en polismyndighet, om 
uppgiften angår misstanke om brott som riktats mot någon som inte 
har fyllt arton år och det är fråga om brott som avses i 

1. 3, 4 eller 6 kap. brottsbalken, eller 
2. lagen (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor.  

22 § Sekretess enligt 26 kap. 1 § hindrar inte att en uppgift lämnas 
till en åklagarmyndighet eller en polismyndighet, om uppgiften angår 
misstanke om brott som innefattar överlåtelse eller anskaffning till 
någon som inte har fyllt arton år och brottet avser 

1. överlåtelse av narkotika i strid med narkotikastrafflagen 
(1968:64), 
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2. överlåtelse av dopningsmedel i strid med lagen (1991:1969) om 
förbud mot vissa dopningsmedel, eller 

3. icke ringa fall av olovlig försäljning eller anskaffning av 
alkoholdrycker enligt alkohollagen (1994:1738).  

Misstankar om begångna brott i övrigt 

23 § Om inte annat följer av 19–22 §§ får en uppgift som angår 
misstanke om ett begånget brott och som är sekretessbelagd enligt 
24 kap. 2 a eller 8 §, 25 kap. 1 §, 2 § andra stycket eller 3–8 §§, 
26 kap. 1–6 §§, 29 kap. 1 §, 31 kap. 1 § första stycket, 2 eller 12 §, 
33 kap. 2 §, 36 kap. 3 § eller 40 kap. 2 eller 5 § lämnas till en 
åklagarmyndighet, polismyndighet eller någon annan myndighet som 
har till uppgift att ingripa mot brottet endast om misstanken angår 

1. brott för vilket det inte är föreskrivet lindrigare straff än 
fängelse i ett år, 

2. försök till brott för vilket det inte är föreskrivet lindrigare straff 
än fängelse i två år, eller 

3. försök till brott för vilket det inte är föreskrivet lindrigare straff 
än fängelse i ett år, om gärningen innefattat försök till överföring av 
sådan allmänfarlig sjukdom som avses i 1 kap. 3 § smittskyddslagen 
(2004:168). Lag (2013:795).  
Lag (2013:795) har trätt i kraft den 1 december 2013. 

24 § Sekretess som följer av andra sekretessbestämmelser än dem 
som anges i 19–23 §§ och 25 kap. 2 § första stycket hindrar inte att en 
uppgift som angår misstanke om ett begånget brott lämnas till en 
åklagarmyndighet, polismyndighet eller någon annan myndighet som 
har till uppgift att ingripa mot brottet, om fängelse är föreskrivet för 
brottet och detta kan antas föranleda någon annan påföljd än böter.  

Yttrande av sakkunnig 

25 § Sekretess hindrar inte att en uppgift lämnas i ett muntligt eller 
skriftligt yttrande av en sakkunnig till en domstol eller myndighet 
som bedriver förundersökning i brottmål.  

Delgivning 

26 § Sekretess hindrar inte att en uppgift om en enskilds adress, 
telefonnummer och arbetsplats eller uppgift i form av fotografisk bild 
av en enskild lämnas till en myndighet, om uppgiften behövs där för 
delgivning enligt delgivningslagen (2010:1932) eller för bistånd med 
sådan delgivning.  

Om den enskilde hos en myndighet som tillhandahåller ett 
elektroniskt kommunikationsnät eller en elektronisk kommunika-
tionstjänst har begärt att abonnemanget ska hållas hemligt och om 
uppgiften är sekretessbelagd enligt 29 kap. 3 §, får den lämnas ut 
endast om den myndighet som begär uppgiften finner att det kan 
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antas att den som söks för delgivning håller sig undan eller att det 
annars finns synnerliga skäl. Lag (2013:878).  
Lag (2013:878) har trätt i kraft den 1 januari 2014. 

Generalklausul 

27 § Utöver vad som följer av 2, 3, 5 och 15–26 §§ får en sekretess-
belagd uppgift lämnas till en myndighet, om det är uppenbart att 
intresset av att uppgiften lämnas har företräde framför det intresse 
som sekretessen ska skydda.  

Första stycket gäller inte i fråga om sekretess enligt 24 kap. 2 a 
och 8 §§, 25 kap. 1–8 §§, 26 kap. 1–6 §§, 29 kap. 1 och 2 §§, 31 kap. 
1 § första stycket, 2 och 12 §§, 33 kap. 2 §, 36 kap. 3 § samt 40 kap. 
2 och 5 §§. 

Första stycket gäller inte heller om utlämnandet strider mot lag 
eller förordning eller föreskrift som har meddelats med stöd av 
personuppgiftslagen (1998:204). Lag (2013:795). 
Lag (2013:795) har trätt i kraft den 1 december 2013. 

Ytterligare sekretessbrytande bestämmelser och undantag 
från sekretess 

28 § Sekretess hindrar inte att en uppgift lämnas till en annan 
myndighet, om uppgiftsskyldighet följer av lag eller förordning.  

Ytterligare sekretessbrytande bestämmelser och bestämmelser om 
undantag från sekretess finns i anslutning till berörda sekretess-
bestämmelser i avdelning IV–VI.  

11 kap. Överföring av sekretess 

Bestämmelser om överföring av sekretess 

Tillsyn och revision 

1 § Får en myndighet i verksamhet som avser tillsyn eller revision, 
från en annan myndighet en sekretessreglerad uppgift, blir sekretess-
bestämmelsen tillämplig på uppgiften även hos den mottagande 
myndigheten.  

Första stycket tillämpas inte på en uppgift som ingår i ett beslut 
hos den mottagande myndigheten.  

Disciplinansvar m.m. 

2 § Får en myndighet i sin förvaltande verksamhet i ärende om 
disciplinansvar eller skiljande från anställning eller i annat jämförbart 
rättsligt förfarande vid myndigheten från en annan myndighet en 
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sekretessreglerad uppgift, blir sekretessbestämmelsen tillämplig på 
uppgiften även hos den mottagande myndigheten.  

Första stycket tillämpas inte på en uppgift som ingår i ett beslut 
hos den mottagande myndigheten.  

Forskningsverksamhet 

3 § Får en myndighet i sin forskningsverksamhet från en annan 
myndighet en sekretessreglerad uppgift, blir sekretessbestämmelsen 
tillämplig på uppgiften även hos den mottagande myndigheten.  

Första stycket tillämpas inte på en uppgift som ingår i ett beslut 
hos den mottagande myndigheten.  

Direktåtkomst 

4 § Om en myndighet hos en annan myndighet har elektronisk 
tillgång till en upptagning för automatiserad behandling och en 
uppgift i denna upptagning är sekretessreglerad, blir sekretess-
bestämmelsen tillämplig även hos den mottagande myndigheten.  

Första stycket tillämpas inte på en uppgift som ingår i ett beslut 
hos den mottagande myndigheten.  

Fackliga förhandlingar m.m. 

5 § Får en myndighet i verksamhet som avser sådan förhandling 
med en arbetstagarorganisation som avses i 19 kap. 6 § andra stycket 
från en annan myndighet en sekretessreglerad uppgift, blir sekretess-
bestämmelsen tillämplig på uppgiften även hos den mottagande 
myndigheten.  

Första stycket tillämpas inte på en uppgift som ingår i ett beslut 
hos den mottagande myndigheten.  

Arkivmyndigheter 

6 § Får en arkivmyndighet för arkivering från en annan myndighet 
en uppgift som är sekretessreglerad där, blir sekretessbestämmelsen 
tillämplig på uppgiften även hos arkivmyndigheten.  

Enskilda organ som förvarar allmänna handlingar 

7 § Får ett enskilt organ för förvaring enligt lagen (1994:1383) om 
överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndig-
heter för förvaring en allmän handling som innehåller en sekretess-
reglerad uppgift, blir sekretessbestämmelsen tillämplig på uppgiften 
även hos det enskilda organet.  

Får Svenska kyrkan eller någon av dess organisatoriska delar för 
förvaring en allmän handling enligt lagen (1999:288) om över-
lämnande av allmänna handlingar till Svenska kyrkan eller någon av 
dess organisatoriska delar för förvaring, m.m. som innehåller en 
sekretessreglerad uppgift, blir sekretessbestämmelsen tillämplig på 
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uppgiften även hos Svenska kyrkan eller någon av dess organisa-
toriska delar.  

Konkurrens mellan primära och sekundära 
sekretessbestämmelser 

8 § De sekretessbestämmelser som avses i 1–7 §§ ska, med 
undantag från vad som anges i 7 kap. 3 §, inte tillämpas på en uppgift 
när det finns en annan primär sekretessbestämmelse än 21 kap. 1, 3, 5 
och 7 §§ till skydd för samma intresse som är tillämplig på uppgiften 
hos den mottagande myndigheten.  

Ytterligare bestämmelser om överföring av sekretess 

9 § Ytterligare bestämmelser om överföring av sekretess finns i 
anslutning till berörda sekretessbestämmelser i avdelning IV–VI.  

12 kap. Sekretess i förhållande till den enskilde själv, m.m. 

Sekretess i förhållande till den enskilde själv 

1 § Sekretess till skydd för en enskild gäller inte i förhållande till 
den enskilde själv, om inte annat anges i denna lag.  

2 § En enskild kan helt eller delvis häva sekretess som gäller till 
skydd för honom eller henne, om inte annat anges i denna lag.  

Om en enskild samtycker till att en uppgift som är sekretessbelagd 
till skydd för honom eller henne lämnas till en annan enskild endast 
under förutsättning att myndigheten gör ett förbehåll som inskränker 
den enskilde mottagarens rätt att lämna uppgiften vidare eller utnyttja 
den, ska myndigheten göra ett sådant förbehåll när uppgiften lämnas 
ut.  

Att den tystnadsplikt som uppkommer genom ett sådant förbehåll 
som anges i andra stycket inskränker den rätt att meddela och offent-
liggöra uppgifter som följer av 1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen 
och 1 kap. 1 och 2 §§ yttrandefrihetsgrundlagen följer av 13 kap. 5 § 
andra stycket.  

Sekretess i förhållande till vårdnadshavare 

3 § Sekretess till skydd för en enskild gäller, om den enskilde är 
underårig, även i förhållande till dennes vårdnadshavare. Sekretessen 
gäller dock inte i förhållande till vårdnadshavaren i den utsträckning 
denne enligt 6 kap. 11 § föräldrabalken har rätt och skyldighet att 
bestämma i frågor som rör den underåriges personliga angelägen-
heter, såvida inte 

1. det kan antas att den underårige lider betydande men om upp-
giften röjs för vårdnadshavaren, eller 

2. det annars anges i denna lag.  
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Om sekretess inte gäller i förhållande till vårdnadshavaren för-
fogar denne enligt 2 § ensam eller, beroende på den underåriges ålder 
och mognad, tillsammans med den underårige över sekretessen till 
skydd för den underårige.  

13 kap. Rätten att meddela och offentliggöra uppgifter 

1 § Av 1 kap. 1 och 5 §§ tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och 
2 §§ yttrandefrihetsgrundlagen framgår att var och en har rätt att 
meddela och offentliggöra uppgifter i vilket ämne som helst i tryckt 
eller därmed jämställd skrift eller i radioprogram, film, tekniska 
upptagningar eller därmed jämställt medium.  

2 § I förhållandet mellan å ena sidan ett sådant organ som avses i 
2 kap. 4 §, beträffande den verksamhet som anges i bilagan till denna 
lag, eller ett sådant organ som avses i 2 kap. 3 §, och å andra sidan 
organets anställda eller uppdragstagare enligt 2 kap. 1 §, gäller vad 
som föreskrivs i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihets-
grundlagen om 

1. rätt att lämna uppgifter i vilket ämne som helst för offentlig-
görande, 

2. förbud mot att ingripa mot bruk eller missbruk av tryckfriheten 
eller yttrandefriheten eller medverkan till sådant bruk eller missbruk, 
och 

3. förbud mot att efterforska upphovsman, meddelare, den som har 
utgett eller avsett att utge en framställning i tryckt skrift, den som har 
tillhandahållit eller avsett att tillhandahålla en framställning för 
offentliggörande i ett radioprogram eller en teknisk upptagning och 
den som har framträtt i en sådan framställning.  

Vad som föreskrivs i första stycket om anställda och uppdrags-
tagare gäller inte verkställande direktör, vice verkställande direktör, 
styrelseledamot eller styrelsesuppleant i organet.  

I 14 kap. 1 § finns bestämmelser om ansvar för vissa överträdelser 
av förbuden i första stycket 2 och 3. Lag (2010:1348).  
Lag (2010:1348) har trätt i kraft den 1 januari 2011. 

3 § Av 7 kap. 3 § första stycket 1 och 4 § 1–8 tryckfrihets-
förordningen samt 5 kap. 1 § första stycket och 3 § första stycket 1 
yttrandefrihetsgrundlagen framgår att det i vissa fall inte är tillåtet att 
meddela och offentliggöra uppgifter när detta utgör vissa brott mot 
rikets säkerhet eller vissa andra brott riktade mot staten.  

Av 7 kap. 5 § 3 tryckfrihetsförordningen och 5 kap. 1 § första 
stycket yttrandefrihetsgrundlagen framgår att det, när riket är i krig 
eller omedelbar krigsfara, inte är tillåtet att offentliggöra uppgift om 
förhållanden vilkas röjande enligt lag innefattar annat brott mot rikets 
säkerhet än som anges i 7 kap. 4 § tryckfrihetsförordningen.  

4 § Av 7 kap. 3 § första stycket 2 och 5 § 1 tryckfrihetsförord-
ningen samt 5 kap. 1 § första stycket och 3 § första stycket 2 
yttrandefrihetsgrundlagen följer att det inte är tillåtet att med stöd av 
rätten att meddela och offentliggöra uppgifter oriktigt lämna ut eller 
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offentliggöra en allmän handling som inte är tillgänglig för alla eller 
att tillhandahålla en sådan handling i strid med ett förbehåll som en 
myndighet har gjort vid handlingens utlämnande, när gärningen är 
uppsåtlig.  

5 § Av 7 kap. 3 § första stycket 3 och 5 § 2 tryckfrihetsförord-
ningen samt 5 kap. 1 § första stycket och 3 § första stycket 3 
yttrandefrihetsgrundlagen framgår att det inte är tillåtet att med stöd 
av rätten att meddela och offentliggöra uppgifter uppsåtligen 
åsidosätta en tystnadsplikt i de fall som anges i denna lag.  

En tystnadsplikt som följer av ett förbehåll som avses i 10 kap. 4 § 
första stycket, 7 § första stycket, 9 § första stycket, 13 § första 
stycket, 14 § första stycket eller 12 kap. 2 § andra stycket denna lag, 
inskränker rätten att meddela och offentliggöra uppgifter.  

Ytterligare bestämmelser om att tystnadsplikt som följer av vissa 
sekretessbestämmelser eller av gjorda förbehåll inskränker rätten att 
meddela och offentliggöra uppgifter finns i anslutning till berörda 
sekretessbestämmelser och bestämmelser om förbehåll i avdelning 
IV–VI. Bestämmelser om att tystnadsplikt som följer av bestäm-
melser i andra författningar än denna lag inskränker rätten att 
meddela och offentliggöra uppgifter finns i avdelning VII.  

14 kap. Ansvar 

1 § Den som uppsåtligen ingriper i strid med 13 kap. 2 § första 
stycket 2 döms, om åtgärden utgör avskedande, uppsägning, 
meddelande av disciplinpåföljd eller en liknande åtgärd, till böter 
eller fängelse i högst ett år. Detsamma gäller den som uppsåtligen 
efterforskar i strid med 13 kap. 2 § första stycket 3. Lag (2010:1348).  
Lag (2010:1348) har trätt i kraft den 1 januari 2011. 

2 § I brottsbalken finns bestämmelser om ansvar för den som 
bryter mot förbud enligt denna lag att röja eller utnyttja uppgift och 
för den som bryter mot förbehåll som har gjorts med stöd av lagen 
vid utlämnande av uppgift.  

Ansvar enligt 20 kap. 3 § brottsbalken ska dock inte följa om 
någon, vars anställning hos en myndighet har upphört, röjer eller 
utnyttjar uppgifter i strid med 19 kap. 1 och 2 §§. Lag (2010:1348).  
Lag (2010:1348) har trätt i kraft den 1 januari 2011. 
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AVDELNING IV. SEKRETESS TILL SKYDD FÖR ALLMÄNNA 
INTRESSEN  

15 kap. Sekretess till skydd för rikets säkerhet eller dess 
förhållande till andra stater eller mellanfolkliga 
organisationer 

Utrikessekretess 

1 § Sekretess gäller för uppgift som rör Sveriges förbindelser med 
en annan stat eller i övrigt rör annan stat, mellanfolklig organisation, 
myndighet, medborgare eller juridisk person i annan stat eller statslös, 
om det kan antas att det stör Sveriges mellanfolkliga förbindelser 
eller på annat sätt skadar landet om uppgiften röjs.  

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst fyrtio år.  

Sekretess i det internationella samarbetet [Lag (2013:972).] 

1 a §  Sekretess gäller för uppgift som en myndighet har fått från ett 
utländskt organ på grund av en bindande EU-rättsakt eller ett av EU 
ingånget eller av riksdagen godkänt avtal med en annan stat eller med 
en mellanfolklig organisation, om det kan antas att Sveriges möjlighet 
att delta i det internationella samarbete som avses i rättsakten eller 
avtalet försämras om uppgiften röjs. 

Motsvarande sekretess gäller för uppgift som en myndighet har 
inhämtat i syfte att överlämna den till ett utländskt organ i enlighet 
med en sådan rättsakt eller ett sådant avtal som avses i första stycket. 

Om sekretess gäller enligt första eller andra stycket, får de 
sekretessbrytande bestämmelserna i 10 kap. 15–27 §§ och 28 § första 
stycket inte tillämpas. 

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst fyrtio år. 
Om det finns särskilda skäl, får dock regeringen meddela föreskrifter 
om att sekretessen ska gälla under längre tid. Lag (2013:972).  
Lag (2013:972) har trätt i kraft den 1 januari 2014. 

Utrikessekretess vid direktåtkomst [Lag (2013:972).] 

1 b § Sekretess gäller för uppgift som en myndighet har elektronisk 
tillgång till i en upptagning för automatiserad behandling hos en 
annan stat eller mellanfolklig organisation, om myndigheten inte får 
behandla uppgiften enligt en bindande EU-rättsakt eller ett av Sverige 
eller EU ingånget avtal med en annan stat eller mellanfolklig 
organisation. Lag (2013:972).  
Lag (2013:972) har trätt i kraft den 1 januari 2014. 
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Försvarssekretess 

2 § Sekretess gäller för uppgift som rör verksamhet för att försvara 
landet eller planläggning eller annan förberedelse av sådan 
verksamhet eller som i övrigt rör totalförsvaret, om det kan antas att 
det skadar landets försvar eller på annat sätt vållar fara för rikets 
säkerhet om uppgiften röjs. I mål eller ärende enligt särskild lag om 
försvarsuppfinningar gäller dock sekretess för uppgift om sådana 
uppfinningar enligt föreskrifter i den lagen.  

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst fyrtio år. 
Om det finns särskilda skäl, får dock regeringen meddela föreskrifter 
om att sekretessen ska gälla under längre tid.  

Sekretessbrytande bestämmelse 

3 § Sekretessen enligt 1, 1 a och 2 §§ hindrar inte att uppgifter som 
avses i 37 kap. 4 § lämnas till den nationella upplysningsbyrån enligt 
vad som föreskrivs i 6 kap. 1 § lagen (2006:544) om kommuners och 
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid 
och höjd beredskap och förordningen (1996:1475) om skyldighet att 
lämna upplysningar m.m. om krigsfångar och andra skyddade 
personer. Lag (2013:972).  
Lag (2013:972) har trätt i kraft den 1 januari 2014. 

Prövning av en begäran om utlämnande av handling 

4 § En begäran att få ta del av en handling som har upprättats av 
den statliga lantmäterimyndigheten eller Sjöfartsverket och som 
innehåller kart- eller flygbildmaterial av betydelse för totalförsvaret 
eller uppgift ur myndighetens geodetiska arkiv ska, vid tillämpningen 
av 2 §, prövas av den myndighet som har upprättat handlingen.  

5 § Av 2 kap. 14 § andra stycket tryckfrihetsförordningen följer att 
det genom förordning kan föreskrivas, att endast en viss myndighet 
får pröva frågan om utlämnande till enskild av allmän handling som 
är av synnerlig betydelse för rikets säkerhet.  

Rätten att meddela och offentliggöra uppgifter 

6 § Den tystnadsplikt som följer av 1 § inskränker rätten enligt 
1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och 2 §§ yttrande-
frihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra uppgifter, när det är 
fråga om uppgift vars röjande kan antas sätta rikets säkerhet i fara 
eller annars skada landet allvarligt.  

Den tystnadsplikt som följer av 1 b § inskränker rätten enligt 
1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och 2 §§ yttrande-
frihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra uppgifter.  

Att den tystnadsplikt som följer av 2 § inskränker rätten att 
meddela och offentliggöra uppgifter i vissa fall följer av 7 kap. 3 § 
första stycket 1, 4 § 1–8 och 5 § 3 tryckfrihetsförordningen samt 
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5 kap. 1 § första stycket och 3 § första stycket 1 yttrandefrihets-
grundlagen. Lag (2013:972).  
Lag (2013:972) har trätt i kraft den 1 januari 2014. 

16 kap. Sekretess till skydd för rikets centrala finanspolitik, 
penningpolitik eller valutapolitik 

Statsfinanssekretess 

1 § Sekretess gäller hos regeringen, Riksbanken och Riksgälds-
kontoret för uppgift som rör rikets centrala finanspolitik, penning-
politik eller valutapolitik, om det kan antas att syftet med beslutade 
eller förutsedda åtgärder motverkas om uppgiften röjs.  

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tio år.  

Överföring av sekretess 

2 § Får en myndighet en uppgift som är sekretessreglerad i 1 § från 
en myndighet som avses där, blir 1 § tillämplig på uppgiften också 
hos den mottagande myndigheten.  

Rätten att meddela och offentliggöra uppgifter 

3 § Den tystnadsplikt som följer av 1 § inskränker rätten enligt 
1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och 2 §§ yttrande-
frihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra uppgifter, när det är 
fråga om en uppgift hos Riksbanken.  

17 kap. Sekretess till skydd främst för myndigheters 
verksamhet för inspektion, kontroll eller annan tillsyn 

Förberedelser för inspektion, revision eller annan granskning 

1 § Sekretess gäller för uppgift om planläggning eller andra 
förberedelser för sådan inspektion, revision eller annan granskning 
som en myndighet ska göra, om det kan antas att syftet med 
granskningsverksamheten motverkas om uppgiften röjs.  

Pågående granskning 

2 § Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till pågående 
granskning för kontroll av skatt eller avgift till staten eller kommun 
eller av bidrag, lån, kreditgaranti eller annan förmån, om det med 
hänsyn till syftet med kontrollen är av synnerlig vikt att uppgiften 
inte röjs för den som kontrollen avser.  
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Konkurrensverkets utredningar av vissa överträdelser 

3 § Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till utredning hos 
Konkurrensverket av överträdelser av 2 kap. 1 eller 7 § konkurrens-
lagen (2008:579) eller artikel 101 eller 102 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt, om det med hänsyn till syftet med utred-
ningen är av synnerlig vikt att uppgiften inte röjs. Lag (2010:1436).  
Lag (2010:1436) har trätt i kraft den 1 januari 2011. Äldre bestämmelser 
gäller fortfarande för uppgifter som hänför sig till en utredning eller gäller ett 
ärende hos Konkurrensverket om överträdelser av artikel 81 och 82 i fördraget 
om upprättandet av Europeiska gemenskapen. Den tystnadsplikt som följer av 
beslut enligt 10 kap. 7 § tredje stycket andra meningen regeringsformen i dess 
lydelse före den 1 januari 2011, har fortsatt företräde framför rätten att 
meddela och offentliggöra uppgifter enligt tryckfrihetsförordningen och 
yttrandefrihetsgrundlagen. 

Kunskapsprov m.m. 

4 § Sekretess gäller för uppgift som ingår i eller utgör underlag för 
kunskapsprov eller psykologiskt prov under en myndighets över-
inseende, om det kan antas att syftet med provet motverkas om 
uppgiften röjs.  

Tillstånd att använda radiosändare [Lag (2010:498).] 

4 a § Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till ärende om 
prövning enligt 3 kap. 8 § lagen (2003:389) om elektronisk kommu-
nikation av fråga om tillstånd att använda radiosändare efter allmän 
inbjudan till ansökan, om det kan antas att syftet med förfarandet 
motverkas om uppgiften röjs. Lag (2010:498).  
Lag (2010:498) har trätt i kraft den 1 augusti 2010.  

Undersökningar av sjöolyckor och tillbud, m.m. 

4 b § Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till myndighets 
verksamhet som avser undersökningar av sjöolyckor eller tillbud till 
sjöss eller preliminära bedömningar av allvarliga sjöolyckor enligt 
lagen (1990:712) om undersökning av olyckor, om det kan antas att 
syftet med en sådan undersökning eller bedömning motverkas eller 
den framtida verksamheten skadas om uppgiften röjs.  

Sekretessen enligt första stycket gäller även för uppgift som 
hänför sig till myndighets verksamhet för att biträda verksamhet som 
avses i första stycket.  

Sekretessen gäller inte för uppgift som tagits in i en slutlig rapport 
om undersökning enligt lagen om undersökning av olyckor.  

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst fyrtio 
år. Lag (2011:779).  
Lag (2011:779) har trätt i kraft den 17 juni 2011.  
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Internationell rättslig hjälp i konkurrensärenden 

5 § Sekretess gäller för uppgift i verksamhet som avser rättslig 
hjälp på begäran av en annan stat, om det kan antas att den rättsliga 
hjälpen begärts under förutsättning att uppgiften inte röjs och 
uppgiften hänför sig till 

1. åläggande enligt 5 kap. 19 § konkurrenslagen (2008:579), eller 
2. undersökning enligt 5 kap. 20 § konkurrenslagen.  
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.  

Internationellt samarbete avseende tillsyn av civil luftfart 

6 § Sekretess gäller i en myndighets verksamhet som avser inter-
nationellt samarbete avseende tillsyn av civil luftfart för uppgift som 
lämnats av en annan stat eller en mellanfolklig organisation, om det 
kan antas att myndighetens arbete för en säkrare civil luftfart 
motverkas om uppgiften röjs.  

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst fyrtio år.  

Internationellt samarbete avseende civil sjötrafikövervakning 
m.m. 

7 § Sekretess gäller i en myndighets verksamhet som avser inter-
nationellt samarbete avseende civil sjötrafikövervakning, informa-
tionssystem för civil sjötrafik samt undersökningar av sjöolyckor eller 
tillbud till sjöss eller preliminära bedömningar av allvarliga sjö-
olyckor för uppgift som lämnats av en annan stat eller en mellan-
folklig organisation, om det kan antas att myndighetens arbete för en 
säkrare civil sjöfart motverkas om uppgiften röjs.  

Sekretess gäller för uppgift som lämnats av en medlemsstat i 
Europeiska unionen och som rör planer för mottagande av fartyg i 
behov av assistans eller genomförande av förfaranden som anges i 
sådana planer, om en medlemsstat begär det.  

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst fyrtio år. 
Lag (2011:553).  
Lag (2011:553) har trätt i kraft den 17 juni 2011.  

Samarbete inom Europeiska unionen avseende beskattning 
[Lag (2012:846).] 

7 a § Sekretess gäller i en myndighets verksamhet som avses i lagen 
(2012:843) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i 
fråga om beskattning, för uppgift i sådana upplysningar för utvärde-
ring av samarbetet från en annan medlemsstat som överlämnats till 
Europeiska kommissionen och vidarebefordrats till Sverige, om det 
kan antas att myndighetens möjlighet att utvärdera samarbete enligt 
lagen motverkas om uppgiften röjs.  

Sekretess gäller vidare i sådan verksamhet för uppgift i en rapport 
eller ett annat dokument som utarbetats av Europeiska kommissionen 
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på grundval av sådana upplysningar som avses i första stycket, om 
kommissionen inte samtyckt till att uppgiften röjs.  

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst fyrtio år. 
Lag (2012:846).  
Lag (2012:846) har trätt i kraft den 1 januari 2013.  

Samarbete inom Europeiska unionen avseende tillsyn av 
marknaderna för el och naturgas [Lag (2012:689).] 

7 b § Sekretess gäller i en myndighets verksamhet som avser 
samarbete inom Europeiska unionen avseende tillsyn av marknaderna 
för el och naturgas för uppgift som har lämnats av en 
tillsynsmyndighet i en annan stat eller av ett mellanstatligt organ, om 
det kan antas att myndighetens möjlighet att bedriva tillsyn 
motverkas om uppgiften röjs.  

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst fyrtio år. 
Lag (2012:689).  
Lag (2012:689) har trätt i kraft den 1 januari 2013.  

Rätten att meddela och offentliggöra uppgifter 

8 § Den tystnadsplikt som följer av 7 § andra stycket och 7 a § 
andra stycket inskränker rätten enligt 1 kap. 1 § tryckfrihetsförord-
ningen och 1 kap. 1 och 2 §§ yttrandefrihetsgrundlagen att meddela 
och offentliggöra uppgifter. Lag (2012:846).  
Lag (2012:846) har trätt i kraft den 1 januari 2013.  

18 kap. Sekretess till skydd främst för intresset av att 
förebygga eller beivra brott 

Förundersökningar, underrättelseverksamhet, m.m. 

Förundersökningar m.m. 

1 § Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till förundersökning 
i brottmål eller till angelägenhet som avser användning av tvångs-
medel i sådant mål eller i annan verksamhet för att förebygga brott, 
om det kan antas att syftet med beslutade eller förutsedda åtgärder 
motverkas eller den framtida verksamheten skadas om uppgiften röjs.  

Sekretess gäller, under motsvarande förutsättningar som anges i 
första stycket, för uppgift som hänför sig till 

1. verksamhet som rör utredning i frågor om näringsförbud eller 
förbud att lämna juridiskt eller ekonomiskt biträde, 

2. annan verksamhet än sådan som avses i 1 eller i första stycket 
som syftar till att förebygga, uppdaga, utreda eller beivra brott och 
som bedrivs av en åklagarmyndighet, en polismyndighet, Skatte-
verket, Tullverket eller Kustbevakningen, eller 
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3. Finansinspektionens verksamhet som rör övervakning enligt 
lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med 
finansiella instrument.  

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst fyrtio år.  

Underrättelseverksamhet m.m. 

2 § Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till sådan verk-
samhet som avses i 2 kap. 7 § 1 eller 5 kap. 1 § 1 polisdatalagen 
(2010:361), om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att 
syftet med beslutade eller förutsedda åtgärder motverkas eller den 
framtida verksamheten skadas.  

Sekretess gäller, under motsvarande förutsättningar som anges i 
första stycket, för uppgift som hänför sig till 

1. sådan underrättelseverksamhet som avses i 2 § lagen (1999:90) 
om behandling av personuppgifter vid Skatteverkets medverkan i 
brottsutredningar, 

2. sådan verksamhet som avses i 7 § 1 lagen (2005:787) om 
behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet, 
eller 

3. sådan verksamhet som avses i 3 kap. 2 § 1 kustbevaknings-
datalagen (2012:145).  

Sekretess enligt första stycket gäller inte för uppgift som hänför 
sig till verksamhet hos Säkerhetspolisen och som har förts in i en 
allmän handling före år 1949.  

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. 
Lag (2012:147).  
Lag (2012:147) har trätt i kraft den 1 maj 2012.  

Myndigheter som biträder åklagarmyndigheter m.fl. 

3 § Sekretessen enligt 1 och 2 §§ gäller i annan verksamhet än som 
där avses hos en myndighet för att biträda en åklagarmyndighet, en 
polismyndighet, Skatteverket, Tullverket eller Kustbevakningen med 
att förebygga, uppdaga, utreda eller beivra brott samt hos 
tillsynsmyndigheten i konkurs och hos Kronofogdemyndigheten för 
uppgift som angår misstanke om brott.  

Sekretessbrytande bestämmelse 

4 § Sekretessen enligt 2 § hindrar inte att en enskild kan 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 tilläggs-
föreskrifter 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.  



188  Offentlighets- och sekretesslag 
 

Kvalificerade skyddsidentiteter 

5 § Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till ärende enligt 
lagen (2006:939) om kvalificerade skyddsidentiteter, om det inte står 
klart att uppgiften kan röjas utan att den ansökande myndighetens 
verksamhet motverkas.  

6 § Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till ärende enligt 
15 § lagen (2003:1174) om vissa former av internationellt samarbete i 
brottsutredningar, om ärendet rör en brottsutredning som genomförs 
av en tjänsteman med en i annan stat beslutad skyddsidentitet 
motsvarande den som avses i 5 § och det inte står klart att uppgiften 
kan röjas utan att verksamheten hos de myndigheter som deltar i 
utredningen motverkas.  

Särskilt personsäkerhetsarbete 

7 § Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till verksamhet som 
avser särskilt personsäkerhetsarbete enligt 2 a § polislagen 
(1984:387), om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan fara för 
att verksamheten skadas.  

Säkerhets- eller bevakningsåtgärd 

8 § Sekretess gäller för uppgift som lämnar eller kan bidra till 
upplysning om säkerhets- eller bevakningsåtgärd, om det kan antas 
att syftet med åtgärden motverkas om uppgiften röjs och åtgärden 
avser 

1. byggnader eller andra anläggningar, lokaler eller inventarier, 
2. tillverkning, förvaring, utlämning eller transport av pengar eller 

andra värdeföremål samt transport eller förvaring av vapen, 
ammunition, sprängämnen, klyvbart material eller radioaktiva ämnen, 

3. telekommunikation eller system för automatiserad behandling 
av information, 

4. behörighet att få tillgång till upptagning för automatiserad 
behandling eller annan handling, 

5. den civila luftfarten eller den civila sjöfarten, 
6. transporter på land av farligt gods, eller 
7. hamnskydd.  

Chiffer, kod, m.m. 

9 § Sekretess gäller för uppgift som lämnar eller kan bidra till 
upplysning om chiffer, kod eller liknande metod, om det kan antas att 
syftet med metoden motverkas om uppgiften röjs och metoden har till 
syfte att 

1. underlätta befordran eller användning i allmän verksamhet av 
uppgifter utan att föreskriven sekretess åsidosätts, eller 

2. göra det möjligt att kontrollera om data i elektronisk form har 
förvanskats.  
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Körkorts referensnummer 

10 § Sekretess gäller i verksamhet som avser förande av eller uttag 
ur vägtrafikregistret för uppgift om körkorts referensnummer, om det 
inte står klart att uppgiften kan röjas utan fara för att kontrollen av 
körkorts äkthet motverkas.  

Åtgärder för att hindra rymning m.m. 

11 § Sekretess gäller, utöver vad som följer av 1–3 och 8–10 §§, 
inom polisväsendet och kriminalvården för uppgift om åtgärd som 
har till syfte att hindra rymning eller fritagning, om det kan antas att 
syftet med åtgärden motverkas om uppgiften röjs.  

Spridning av kärnvapen, m.m. 

12 § Sekretess gäller för uppgift som lämnar eller kan bidra till 
upplysning som kan användas i syfte att åstadkomma kärnsprängning 
eller spridning av kärnvapen.  

Risk- och sårbarhetsanalyser m.m. 

13 § Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till en myndighets 
verksamhet som består i risk- och sårbarhetsanalyser avseende 
fredstida krissituationer, planering och förberedelser inför sådana 
situationer eller hantering av sådana situationer, om det kan antas att 
det allmännas möjligheter att förebygga och hantera fredstida kriser 
motverkas om uppgiften röjs. Lag (2009:612).  
Lag (2009:612) har trätt i kraft den 1 juli 2009.  

I säkerhetssyfte genererade kopior hos Regeringskansliet [Lag 
(2010:1343).] 

14 § Sekretess gäller för uppgift i kopior som i säkerhetssyfte har 
genererats i Regeringskansliets datasystem och som har bevarats med 
anledning av naturkatastrofen i Asien år 2004, om det inte står klart 
att uppgiften kan röjas utan fara för att Regeringskansliets verksamhet 
skadas.  

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.  
Föreskrifterna i 10 kap. gäller inte i fråga om sekretessen enligt 

denna paragraf. Sekretessen hindrar dock inte att uppgift lämnas till 
riksdagen. Lag (2010:1343).  
Lag (2010:1343) har trätt i kraft den 1 januari 2011. 

Bilder i mål om barnpornografibrott m.m. 

15 § Sekretess gäller för uppgift i skildring som har beslagtagits, 
förverkats eller konfiskerats i ett mål eller som annars förekommer 
där, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan fara för att den 
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sprids vidare i strid med brottsbalken, tryckfrihetsförordningen eller 
yttrandefrihetsgrundlagen och målet avser 

1. ansvar för olaga våldsskildring, för motsvarande tryckfrihets- 
eller yttrandefrihetsbrott eller för barnpornografibrott, 

2. ersättning för skada med anledning av sådana brott, eller 
3. konfiskering eller förverkande av skildring med sådant innehåll.  
Sekretessen gäller även i ärende som rör brott som anges i första 

stycket.  
Motsvarande sekretess gäller hos Statens biografbyrå när byrån 

biträder Justitiekanslern, en allmän åklagare eller en polismyndighet i 
mål eller ärende som avses i första och andra styckena.  

Vapenregister m.m. 

16 § Sekretess gäller för uppgift i ärende enligt vapenlagen 
(1996:67) samt hos en polismyndighet i verksamhet som avser 
förande av eller uttag ur vapenregister för uppgift som har tillförts 
registret, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan fara för att 
vapen eller ammunition kommer till brottslig användning.  

Sekretess gäller, under motsvarande förutsättning som anges i 
första stycket, hos 

1. Rikspolisstyrelsen för uppgift som hänför sig till vapenregister, 
2. Kammarkollegiet och Naturvårdsverket för uppgift som hänför 

sig till jaktkortsregistret, och 
3. Naturvårdsverket för uppgift som hänför sig till jägarexamens-

registret.  
Sekretessen enligt första stycket och andra stycket 1 gäller inte för 

uppgift i vapenregister om namn och adress för den som har tillstånd 
att bedriva handel med skjutvapen eller att ta emot skjutvapen för 
översyn eller reparation. Sekretess gäller inte heller för uppgift i 
vapenregister om vilka typer av vapen ett sådant tillstånd omfattar.  

Internationellt rättsligt samarbete, m.m. 

Internationellt rättsligt samarbete och Schengens informationssystem 

17 §  Sekretess gäller för uppgift i verksamhet som avser rättsligt 
samarbete på begäran av en annan stat eller en mellanfolklig domstol, 
för uppgift som hänför sig till en utredning enligt bestämmelserna om 
förundersökning i brottmål eller en angelägenhet som angår tvångs-
medel, om det kan antas att det varit en förutsättning för den andra 
statens eller den mellanfolkliga domstolens begäran att uppgiften inte 
skulle röjas.  

Motsvarande sekretess gäller hos en polismyndighet, en åklagar-
myndighet, Rikspolisstyrelsen, Tullverket och Kustbevakningen för 
uppgift i en angelägenhet som avses i 3 § första stycket 1 och 5 lagen 
(2000:344) om Schengens informationssystem.  

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst fyrtio år. 
Lag (2010:383).  
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Lag (2010:383) har enligt förordning (2013:133) trätt i kraft den 9 april 2013.  

Sekretessbrytande bestämmelse 

18 § Sekretessen enligt 17 § andra stycket hindrar inte att en uppgift 
lämnas ut enligt vad som föreskrivs i lagen (2000:344) om Schengens 
informationssystem och polisdatalagen (2010:361). Lag (2010:369).  
Lag (2010:369) har trätt i kraft den 1 mars 2012. Äldre bestämmelser gäller 
fortfarande för uppgifter i sådana ärenden där handlingar omhändertagits för 
arkivering före ikraftträdandet av denna lag.  

Rätten att meddela och offentliggöra uppgifter 

19 § Den tystnadsplikt som följer av 5–13 §§ inskränker rätten 
enligt 1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och 2 §§ 
yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra uppgifter.  

Den tystnadsplikt som följer av 1–3 §§ inskränker rätten att med-
dela och offentliggöra uppgifter, när det är fråga om uppgift om kvar-
hållande av försändelse på befordringsföretag, hemlig avlyssning av 
elektronisk kommunikation, hemlig övervakning av elektronisk 
kommunikation, hemlig kameraövervakning eller hemlig rumsavlyss-
ning på grund av beslut av domstol, undersökningsledare eller 
åklagare eller inhämtning av uppgifter enligt lagen (2012:278) om 
inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brotts-
bekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet.  

Den tystnadsplikt som följer av 17 § inskränker rätten att meddela 
och offentliggöra uppgifter, när det är fråga om uppgift om 
kvarhållande av försändelse på befordringsföretag, hemlig avlyssning 
av elektronisk kommunikation, hemlig övervakning av elektronisk 
kommunikation eller hemlig kameraövervakning på grund av beslut 
av domstol eller åklagare.  

Att den tystnadsplikt som följer av 1–3 §§ i vissa fall inskränker 
rätten att meddela och offentliggöra uppgifter utöver vad som anges i 
andra stycket följer av 7 kap. 3 § första stycket 1, 4 § 1–8 och 5 § 3 
tryckfrihetsförordningen samt 5 kap. 1 § första stycket och 3 § första 
stycket 1 yttrandefrihetsgrundlagen. Lag (2012:288).  
Lag (2012:288) har trätt i kraft den 1 juli 2012. 

19 kap. Sekretess till skydd för det allmännas ekonomiska 
intresse 

Myndighets affärsverksamhet m.m. 

Affärs- och driftförhållanden 

1 § Sekretess gäller i en myndighets affärsverksamhet för uppgift 
om myndighetens affärs- eller driftförhållanden, om det kan antas att 
någon som driver likartad rörelse gynnas på myndighetens bekostnad 
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om uppgiften röjs. Under motsvarande förutsättning gäller sekretess 
hos en myndighet för uppgift om affärs- eller driftförhållanden hos 
bolag, förening, samfällighet eller stiftelse som driver affärsverk-
samhet och där det allmänna genom myndigheten utövar ett bestäm-
mande inflytande eller bedriver revision.  

Sekretessen hos en myndighet som bedriver revision enligt första 
stycket gäller inte beslut av myndigheten.  

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.  

Överföring av sekretess 

2 § Får en myndighet en uppgift som är sekretessreglerad i 1 § från 
en annan myndighet, blir 1 § tillämplig på uppgiften också hos den 
mottagande myndigheten. Sekretessen gäller dock inte om uppgiften 
ingår i ett beslut av den mottagande myndigheten.  

Upphandling m.m. 

3 § Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till ärende om 
förvärv, överlåtelse, upplåtelse eller användning av egendom, tjänst 
eller annan nyttighet, om det kan antas att det allmänna lider skada 
om uppgiften röjs. Begreppet tjänst omfattar inte arbete som för en 
myndighets behov utförs av dess egen eller någon annan myndighets 
personal, om det inte är fråga om ett arbete som en myndighet i kon-
kurrens med andra myndigheter eller enskilda erbjuder sig att utföra.  

Om ett ärende enligt första stycket rör upphandling, får uppgift 
som rör anbud eller som rör motsvarande erbjudande inom en 
kommun, ett landsting eller en myndighet eller mellan statliga 
myndigheter inte i något fall lämnas till någon annan än den som har 
lämnat anbudet eller erbjudandet förrän alla anbud eller erbjudanden 
offentliggörs eller beslut om leverantör och anbud fattats eller ärendet 
dessförinnan har slutförts. Under en elektronisk auktion får dock 
lämnas sådana uppgifter som avses i 5 a kap. 11 § lagen (2007:1091) 
om offentlig upphandling, 5 a kap. 11 § lagen (2007:1092) om 
upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och 
posttjänster eller 6 kap. 11 § lagen (2011:1029) om upphandling på 
försvars- och säkerhetsområdet.  

Om ett ärende enligt första stycket rör försäljning av lös egendom 
för det allmännas räkning, får uppgift som rör anbud eller som rör 
motsvarande erbjudande inom en kommun, ett landsting eller en 
myndighet eller mellan statliga myndigheter inte i något fall lämnas 
till någon annan än den som har lämnat anbudet eller erbjudandet 
förrän alla anbud eller erbjudanden offentliggörs eller avtal har slutits 
eller ärendet annars har slutförts.  

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år. 
Beträffande en handling som anger villkoren i ett slutet avtal gäller 
sekretessen dock längst till dess att två år, eller hos statliga affärsverk, 
Försvarets materielverk och Försvarsexportmyndigheten samt i 
kommunal affärsverksamhet fem år, har gått från det att avtalet slöts. 
Lag (2013:314).  
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Lag (2013:314) har trätt i kraft den 1 juli 2013.  

Undantag från sekretess 

3 a §  Sekretessen enligt 3 § andra stycket gäller inte  
1. vid ett ansökningsförfarande enligt lagen (2008:962) om val-

frihetssystem, eller 
2. vid ett ansökningsförfarande enligt lagen (2013:311) om val-

frihetssystem i fråga om tjänster för elektronisk identifiering. Lag 
(2013:314). 
Lag (2013:314) har trätt i kraft den 1 juli 2013. 

Upplåning 

4 § Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till en myndighets 
verksamhet för upplåning, om det kan antas att det allmännas 
ställning som låntagare försämras om uppgiften röjs.  

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.  

Tekniska undersökningar 

5 § Sekretess gäller för uppgift om utförande av en undersökning 
av naturvetenskaplig eller teknisk art, som en myndighet har låtit göra 
för det allmännas räkning, eller om resultatet av en sådan undersök-
ning, om det kan antas att det allmänna lider skada om uppgiften röjs.  

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.  

Fackliga förhandlingar m.m. 

Förhandlingar 

6 § Sekretess gäller för uppgift som har tillkommit eller inhämtats 
för att användas vid facklig förhandling inom den offentliga sektorn 
eller vid förberedelse för sådan förhandling, om det kan antas att det 
allmännas eller ett statligt eller kommunalt företags ställning som 
förhandlingspart försämras om uppgiften röjs.  

Med facklig förhandling inom den offentliga sektorn avses en 
sådan förhandling som rör förhållandet mellan arbetsgivare och 
arbetstagare och som en myndighet, en sammanslutning av 
kommuner eller ett statligt eller kommunalt företag ska delta i.  

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst fem år.  

Stridsåtgärder 

7 § Sekretess gäller för uppgift som har tillkommit eller inhämtats 
med anledning av facklig stridsåtgärd inom den offentliga sektorn 
eller vid förberedelse till sådan stridsåtgärd, om det kan antas att det 
allmännas eller statligt eller kommunalt företags ställning som part i 
arbetskonflikt försämras om uppgiften röjs.  
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Med facklig stridsåtgärd inom den offentliga sektorn avses facklig 
stridsåtgärd som vidtas av eller mot arbetsgivare, för vars räkning en 
myndighet, en sammanslutning av kommuner eller ett statligt eller 
kommunalt företag ska förhandla i en fråga som rör förhållandet 
mellan arbetsgivare och arbetstagare.  

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tio år.  

Prövning av en begäran om utlämnande av uppgift 

8 § Vid tillämpningen av 6 och 7 §§ ska den myndighet som 
självständigt handlägger ett ärende om förhandling i en fråga som rör 
förhållandet mellan en arbetsgivare och arbetstagare pröva en begäran 
om utlämnande till en enskild av uppgift som hänför sig till ärendet. 
Om ett förhandlingsärende har uppdragits åt en sammanslutning av 
kommuner, ska prövningen av frågan inom en viss kommun göras av 
den myndighet inom kommunen som handlägger sådana ärenden.  

Rättsliga tvister 

9 § Sekretess gäller för uppgift som har tillkommit eller inhämtats 
för en myndighets räkning med anledning av myndighetens eller ett 
statligt eller kommunalt företags rättstvist, om det kan antas att det 
allmännas eller företagets ställning som part försämras om uppgiften 
röjs.  

Sekretessen upphör när saken slutligen har avgjorts.  
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.  

Fartygssammanstötning 

Fartygsdagbok 

10 § Sekretess gäller för uppgift i en dagbok eller därmed jämställd 
handling, som har upprättats på ett fartyg vilket ägs av eller är 
upplåtet till staten eller en kommun, angående en sammanstötning 
med ett annat fartyg beträffande vilket motsvarande uppgift inte är 
tillgänglig, om det kan antas att det allmännas ställning i en tvist på 
grund av sammanstötningen försämras om uppgiften röjs.  

Sekretessen upphör om en sjöförklaring eller en annan sådan 
undersökning hålls offentligt eller talan väcks på grund av samman-
stötningen.  

Sekretessen gäller högst fem år från det att sammanstötningen ägde 
rum.  

Prövning av en begäran om utlämnande av uppgift 

11 § Vid tillämpningen av 10 § ska den myndighet under vars 
förvaltning fartyget hör, pröva fråga om utlämnande av uppgift till 
enskild.  
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20 kap. Sekretess till skydd för intresset av att bevara djur- 
eller växtart 

1 § Sekretess gäller för uppgift om en djur- eller växtart som är i 
behov av skydd och som det finns ett intresse av att bevara i ett 
livskraftigt bestånd, om det kan antas att ett sådant bevarande av arten 
inom landet eller del av landet motverkas om uppgiften röjs. Lag 
(2012:770).  
Lag (2012:770) har trätt i kraft den 1 januari 2013.  

AVDELNING V. SEKRETESS TILL SKYDD FÖR UPPGIFT OM 
ENSKILDS PERSONLIGA ELLER EKONOMISKA FÖRHÅLLAN-
DEN  

21 kap. Sekretess till skydd för uppgift om enskilds personliga 
förhållanden oavsett i vilket sammanhang uppgiften 
förekommer 

Hälsotillstånd m.m. 

Hälsa och sexualliv 

1 § Sekretess gäller för uppgift som rör en enskilds hälsa eller 
sexualliv, såsom uppgifter om sjukdomar, missbruk, sexuell läggning, 
könsbyte, sexualbrott eller annan liknande uppgift, om det måste 
antas att den enskilde eller någon närstående till denne kommer att 
lida betydande men om uppgiften röjs.  

Sekretessen gäller inte för uppgift 
1. som avses i 35 kap. 1 § andra stycket andra meningen och 12 § 

femte stycket, 
2. som förekommer i sådant mål eller ärende som anges i 36 kap. 

1 §, eller 
3. som tas in i ett beslut.  
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.  

Sekretessbrytande bestämmelse 

2 § Om en uppgift som är sekretessbelagd med tillämpning av 1 § 
är sekretessbelagd även enligt en annan paragraf i denna lag, ska 
sekretessbrytande bestämmelser som är tillämpliga på sekretessen 
enligt den sistnämnda paragrafen också vara tillämpliga på 
sekretessen enligt 1 §.  
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Förföljda personer, m.m. 

Adress, telefon, m.m.  

3 § Sekretess gäller för uppgift om en enskilds bostadsadress eller 
annan jämförbar uppgift som kan lämna upplysning om var den 
enskilde bor stadigvarande eller tillfälligt, den enskildes telefon-
nummer, e-postadress eller annan jämförbar uppgift som kan 
användas för att komma i kontakt med denne samt för motsvarande 
uppgifter om den enskildes anhöriga, om det av särskild anledning 
kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne kan 
komma att utsättas för hot eller våld eller lida annat allvarligt men om 
uppgiften röjs.  

Sekretessen gäller inte för uppgift om beteckning på fastighet eller 
tomträtt. Sekretessen gäller inte heller för uppgift i aktiebolags-
registret eller handelsregistret eller, i den utsträckning regeringen 
meddelar föreskrifter om det, i annat liknande register.  

Sekretess gäller för uppgift om kopplingen mellan fingerade 
personuppgifter som en enskild har medgivande att använda enligt 
lagen (1991:483) om fingerade personuppgifter och den enskildes 
verkliga personuppgifter, om det inte står klart att uppgiften kan röjas 
utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men.  

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.  

Sekretessbrytande bestämmelse 

4 § Sekretessen enligt 3 § första stycket hindrar inte att uppgift om 
en enskild lämnas till förvaltaren i den enskildes konkurs.  

Om en myndighet med stöd av första stycket lämnar uppgift till en 
konkursförvaltare, får myndigheten vid utlämnandet göra ett förbehåll 
som inskränker konkursförvaltarens rätt att lämna uppgiften vidare 
eller utnyttja den. Ett sådant förbehåll får inte innebära ett förbud att 
utnyttja uppgiften om den behövs för att förvaltaren ska kunna 
fullgöra sina skyldigheter med anledning av konkursen.  

Utlänningar 

Utlännings säkerhet i vissa fall 

5 § Sekretess gäller för uppgift som rör en utlänning, om det kan 
antas att röjande av uppgiften skulle medföra fara för att någon utsätts 
för övergrepp eller lider annat allvarligt men som föranleds av 
förhållandet mellan utlänningen och en utländsk stat eller myndighet 
eller organisation av utlänningar.  

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.  
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Sekretessbrytande bestämmelse 

6 § Sekretessen enligt 5 § hindrar inte att uppgifter som avses i 
37 kap. 4 § lämnas till den nationella upplysningsbyrån enligt vad som 
föreskrivs i 6 kap. 1 § lagen (2006:544) om kommuners och landstings 
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap och förordningen (1996:1475) om skyldighet att lämna 
upplysningar m.m. om krigsfångar och andra skyddade personer.  

Behandling i strid med personuppgiftslagen 

7 § Sekretess gäller för personuppgift, om det kan antas att ett 
utlämnande skulle medföra att uppgiften behandlas i strid med 
personuppgiftslagen (1998:204).  

Rätten att meddela och offentliggöra uppgifter 

8 § Den tystnadsplikt som följer av 1, 3 och 5 §§ och den 
tystnadsplikt som följer av ett förbehåll som gjorts med stöd av 4 § 
andra stycket inskränker rätten enligt 1 kap. 1 § tryckfrihetsförord-
ningen och 1 kap. 1 och 2 §§ yttrandefrihetsgrundlagen att meddela 
och offentliggöra uppgifter.  

22 kap. Sekretess till skydd för enskild vid folkbokföring, 
delgivning, m.m. 

Folkbokföring, fingerade personuppgifter, m.m. 

Folkbokföring och annan liknande registrering av befolkningen m.m. 

1 § Sekretess gäller för uppgift om en enskilds personliga 
förhållanden, om det av särskild anledning kan antas att den enskilde 
eller någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs och 
uppgiften förekommer i verksamhet som avser 

1. folkbokföringen eller annan liknande registrering av 
befolkningen och, i den utsträckning regeringen meddelar föreskrifter 
om det, i annan verksamhet som avser registrering av en betydande 
del av befolkningen, eller 

2. förande av eller uttag ur sjömansregistret.  
Sekretess gäller i verksamhet som avses i första stycket 1 för 

uppgift i form av fotografisk bild av den enskilde, om det inte står 
klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon 
närstående till denne lider men.  

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.  

Fingerade personuppgifter 

2 § Sekretess gäller i ärende enligt lagen (1991:483) om fingerade 
personuppgifter för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, 



198  Offentlighets- och sekretesslag 
 

om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller 
någon närstående till denne lider men.  

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.  

Överföring av sekretess 

3 § Får en myndighet en uppgift som är sekretessreglerad i 2 § från 
en myndighet som handlägger ärenden som avses där, blir 2 § 
tillämplig på uppgiften även hos den mottagande myndigheten.  

Sekretessbrytande bestämmelse [Lag (2010:1982).] 

3 a § Sekretessen enligt 1 § andra stycket hindrar inte att uppgift i 
form av fotografisk bild av den enskilde lämnas till ett auktoriserat 
delgivningsföretag. Lag (2010:1982).  
Lag (2010:1982) har trätt i kraft den 1 april 2011. För uppgifter som avser 
delgivning enligt delgivningslagen (1970:428) gäller äldre bestämmelser.  

Namnärenden 

4 § Sekretess gäller i ärende om byte av namn för uppgift om en 
enskilds personliga förhållanden, om det av särskild anledning kan 
antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider men om 
uppgiften röjs.  

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.  

Dödförklaring 

Personliga förhållanden [Lag (2010:88).] 

4 a § Sekretess gäller hos Skatteverket i ärende enligt lagen 
(2005:130) om dödförklaring för uppgift om en enskilds personliga 
förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående 
till denne lider men om uppgiften röjs.  

Sekretessen gäller inte beslut i ärende.  
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. 

Lag (2010:88).  
Lag (2010:88) har trätt i kraft den 1 april 2010.  

Överföring av sekretess [Lag (2010:88).] 

4 b § Får Skatteverket i ärende som avses i 4 a § från en annan 
myndighet en uppgift som är sekretessreglerad till skydd för enskilds 
personliga förhållanden, blir sekretessbestämmelsen tillämplig på 
uppgiften även hos Skatteverket. Sekretessen gäller inte beslut i 
ärende. Lag (2010:88).  
Lag (2010:88) har trätt i kraft den 1 april 2010.  
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Delgivning 

5 § Sekretess gäller i verksamhet som avser delgivning enligt 
delgivningslagen (2010:1932) eller bistånd med sådan delgivning för 
uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att 
den enskilde eller någon närstående till denne lider men om uppgiften 
röjs.  

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. 
Lag (2013:878).  
Lag (2013:878) har trätt i kraft den 1 januari 2014.  

Rätten att meddela och offentliggöra uppgifter 

6 § Den tystnadsplikt som följer av 1 § första stycket och 2 § 
inskränker rätten enligt 1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 
1 och 2 §§ yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra 
uppgifter.  

23 kap. Sekretess till skydd för enskild i 
utbildningsverksamhet, m.m. 

Utbildningsverksamhet m.m. [Lag (2010:866).] 

Förskola och viss annan pedagogisk verksamhet [Lag (2010:866).] 

1 § Sekretess gäller i förskola och sådan pedagogisk verksamhet 
som avses i 25 kap. skollagen (2010:800) som kompletterar eller 
erbjuds i stället för förskola för uppgift om en enskilds personliga 
förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den 
enskilde eller någon närstående till denne lider men.  

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. 
Lag (2010:866).  
Lag (2010:866) har trätt i kraft den 1 juli 2011. Äldre bestämmelser gäller fort-
farande för kommunal vuxenutbildning, vuxenutbildning för utvecklingsstörda 
och svenskundervisning för invandrare till utgången av juni 2012. 

Förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola, 
sameskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola [Lag 
(2010:866).] 

2 § Sekretess gäller i förskoleklassen, grundskolan, grund-
särskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasie-
särskolan för uppgift om en enskilds personliga förhållanden i sådan 
elevhälsa som avser psykologisk, psykosocial eller specialpedagogisk 
insats, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den 
enskilde eller någon närstående till denne lider men.  

Sekretess gäller på det område som anges i första stycket dels i 
särskild elevstödjande verksamhet i övrigt för uppgift om en enskilds 
personliga förhållanden, dels för uppgift som hänför sig till ärende 
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om tillrättaförande av en elev eller om skiljande av en elev från 
vidare studier. Sekretessen gäller dock endast om det kan antas att 
den enskilde eller någon närstående till denne lider men om uppgiften 
röjs. Sekretessen gäller inte beslut i ärende.  

Sekretess gäller på det område som anges i första stycket i andra 
fall än som avses i första och andra styckena för uppgift om en 
enskilds identitet, adress och andra liknande uppgifter om en enskilds 
personliga förhållanden, om det av särskild anledning kan antas att 
den enskilde eller någon närstående till denne lider men om uppgiften 
röjs.  

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. 
Lag (2010:866)  
Lag (2010:866) har trätt i kraft den 1 juli 2011. Äldre bestämmelser gäller 
fortfarande för kommunal vuxenutbildning, vuxenutbildning för utvecklings-
störda och svenskundervisning för invandrare till utgången av juni 2012. 

Fritidshem och viss annan pedagogisk verksamhet [Lag 
(2010:866).] 

3 § Sekretess gäller i fritidshem och sådan pedagogisk verksamhet 
som avses i 25 kap. skollagen (2010:800) som erbjuds i stället för 
fritidshem för uppgift om en enskilds personliga förhållanden i sådan 
särskild elevstödjande verksamhet som avser psykologisk, psyko-
social eller specialpedagogisk insats, om det inte står klart att 
uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till 
denne lider men.  

Sekretess gäller i övrigt på det område som anges i första stycket 
för annan uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det kan 
antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider men om 
uppgiften röjs.  

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. 
Lag (2010:866).  
Lag (2010:866) har trätt i kraft den 1 juli 2011. Äldre bestämmelser gäller fort-
farande för kommunal vuxenutbildning, vuxenutbildning för utvecklingsstörda 
och svenskundervisning för invandrare till utgången av juni 2012. 

Specialpedagogisk stödverksamhet 

4 § Sekretess gäller i specialpedagogisk stödverksamhet för upp-
gift om en enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den 
enskilde eller någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs.  

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.  

Annan utbildningsverksamhet [Lag (2010:866).] 

5 § Sekretess gäller i annan utbildningsverksamhet än sådan som 
anges i 1–3 §§ för uppgift som hänför sig till psykologisk under-
sökning eller behandling och för uppgift om en enskilds personliga 
förhållanden hos psykolog, kurator eller hos studie- och yrkes-
vägledningen, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att 
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den enskilde eller någon närstående till denne lider men. Sekretess 
gäller i elevvårdande verksamhet i övrigt inom arbetsmarknads-
utbildningen, den kommunala vuxenutbildningen, den särskilda 
utbildningen för vuxna, utbildningen i svenska för invandrare och 
folkhögskolan för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om 
det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider 
men om uppgiften röjs.  

Sekretess gäller i annan utbildningsverksamhet än sådan som 
anges i 1–3 §§ i annat fall än som avses i första stycket och hos 
Universitets- och högskolerådet i verksamhet som avser biträde vid 
antagning av studenter för uppgift om en enskilds identitet, adress 
och andra liknande uppgifter om en enskilds personliga förhållanden, 
om det av särskild anledning kan antas att den enskilde eller någon 
närstående till denne lider men om uppgiften röjs.  

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. 
Lag (2012:920).  
Lag (2012:920) har trätt i kraft den 1 januari 2013. Äldre föreskrifter gäller 
fortfarande för uppgifter i ärenden där handlingarna har omhändertagits för 
arkivering före ikraftträdandet. 

Avskiljande från högskoleutbildning 

6 § Sekretess gäller i ärende om avskiljande av studerande från 
högskoleutbildning för uppgift om en enskilds hälsotillstånd eller 
andra personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller 
någon närstående till denne lider betydande men om uppgiften röjs.  

Sekretessen gäller inte beslut i ärende.  
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.  

Tillsynsverksamhet m.m. 

7 § Sekretess gäller hos Skolväsendets överklagandenämnd i 
ärenden som uppkommit där till följd av överklagande av beslut samt 
i tillsynsverksamhet hos Statens skolinspektion och Myndigheten för 
yrkeshögskolan samt hos Lärarnas ansvarsnämnd i ärenden om 
legitimation, för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om 
det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider 
men om uppgiften röjs.  

Sekretessen gäller inte beslut i ärende.  
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. 

Lag (2011:191).  
Lag (2011:191) har trätt i kraft den 1 juli 2011. 

7 a § Sekretess gäller hos Statens skolinspektion i ärende om 
legitimation för uppgift om den legitimerades hälsotillstånd eller 
andra personliga förhållanden, om det kan antas att denne eller någon 
närstående till denne lider betydande men om uppgiften röjs.  

Sekretessen gäller inte beslut i ärende.  
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För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år. 
Lag (2011:191).  
Lag (2011:191) har trätt i kraft den 1 juli 2011. 

7 b § Sekretess gäller hos Lärarnas ansvarsnämnd i ärende om 
legitimation för uppgift om den legitimerades eller den sökandes 
hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det kan antas att 
denne eller någon närstående till denne lider betydande men om 
uppgiften röjs.  

Sekretessen gäller inte beslut i ärende.  
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år. 

Lag (2011:191).  
Lag (2011:191) har trätt i kraft den 1 juli 2011. 

Rätten att meddela och offentliggöra uppgifter 

8 § Den tystnadsplikt som följer av 1 § inskränker rätten enligt 
1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och 2 §§ yttrande-
frihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra uppgifter.  

Den tystnadsplikt som följer av 2–5 §§ inskränker rätten att 
meddela och offentliggöra uppgifter, när det är fråga om uppgift som 
hänför sig till annat än ärende om tillrättaförande av elev eller 
skiljande av elev från vidare studier.  

24 kap. Sekretess till skydd för enskild inom forskning och 
statistik 

Psykologisk undersökning 

1 § Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till psykologisk 
undersökning som utförs för forskningsändamål, om det inte står klart 
att uppgiften kan röjas utan att den som uppgiften rör eller någon 
närstående till denne lider men.  

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.  

Rättspsykiatriskt forskningsregister 

2 § Sekretess gäller i verksamhet som avser förande av eller uttag 
ur register som förs enligt lagen (1999:353) om rättspsykiatriskt 
forskningsregister för uppgift om en enskilds hälsotillstånd eller 
andra personliga förhållanden som har tillförts registret, om det inte 
står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon 
närstående till denne lider men.  

Sekretessen gäller även i förhållande till en registrerad person som 
är vård- eller behandlingsbehövande för uppgift om hans eller hennes 
hälsotillstånd, om det med hänsyn till ändamålet med vården eller 
behandlingen är av synnerlig vikt att uppgiften inte lämnas till honom 
eller henne.  

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.  
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Vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för 
människors hälsa 

Förande av och uttag ur register [Lag (2013:795).] 

2 a §  Sekretess gäller i verksamhet som avser förande av eller uttag 
ur register enligt lagen (2013:794) om vissa register för forskning om 
vad arv och miljö betyder för människors hälsa för uppgift som avser 
en enskilds personliga förhållanden och som kan hänföras till den 
enskilde. 

Sekretessen hindrar inte att uppgift lämnas ut i den utsträckning 
som framgår av den lag som avses i första stycket. Vidare får uppgift 
som inte genom namn, annan identitetsbeteckning eller liknande 
förhållande är direkt hänförlig till den enskilde lämnas ut, om det står 
klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon 
närstående till denne lider men. 

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio 
år. Lag (2013:795). 
Lag (2013:795) har trätt i kraft den 1 december 2013. 

Överföring av sekretess [Lag (2013:795).] 

2 b §  Får en myndighet en uppgift som är sekretessreglerad i 2 a § 
från den som bedriver verksamhet enligt lagen (2013:794) om vissa 
register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors 
hälsa, blir 2 a § tillämplig även hos den mottagande myndigheten. 
Lag (2013:795). 
Lag (2013:795) har trätt i kraft den 1 december 2013. 

Etikprövning av forskning m.m. 

3 § Sekretess gäller i verksamhet som består i etikprövning och 
tillsyn enligt lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som 
avser människor 

1. för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det inte 
står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon 
närstående till denne lider men, och 

2. för uppgift om en enskilds ekonomiska förhållanden, om det 
kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs.  

Sekretessen gäller inte beslut i ärende.  
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen enligt första 

stycket 1 i högst sjuttio år och enligt första stycket 2 i högst tjugo år.  

Vissa upptagningar 

4 § Sekretess gäller för uppgift i en upptagning som har dialekto-
logiskt eller etnologiskt innehåll och som har gjorts eller anskaffats 
för vetenskapligt ändamål, om det kan antas att den som har lämnat 
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uppgiften eller som uppgiften avser eller någon närstående till denne 
lider men om uppgiften röjs.  

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.  

Forskningssamverkan med enskild 

Affärs- och driftförhållanden, uppfinningar eller 
forskningsresultat 

5 § Sekretess gäller hos universitet och högskolor för uppgift om 
en enskilds affärs- eller driftförhållanden, uppfinningar eller forsk-
ningsresultat som har lämnats eller kommit fram vid sådan forskning 
som efter överenskommelse bedrivs i samverkan med en enskild, om 
det måste antas att den enskilde har deltagit i samverkan under 
förutsättning att uppgiften inte röjs.  

Sekretessen gäller även hos en annan myndighet som tillsammans 
med ett universitet eller en högskola deltar i forskningssamverkan 
med en enskild.  

Sekretessen gäller inte om uppgiften har lämnats i ett ärende om 
ansökan om patent eller registrering av mönster. I ett sådant fall gäller 
sekretess endast om uppgiften är sekretessbelagd enligt 31 kap. 20, 21 
eller 22 §.  

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tio år.  

Sekretessbrytande bestämmelse 

6 § Sekretessen enligt 5 § första och andra styckena hindrar inte att 
en uppgift lämnas till en annan part som deltar i den forsknings-
samverkan som uppgiften hänför sig till.  

Dispens av regeringen 

7 § Regeringen får för ett särskilt fall besluta om undantag från 
sekretessen enligt 5 §, om den finner det vara av vikt att uppgiften 
lämnas. Regeringen får förena ett sådant beslut med villkor att för-
behåll, som inskränker en enskild mottagares rätt att lämna uppgiften 
vidare eller utnyttja den, ska göras vid utlämnande av uppgiften.  

Statistik 

8 § Sekretess gäller i sådan särskild verksamhet hos en myndighet 
som avser framställning av statistik för uppgift som avser en enskilds 
personliga eller ekonomiska förhållanden och som kan hänföras till 
den enskilde. Detsamma gäller annan jämförbar undersökning som 
utförs av Riksrevisionen eller riksdagsförvaltningen eller, i den 
utsträckning regeringen meddelar föreskrifter om det, av någon annan 
myndighet. Uppgift som behövs för forsknings- eller statistikändamål 
och uppgift som inte genom namn, annan identitetsbeteckning eller 
liknande förhållande är direkt hänförlig till den enskilde, får dock 
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lämnas ut, om det står klart att uppgiften kan röjas utan att den 
enskilde eller någon närstående till denne lider skada eller men. 
Detsamma gäller en uppgift som avser en avliden och som rör döds-
orsak eller dödsdatum, om uppgiften behövs i ett nationellt eller 
regionalt kvalitetsregister enligt patientdatalagen (2008:355).  

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio 
år, om uppgiften avser en enskilds personliga förhållanden, och 
annars i högst tjugo år.  

Rätten att meddela och offentliggöra uppgifter 

9 § Den tystnadsplikt som följer av 2 a och 8 §§ och den 
tystnadsplikt som följer av ett förbehåll som gjorts med stöd av 7 § 
andra meningen inskränker rätten enligt 1 kap. 1 § tryckfrihetsförord-
ningen och 1 kap. 1 och 2 §§ yttrandefrihetsgrundlagen att meddela 
och offentliggöra uppgifter.  

Den tystnadsplikt som följer av 2 § inskränker rätten att meddela 
och offentliggöra uppgifter, när det är fråga om uppgift om annat än 
verkställighet av beslut om vård utan samtycke. Lag (2013:795). 
Lag (2013:795) har trätt i kraft den 1 december 2013. 

25 kap. Sekretess till skydd för enskild i verksamhet som avser 
hälso- och sjukvård, m.m. 

Hälso- och sjukvård m.m. 

Hälso- och sjukvård och annan medicinsk verksamhet 

1 § Sekretess gäller inom hälso- och sjukvården för uppgift om en 
enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det inte 
står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon 
närstående till denne lider men. Detsamma gäller i annan medicinsk 
verksamhet, exempelvis rättsmedicinsk och rättspsykiatrisk under-
sökning, insemination, befruktning utanför kroppen, fastställande av 
könstillhörighet, abort, sterilisering, omskärelse och åtgärder mot 
smittsamma sjukdomar.  

Första stycket gäller inte om annat följer av 7, 8 eller 10 § eller 
26 kap. 6 §.  

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. 
Lag (2012:459).  
Lag (2012:459) har trätt i kraft den 1 januari 2013. 

Sammanhållen journalföring 

2 § Sekretess gäller hos en myndighet som bedriver verksamhet 
som avses i 1 § för uppgift om en enskilds personliga förhållanden 
som gjorts tillgänglig av en annan vårdgivare enligt bestämmelserna 
om sammanhållen journalföring i patientdatalagen (2008:355), om 
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förutsättningar enligt 6 kap. 3 eller 4 § samma lag för att myndigheten 
ska få behandla uppgiften inte är uppfyllda.  

Om sådana förutsättningar som anges i första stycket är uppfyllda 
eller myndigheten har behandlat uppgiften enligt nämnda bestämmelser 
tidigare, gäller sekretess, om det inte står klart att uppgiften kan röjas 
utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men.  

Andra stycket gäller inte om annat följer av 7, 8 eller 10 § eller 
26 kap. 6 §.  

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.  

Omprövning och tillsyn 

3 § Sekretess gäller i sådan verksamhet som innefattar omprövning 
av beslut i eller särskild tillsyn över allmän eller enskild hälso- och 
sjukvård eller annan medicinsk verksamhet för uppgift om en 
enskilds hälsotillstånd och andra personliga förhållanden, om det inte 
står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon 
närstående till denne lider men.  

Första stycket gäller inte om annat följer av 7, 8 eller 10 § eller 
26 kap. 6 §.  

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.  

Patientnämndsverksamhet 

4 § Sekretess gäller i ärenden hos en nämnd med uppgift att bedriva 
patientnämndsverksamhet enligt lagen (1998:1656) om patient-
nämndsverksamhet för uppgift om en enskilds hälsotillstånd eller 
andra personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan 
röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men.  

Första stycket gäller inte om annat följer av 7, 8 eller 10 § eller 
26 kap. 6 §.  

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.  

Omhändertagande av patientjournal 

5 § Sekretess gäller i verksamhet som avser omhändertagande av 
patientjournal inom enskild hälso- och sjukvård för uppgift om en 
enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden.  

Första stycket gäller inte om annat följer av 7, 8 eller 10 § eller 
26 kap. 6 §.  

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.  

Sekretess i förhållande till den vård- eller behandlings-
behövande 

6 § Sekretessen enligt 1–5 §§ gäller i förhållande till den vård- 
eller behandlingsbehövande själv för uppgift om hans eller hennes 
hälsotillstånd, om det med hänsyn till ändamålet med vården eller 
behandlingen är av synnerlig vikt att uppgiften inte lämnas till honom 
eller henne.  
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Anmälningar m.m. 

7 § Sekretess gäller i verksamhet som anges i 1 §, 2 § andra 
stycket och 3–5 §§ för uppgift i anmälan eller utsaga av en enskild 
om någons hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, i 
förhållande till den som anmälan eller utsagan avser, endast om det 
kan antas att fara uppkommer för att den som har lämnat uppgiften 
eller någon närstående till denne utsätts för våld eller lider annat 
allvarligt men om uppgiften röjs.  

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.  

8 § Sekretess gäller hos Inspektionen för vård och omsorg för 
uppgift om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållan-
den i anmälan i ärende om klagomål mot hälso- och sjukvården eller 
dess personal enligt 7 kap. patientsäkerhetslagen (2010:659) samt hos 
Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd i anmälan i ärende om prövo-
tid, återkallelse av legitimation eller annan behörighet eller begräns-
ning av förskrivningsrätt enligt 8 kap. samma lag, om det kan antas 
att den enskilde eller någon närstående till denne lider betydande men 
om uppgiften röjs.  

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. 
Lag (2012:956).  
Lag (2012:956) har trätt i kraft den 1 juni 2013. Äldre föreskrifter gäller fort-
farande för uppgifter i ärenden där handlingarna omhändertagits för arkivering 
före ikraftträdandet. 

Legitimation och annan behörighet för yrke inom hälso- och 
sjukvården [Lag (2010:679).] 

8 a § Sekretess gäller hos Socialstyrelsen i ärende om legitimation, 
särskilt förordnande att utöva yrke eller bevis om specialistkompetens 
enligt 4 kap. 10 § patientsäkerhetslagen (2010:659) för uppgift om 
sökandens hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det 
kan antas att denne eller någon närstående till denne lider betydande 
men om uppgiften röjs.  

Sekretess gäller hos Inspektionen för vård och omsorg i ärende om 
klagomål eller i initiativärende enligt 7 kap. patientsäkerhetslagen 
eller i anmälan till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd enligt 
7 kap. 30 § samma lag för uppgift om berörd hälso- och sjukvårds-
personals hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det 
kan antas att denne eller någon närstående till denne lider betydande 
men om uppgiften röjs.  

Första och andra styckena gäller inte om annat följer av 10 §.  
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år. 

Lag (2012:956).  
Lag (2012:956) har trätt i kraft den 1 juni 2013. Äldre föreskrifter gäller fort-
farande för uppgifter i ärenden där handlingarna omhändertagits för arkivering 
före ikraftträdandet. 

8 b § Sekretess gäller hos Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd i 
ärende om prövotid, återkallelse av legitimation eller annan behörig-
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het, begränsning av förskrivningsrätt eller ny legitimation eller 
behörighet enligt 8 kap. patientsäkerhetslagen (2010:659) för uppgift 
om berörd hälso- och sjukvårdspersonals hälsotillstånd eller andra 
personliga förhållanden, om det kan antas att denne eller någon 
närstående till denne lider betydande men om uppgiften röjs.  

Första stycket gäller inte om annat följer av 10 §.  
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år. 

Lag (2010:679).  
Lag (2010:679) har trätt i kraft den 1 januari 2011. För ärenden som anhängig-
gjorts hos Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd före den 1 januari 2011 gäller 
25 kap. 8 och 10 §§ samt 26 kap. 6 och 7 §§ offentlighets- och sekretesslagen 
(2009:400) i sin äldre lydelse. 

En varas tillverkning eller innehåll 

9 § Sekretess gäller i verksamhet som avser hälso- eller sjukvård för 
sådan uppgift om en viss varas tillverkning eller innehåll som har 
lämnats till myndigheten för att användas som upplysning om eller 
underlag för behandling eller någon annan liknande åtgärd, om det kan 
antas att tillverkaren eller försäljaren lider skada om uppgiften röjs.  

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.  

Undantag från sekretess 

10 § Sekretessen enligt 1 §, 2 § andra stycket, 3–5 §§ och 8 a och 
8 b §§ gäller inte 

1. beslut i ärende enligt lagstiftningen om psykiatrisk tvångsvård 
eller rättspsykiatrisk vård, om beslutet avser frihetsberövande åtgärd, 

2. beslut enligt smittskyddslagen (2004:168), om beslutet avser 
frihetsberövande åtgärd, 

3. beslut i ärende om klagomål mot hälso- och sjukvården eller 
dess personal, 

4. beslut i fråga om omhändertagande eller återlämnande av 
patientjournal, eller 

5. beslut i ärende enligt 4 kap. 10 § eller 8 kap. patientsäkerhets-
lagen (2010:659). Lag (2010:679).  
Lag (2010:679) har trätt i kraft den 1 januari 2011. För ärenden som anhängig-
gjorts hos Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd före den 1 januari 2011 gäller 
25 kap. 8 och 10 §§ samt 26 kap. 6 och 7 §§ offentlighets- och sekretesslagen 
(2009:400) i sin äldre lydelse. 

Sekretessbrytande bestämmelser 

11 § Sekretessen enligt 1 § hindrar inte att uppgift lämnas 
1. från en myndighet som bedriver verksamhet som avses i 1 § i 

en kommun till en annan sådan myndighet i samma kommun, 
2. från en myndighet som bedriver verksamhet som avses i 1 § i 

ett landsting till en annan sådan myndighet i samma landsting, 
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3. till en myndighet som bedriver verksamhet som avses i 1 § eller 
till en enskild vårdgivare enligt vad som föreskrivs om sammanhållen 
journalföring i patientdatalagen (2008:355), 

4. till ett nationellt eller regionalt kvalitetsregister enligt patient-
datalagen, 

5. från en myndighet som bedriver verksamhet som avses i 1 § 
inom en kommun eller ett landsting till annan sådan myndighet för 
forskning eller framställning av statistik eller för administration på 
verksamhetsområdet, om det inte kan antas att den enskilde eller 
någon närstående till den enskilde lider men om uppgiften röjs, eller 

6. till en enskild enligt vad som föreskrivs i 
- lagen (1988:1473) om undersökning beträffande vissa smitt-

samma sjukdomar i brottmål, 
- lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård, 
- smittskyddslagen (2004:168), 
- 6 och 7 kap. lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m., 
- lagen (2006:496) om blodsäkerhet, eller 
- lagen (2008:286) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hanter-

ing av mänskliga vävnader och celler. Lag (2010:214).  
Lag (2010:214) har trätt i kraft den 1 juli 2012.  

12 §  Sekretessen enligt 1 §, 2 § andra stycket och 3–5 §§ hindrar 
inte att en uppgift om en enskild eller närstående till denne lämnas 
från en myndighet inom hälso- och sjukvården till en annan sådan 
myndighet eller till en myndighet inom socialtjänsten, om det behövs 
för att ge den enskilde nödvändig vård, behandling eller annat stöd 
och denne 

1. inte har fyllt arton år, 
2. fortgående missbrukar alkohol, narkotika eller flyktiga lösnings-

medel, eller 
3. vårdas med stöd av lagen (1991:1128) om psykiatrisk 

tvångsvård eller lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård.  
Detsamma gäller uppgift om en gravid person eller någon när-

stående till denne, om uppgiften behöver lämnas för en nödvändig 
insats till skydd för det väntade barnet. Lag (2013:406). 
Lag (2013:406) har trätt i kraft den 1 juli 2013. 

13 § Om den enskilde på grund av sitt hälsotillstånd eller av andra 
skäl inte kan samtycka till att en uppgift lämnas ut, hindrar sekretess 
enligt 1 § inte att en uppgift om honom eller henne som behövs för att 
han eller hon ska få nödvändig vård, omsorg, behandling eller annat 
stöd lämnas från en myndighet inom hälso- och sjukvården till en 
annan myndighet inom hälso- och sjukvården eller inom social-
tjänsten eller till en enskild vårdgivare eller en enskild verksamhet på 
socialtjänstens område.  

13 a § Sekretessen enligt 1 § hindrar inte att en uppgift om en enskild 
lämnas från sådan elevhälsa som avser medicinsk insats till annan 
elevhälsa eller särskild elevstödjande verksamhet i övrigt inom 
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samma myndighet, om det krävs att uppgiften lämnas för att en elev 
ska få nödvändigt stöd. Lag (2010:866).  
Lag (2010:866) har trätt i kraft den 1 juli 2011. Äldre bestämmelser gäller fort-
farande för kommunal vuxenutbildning, vuxenutbildning för utvecklingsstörda 
och svenskundervisning för invandrare till utgången av juni 2012. 

14 § Sekretessen enligt 5 § hindrar inte att en uppgift lämnas till 
hälso- och sjukvårdspersonal, om uppgiften behövs för vård eller 
behandling och det är av synnerlig vikt att uppgiften lämnas.  

Biobanker 

15 § Sekretess gäller i verksamhet som avser screening av prover 
från nyfödda barn för vissa ämnesomsättningssjukdomar (PKU) och 
förande av eller uttag ur det register som förs i denna verksamhet 
enligt lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. 
för uppgift om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga 
förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den 
enskilde eller någon närstående till denne lider men.  

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.  

Donationsregister 

16 § Sekretess gäller i verksamhet som avser förande av eller uttag 
ur donationsregister som förs av Socialstyrelsen för uppgift om en 
enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften 
kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider 
men.  

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.  

Ersättning till steriliserade 

17 § Sekretess gäller i verksamhet enligt lagen (1999:332) om 
ersättning till steriliserade i vissa fall för uppgift om en enskilds 
hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det inte står 
klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon 
närstående till denne lider men.  

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.  

Hälso- och vårdinfrastruktur [Lag (2013:626).] 

17 a §  Sekretess gäller hos E-hälsomyndigheten för uppgift om en 
enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det inte 
står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon 
närstående till denne lider men. 

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio 
år. Lag (2013:1028). 
Lag (2013:1028) har trätt i kraft den 1 januari 2014. Den tystnadsplikt som följer 
av 21 § lagen (1996:1156) om receptregister i dess lydelse före den 1 januari 
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2014 har fortsatt företräde framför rätten att meddela och offentliggöra uppgifter 
enligt tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. 

17 b § Sekretess gäller hos E-hälsomyndigheten för uppgift om en 
enskilds affärs- eller driftsförhållanden, om det kan antas att den 
enskilde lider skada om uppgiften röjs. 

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo 
år. Lag (2013:1028). 
Lag (2013:1028) har trätt i kraft den 1 januari 2014. Den tystnadsplikt som följer 
av 21 § lagen (1996:1156) om receptregister i dess lydelse före den 1 januari 
2014 har fortsatt företräde framför rätten att meddela och offentliggöra uppgifter 
enligt tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. 

Sekretessbrytande bestämmelse [Lag (2013:626).] 

17 c § Sekretessen enligt 17 a § hindrar inte att uppgift i läkemedels-
förteckningen lämnas till en förskrivare av läkemedel eller till en legiti-
merad sjuksköterska utan behörighet att förskriva läkemedel enligt vad 
som föreskrivs i lagen (2005:258) om läkemedelsförteckning. 

Sekretessen enligt 17 a och 17 b §§ hindrar inte att uppgift i recept-
registret lämnas till öppenvårdsapotek, hälso- och sjukvårdspersonal 
eller förskrivare enligt vad som föreskrivs i lagen (1996:1156) om 
receptregister. Lag (2013:626). 
Lag (2013:626) har trätt i kraft den 1 januari 2014. Den tystnadsplikt som följer 
av 21 § lagen (1996:1156) om receptregister i dess lydelse före den 1 januari 
2014 har fortsatt företräde framför rätten att meddela och offentliggöra uppgifter 
enligt tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. 

Rätten att meddela och offentliggöra uppgifter 

18 § Den tystnadsplikt som följer av 7, 9, 16, 17 och 17 a §§ 
inskränker rätten enligt 1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 
1 och 2 §§ yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra 
uppgifter. 

Den tystnadsplikt som följer av 1–5 §§ inskränker rätten att 
meddela och offentliggöra uppgifter, när det är fråga om uppgift om 
annat än verkställigheten av beslut om omhändertagande eller beslut 
om vård utan samtycke.  

Den tystnadsplikt som följer av 8 § inskränker rätten att meddela 
och offentliggöra uppgifter, när det är fråga om uppgift i anmälan till 
Inspektionen för vård och omsorg eller Hälso- och sjukvårdens 
ansvarsnämnd. Lag (2013:626). 
Lag (2013:626) har trätt i kraft den 1 januari 2014. Den tystnadsplikt som följer 
av 21 § lagen (1996:1156) om receptregister i dess lydelse före den 1 januari 
2014 har fortsatt företräde framför rätten att meddela och offentliggöra uppgifter 
enligt tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. 
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26 kap. Sekretess till skydd för enskild inom socialtjänst, vid 
kommunal bostadsförmedling, adoption, m.m. 

Socialtjänst m.m. 
 
Socialtjänst och därmed jämställd verksamhet 

1 § Sekretess gäller inom socialtjänsten för uppgift om en enskilds 
personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas 
utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men.  

Med socialtjänst förstås i denna lag 
1. verksamhet enligt lagstiftningen om socialtjänst, 
2. verksamhet enligt den särskilda lagstiftningen om vård av unga 

och av missbrukare utan samtycke, och 
3. verksamhet som i annat fall enligt lag handhas av socialnämnd 

eller av Statens institutionsstyrelse.  
Till socialtjänst räknas också 
1. verksamhet hos annan myndighet som innefattar omprövning 

av socialnämnds beslut eller särskild tillsyn över nämndens verk-
samhet, och 

2. verksamhet hos kommunal invandrarbyrå.  
Med socialtjänst jämställs 
1. ärenden om bistånd åt asylsökande och andra utlänningar, 
2. ärenden om tillstånd till parkering för rörelsehindrade, 
3. ärenden om allmän omvårdnad hos nämnd med uppgift att 

bedriva patientnämndsverksamhet, och 
4. verksamhet enligt lagstiftningen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade.  
Sekretessen gäller inte om annat följer av 5, 6 eller 7 §.  
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. 

Lag (2011:1113).  
Lag (2011:1113) har trätt i kraft den 1 juli 2012. 

Underårigs vistelseort 

2 § Sekretessen enligt 1 § som gäller för uppgift om en underårigs 
vistelseort gäller också i förhållande till den underåriges föräldrar 
eller annan vårdnadshavare, om den underårige har omhändertagits 
eller vårdas enligt den särskilda lagstiftningen om vård av unga utan 
samtycke och det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med 
omhändertagandet eller vården.  

Familjerådgivning 

3 § Sekretess gäller inom kommunal familjerådgivning för uppgift 
som en enskild har lämnat i förtroende eller som har inhämtats i 
samband med rådgivningen.  

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.  
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Omhändertagande av personakt 

4 § Sekretess gäller i verksamhet som avser omhändertagande av 
personakt enligt 7 kap. 5 § socialtjänstlagen (2001:453) eller 23 d § 
lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade för 
uppgift om en enskilds personliga förhållanden.  

Första stycket gäller inte om annat följer av 5, 6 eller 7 §.  
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. 

Lag (2011:739).  
Lag (2011:739) har trätt i kraft den 1 juli 2011. 

Anmälningar m.m. 

5 § Sekretess gäller i verksamhet som anges i 1 och 4 §§ för uppgift 
i anmälan eller utsaga av en enskild om någons hälsotillstånd eller 
andra personliga förhållanden, i förhållande till den som anmälan eller 
utsagan avser, endast om det kan antas att fara uppkommer för att den 
som har lämnat uppgiften eller någon närstående till denne utsätts för 
våld eller lider annat allvarligt men om uppgiften röjs.  

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.  

6 § Sekretess gäller för uppgift om en enskilds personliga för-
hållanden i anmälan i ärende om klagomål mot kommunal hälso- och 
sjukvård eller dess personal enligt 7 kap. patientsäkerhetslagen 
(2010:659) och i anmälan i ärende om prövotid, återkallelse av legiti-
mation eller annan behörighet eller begränsning av förskrivningsrätt 
enligt 8 kap. samma lag, om det kan antas att den enskilde eller någon 
närstående till denne lider betydande men om uppgiften röjs.  

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. 
Lag (2010:679).  
Lag (2010:679) träder i kraft den 1 januari 2011. För ärenden som anhängig-
gjorts hos Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd före den 1 januari 2011 gäller 
25 kap. 8 och 10 §§ samt 26 kap. 6 och 7 §§ offentlighets- och sekretesslagen 
(2009:400) i sin äldre lydelse. 

Undantag från sekretess 

7 § Sekretessen enligt 1 § gäller inte 
1. beslut om omhändertagande av en enskild, 
2. beslut om vård utan samtycke, 
3. beslut om sluten ungdomsvård, 
4. beslut i ärende om klagomål mot kommunal hälso- och sjuk-

vård eller dess personal, eller 
5. beslut i ärende enligt 8 kap. patientsäkerhetslagen (2010:659).  
Sekretessen enligt 1 och 4 §§ gäller inte beslut i fråga om 

omhändertagande eller återlämnande av personakt. Lag (2010:679).  
Lag (2010:679) träder i kraft den 1 januari 2011. För ärenden som anhängig-
gjorts hos Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd före den 1 januari 2011 gäller 
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25 kap. 8 och 10 §§ samt 26 kap. 6 och 7 §§ offentlighets- och sekretesslagen 
(2009:400) i sin äldre lydelse. 

Sekretessbrytande bestämmelser 

8 § Sekretessen enligt 1 § hindrar inte att uppgift lämnas till en 
enskild som uppnått myndig ålder om förhållanden av betydelse för 
att han eller hon ska få vetskap om vilka hans eller hennes biologiska 
föräldrar är.  

9 § Sekretessen enligt 1 § hindrar inte att uppgift om en enskild 
eller någon närstående till denne lämnas från en myndighet inom 
socialtjänsten till en annan sådan myndighet eller till en myndighet 
inom hälso- och sjukvården, om det behövs för att ge den enskilde 
nödvändig vård, behandling eller annat stöd och denne 

1. inte har fyllt arton år, 
2. fortgående missbrukar alkohol, narkotika eller flyktiga 

lösningsmedel, eller 
3. vårdas med stöd av lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångs-

vård eller lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård.  
Detsamma gäller uppgift om en gravid person eller någon när-

stående till denne, om uppgiften behöver lämnas för en nödvändig 
insats till skydd för det väntade barnet. Lag (2013:406). 
Lag (2013:406) har trätt i kraft den 1 juli 2013. 

9 a § Sekretessen enligt 1 § hindrar inte att uppgift om att beslut 
fattats enligt 11 kap. 1 a § andra stycket socialtjänstlagen (2001:453) 
eller uppgift om att sådan utredning som avses i den bestämmelsen 
redan pågår lämnas till den som har gjort en anmälan enligt 14 kap. 
1 § samma lag, om det med hänsyn till omständigheterna inte är 
olämpligt att uppgiften lämnas ut. Lag (2012:778).  
Lag (2012:778) har trätt i kraft den 1 januari 2013. 

10 § Sekretessen enligt 4 § hindrar inte att uppgift i verksamhet som 
avses i 7 kap. 5 § socialtjänstlagen (2001:453) lämnas till en social-
nämnd och uppgift i verksamhet som avses i 23 d § lagen (1993:387) 
om stöd och service till vissa funktionshindrade lämnas till en nämnd 
som avses i 22 § samma lag, om uppgiften behövs för handläggning 
av ärende eller verkställighet av beslut om stödinsatser, vård eller 
behandling och det är av synnerlig vikt att uppgiften lämnas.  

Utredningar avseende vissa dödsfall [Lag (2011:1113).] 

10 a § Sekretess gäller i verksamhet enligt lagen (2007:606) om 
utredningar avseende vissa dödsfall för uppgift om en enskilds 
personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas 
utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men.  

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. 
Lag (2011:1113).  
Lag (2011:1113) har trätt i kraft den 1 juli 2012. 
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Kommunal bostadsförmedling m.m. 

11 § Sekretess gäller i ärende om kommunal bostadsförmedling för 
uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att 
den enskilde eller någon närstående till denne lider betydande men 
om uppgiften röjs.  

I kommunal bostadsuthyrningsverksamhet gäller sekretess för upp-
gift om en enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den 
enskilde eller någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs.  

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.  

Bostadsanpassningsbidrag 

12 § Sekretess gäller i ärende om bostadsanpassningsbidrag för 
uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att 
den enskilde eller någon närstående till denne lider betydande men 
om uppgiften röjs.  

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.  

Internationella adoptionsfrågor 

13 § Sekretess gäller hos Myndigheten för internationella adop-
tionsfrågor (MIA) i ärende om sådana frågor för uppgift om en 
enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde 
eller någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs. 
Motsvarande sekretess gäller för handlingar som lämnats över till 
MIA för förvaring enligt 8 b § tredje stycket lagen (1997:192) om 
internationell adoptionsförmedling.  

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.  

Ledarhundar 

14 § Sekretess gäller hos Synskadades Riksförbund i ärende om till-
delning eller återtagande av dispositionsrätt till ledarhund samt tilldel-
ning eller återtagande av ledarhund för uppgift om en enskilds hälso-
tillstånd eller andra personliga förhållanden, om det kan antas att den 
enskilde eller någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs.  

Sekretessen gäller inte beslut i ärende.  
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.  

Ersättning på grund av övergrepp eller försummelser [Lag 
(2012:664).] 

14 a § Sekretess gäller i verksamhet enligt lagen (2012:663) om 
ersättning på grund av övergrepp eller försummelser i samhällsvården 
av barn och unga i vissa fall för uppgift om en enskilds personliga 
förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den 
enskilde eller någon närstående till denne lider men. Detsamma gäller 
för uppgift om personliga förhållanden för personal i sådan samhälls-
vård.  
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För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. 
Lag (2012:664).  
Lag (2012:664) har trätt i kraft den 1 januari 2013. 

Rätten att meddela och offentliggöra uppgifter 

15 § Den tystnadsplikt som följer av 5, 13 och 14 a §§ inskränker 
rätten enligt 1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och 2 §§ 
yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra uppgifter.  

Den tystnadsplikt som följer av 1, 3, 4, 6 och 10 a §§ inskränker 
rätten att meddela och offentliggöra uppgifter, när det är fråga om 
uppgift om annat än verkställigheten av beslut om omhändertagande, 
beslut om vård utan samtycke eller beslut om sluten ungdomsvård. 
Lag (2012:664).  
Lag (2012:664) har trätt i kraft den 1 januari 2013. 

27 kap. Sekretess till skydd för enskild inom verksamhet som 
rör skatt, tull, m.m. 

Skattesekretess 

Verksamhet som avser bestämmande av skatt, m.m. [Lag 
(2011:1427).] 

1 § Sekretess gäller i verksamhet som avser bestämmande av skatt 
eller fastställande av underlag för bestämmande av skatt eller som 
avser fastighetstaxering för uppgift om en enskilds personliga eller 
ekonomiska förhållanden.  
Sekretess gäller vidare 

1. i verksamhet som avser förande av eller uttag ur beskattnings-
databasen enligt lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i 
Skatteverkets beskattningsverksamhet för uppgift om en enskilds 
personliga eller ekonomiska förhållanden som har tillförts databasen, 

2. hos kommun eller landsting för uppgift om en enskilds person-
liga eller ekonomiska förhållanden som Skatterättsnämnden har lämnat 
i ett ärende om förhandsbesked i en skatte- eller taxeringsfråga, och 

3. hos Försäkringskassan för uppgift om en enskilds personliga 
eller ekonomiska förhållanden som Skatteverket har lämnat i ett 
ärende om särskild sjukförsäkringsavgift.  

Med skatt avses i detta kapitel skatt på inkomst och annan direkt 
skatt samt omsättningsskatt, tull och annan indirekt skatt. Med skatt 
jämställs arbetsgivaravgift, prisregleringsavgift och liknande avgift, 
avgift enligt lagen (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund, 
skattetillägg och förseningsavgift samt expeditionsavgift och tilläggs-
avgift enligt lagen (2004:629) om trängselskatt. Med verksamhet som 
avser bestämmande av skatt jämställs verksamhet som avser 
bestämmande av pensionsgrundande inkomst.  
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Första och andra styckena gäller inte om annat följer av 3, 4 eller 
6 §.  

För uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år. 
För uppgift om avgift enligt lagen om avgift till registrerat tros-
samfund gäller dock sekretessen i högst sjuttio år. Lag (2011:1427).  
Lag (2011:1427) har trätt i kraft den 1 januari 2012. 

2 § Sekretess gäller för uppgift om en enskilds personliga eller 
ekonomiska förhållanden i 

1. särskilt ärende om revision eller annan kontroll i fråga om skatt 
samt annan verksamhet som avser tullkontroll och som inte omfattas av 
1 §, 

2. ärende om kompensation för eller återbetalning av skatt, 
3. ärende om anstånd med erläggande av skatt, och 
4. ärende om kassaregister enligt skatteförfarandelagen (2011:1244).  
Sekretess gäller i ärende enligt lagen (2007:324) om Skatteverkets 

hantering av vissa borgenärsuppgifter för uppgift om en enskilds 
personliga eller ekonomiska förhållanden, om det inte står klart att 
uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till 
denne lider skada eller men.  

Sekretessen gäller inte 
1. beslut i ärende som anges i första stycket 2 och 3 samt andra 

stycket, 
2. beslut om undantag från skyldigheter som gäller kassaregister 

enligt 39 kap. 9 § skatteförfarandelagen, eller 
3. beslut om kontrollavgift enligt 50 kap. skatteförfarandelagen.  
Första och andra styckena gäller inte om annat följer av 3 eller 4 §.  
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år. 

Lag (2011:1427).  
Lag (2011:1427) har trätt i kraft den 1 januari 2012. För ärenden enligt lagen 
(2007:592) om kassaregister m.m. eller lagen (2006:575) om särskild skatte-
kontroll i vissa branscher gäller 27 kap. 2 § i sin äldre lydelse. 

Tullverket m.m. 

3 § Sekretessen enligt 1 och 2 §§ gäller för uppgift hos Tullverket, 
om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde lider 
skada eller men.  

Motsvarande sekretess gäller i en myndighets verksamhet som 
avser förande av eller uttag ur tulldatabasen enligt lagen (2001:185) 
om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet för uppgift som 
har tillförts databasen.  

Första och andra styckena gäller inte om annat följer av 6 §.  
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.  

Mål hos domstol 

4 § Sekretessen enligt 1–3 §§ gäller för uppgift i mål hos domstol, 
om det kan antas att den enskilde lider skada eller men om uppgiften 
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röjs. Detsamma gäller uppgift som med anledning av ett över-
klagande hos domstol registreras hos en annan myndighet enligt 
5 kap. 2 § första stycket 3 eller 4. Får en domstol i ett mål från en 
annan myndighet en sekretessreglerad uppgift och saknar uppgiften 
betydelse i målet, blir dock sekretessbestämmelsen tillämplig på 
uppgiften även hos domstolen. Lag (2011:739).  
Lag (2011:739) har trätt i kraft den 1 juli 2011. 

Internationella avtal 

5 § Sekretessen enligt 1–4 §§ gäller, i den utsträckning riksdagen 
har godkänt ett avtal om detta med en annan stat eller med en mellan-
folklig organisation, i ärende om handräckning eller bistånd som en 
svensk myndighet lämnar åt en myndighet eller något annat organ i 
den staten eller inom den mellanfolkliga organisationen i verksamhet 
som motsvarar den som avses i nämnda paragrafer.  

Sekretess gäller, i den utsträckning riksdagen har godkänt ett avtal 
om detta med en annan stat eller med en mellanfolklig organisation, 
hos en myndighet i verksamhet som avses i 1–4 §§ för sådan uppgift 
om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden som 
myndigheten förfogar över på grund av avtalet.  

Om sekretess gäller enligt andra stycket, får de sekretessbrytande 
bestämmelserna i 10 kap. 15–27 §§ och 28 § första stycket inte 
tillämpas i strid med avtalet.  

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen enligt andra 
stycket i högst tjugo år. Lag (2011:739).  
Lag (2011:739) har trätt i kraft den 1 juli 2011. 

Undantag från sekretess 

6 § Sekretessen enligt 1 och 3 §§ gäller inte beslut varigenom skatt 
eller pensionsgrundande inkomst bestäms eller underlag för bestäm-
mande av skatt fastställs. Sekretessen gäller dock om beslutet med-
delas i ärende om 

1. förhandsbesked i taxerings- eller skattefråga, 
2. beskattning av utländska experter, forskare eller andra nyckel-

personer när beslutet har fattats av Forskarskattenämnden, 
3. trängselskatt, eller 
4. prissättningsbesked vid internationella transaktioner.  
I beslut varigenom trängselskatt bestäms eller underlag för 

bestämmande av sådan skatt fastställs gäller sekretessen dock endast 
för uppgift om vilken betalstation bilen har passerat och tidpunkten 
för denna passage. Lag (2009:1293).  
Lag (2009:1293) har trätt i kraft den 1 januari 2010. 
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Sekretessbrytande bestämmelser 

7 § Sekretessen enligt 1, 3 och 4 §§ hindrar inte att uppgift lämnas 
till en enskild enligt vad som föreskrivs i 

1. lag om förfarande vid beskattning, 
2. lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets 

beskattningsverksamhet, eller 
3. lagen (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid 

energiproduktion.  

8 § Sekretessen enligt 1–4 §§ hindrar inte att uppgift i ärende om 
revision lämnas till en förvaltare i den enskildes konkurs.  

Sekretessen enligt 2–4 §§ hindrar inte att uppgift i ärende enligt 
lagen (2007:324) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärs-
uppgifter lämnas till en förvaltare i den enskildes konkurs.  

Om en myndighet med stöd av första eller andra stycket lämnar en 
uppgift till en konkursförvaltare, får myndigheten vid utlämnandet göra 
ett förbehåll som inskränker konkursförvaltarens rätt att lämna upp-
giften vidare eller att utnyttja den. Ett sådant förbehåll får inte innebära 
ett förbud att utnyttja uppgiften om den behövs för att förvaltaren ska 
kunna fullgöra sina skyldigheter med anledning av konkursen.  

9 § I rådets förordning (EG) nr 1383/2003 av den 22 juli 2003 om 
tullmyndigheternas ingripande mot varor som misstänks göra intrång 
i vissa immateriella rättigheter och om vilka åtgärder som ska vidtas 
mot varor som gör intrång i vissa immateriella rättigheter finns 
bestämmelser om att uppgift i vissa fall får lämnas till en enskild.  

Rätten att meddela och offentliggöra uppgifter 

10 § Den tystnadsplikt som följer av 1 §, 2 § första stycket och 3–
5 §§ och den tystnadsplikt som följer av ett förbehåll som gjorts med 
stöd av 8 § tredje stycket inskränker rätten enligt 1 kap. 1 § tryck-
frihetsförordningen och 1 kap. 1 och 2 §§ yttrandefrihetsgrundlagen 
att meddela och offentliggöra uppgifter. Lag (2011:739).  
Lag (2011:739) har trätt i kraft den 1 juli 2011. 

28 kap. Sekretess till skydd för enskild när det gäller 
socialförsäkringar, studiestöd, arbetsmarknad, m.m. 

Socialförsäkringar m.m. 

Allmän försäkring m.m. 

1 § Sekretess gäller hos Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten 
och domstol för uppgift om en enskilds hälsotillstånd eller andra 
personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon 
närstående till denne lider men om uppgiften röjs och uppgiften 
förekommer i ärende enligt lagstiftningen om 
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1. allmän försäkring, 
2. allmän pension, 
3. arbetsskadeförsäkring, 
4. handikappersättning och vårdbidrag, 
5. statligt tandvårdsstöd, 
6. läkarvårdsersättning, 
7. ersättning för fysioterapi, 
8. jämställdhetsbonus, 
9. annan ekonomisk förmån för enskild, eller 
10. särskild sjukförsäkringsavgift.  
Motsvarande sekretess gäller hos en annan myndighet som har till 

uppgift att handlägga ärenden enligt den lagstiftning som anges i första 
stycket. För en myndighet som anges i 14 § gäller dock bestämmel-
serna där.  

Sekretess gäller hos Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten 
även i verksamhet som avser registrering av enskilda för uppgift om 
en enskilds personliga förhållanden som myndigheten fått från 
Migrationsverket, om det kan antas att den enskilde eller någon 
närstående till denne lider men om uppgiften röjs.  

Första och andra styckena gäller inte om annat följer av 3 §.  
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. 

Lag (2013:1148).  
Lag (2013:1148) har trätt i kraft den 1 januari 2014. Äldre bestämmelser gäller 
fortfarande för uppgifter i ärenden där handlingarna omhändertagits för 
arkivering före ikraftträdandet. 

2 § Sekretessen enligt 1 § första och andra styckena gäller i 
förhållande till en vård- eller behandlingsbehövande själv för uppgift 
om hans eller hennes hälsotillstånd, om det med hänsyn till ändamålet 
med vården eller behandlingen är av synnerlig vikt att uppgiften inte 
lämnas till honom eller henne.  

3 § Sekretess gäller hos en myndighet som avses i 1 § första och 
andra styckena för uppgift i anmälan eller utsaga av en enskild om 
någons hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, i för-
hållande till den som anmälan eller utsagan avser, endast om det kan 
antas att fara uppkommer för att den som har lämnat uppgiften eller 
någon närstående till denne utsätts för våld eller lider annat allvarligt 
men om uppgiften röjs.  

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.  

4 § Sekretess gäller i ärende om arbetsskadeförsäkring eller del-
pensionsförsäkring för uppgift om en enskilds affärs- eller driftförhållan-
den, om det kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs.  

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.  

Premiepensionsmedel 

5 § Sekretess gäller hos Pensionsmyndigheten och domstol i ärende 
enligt lagstiftningen om inkomstgrundad ålderspension för uppgift om 
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1. hur premiepensionsmedel har placerats för en enskilds räkning, 
om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde lider 
men, och 

2. vad en pensionssparare har bestämt om efterlevandeskydd 
enligt 91 kap. socialförsäkringsbalken.  

Sekretessen enligt första stycket 2 gäller inte sedan pensions-
spararen har avlidit.  

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. 
Lag (2010:1305).  
Lag (2010:1305) har trätt i kraft den 1 januari 2011. 

Sekretessbrytande bestämmelser 

6 § Sekretessen enligt 1 § hindrar inte att uppgift lämnas till en 
enskild enligt vad som föreskrivs i lagstiftningen om allmän försäk-
ring, allmän pension, handikappersättning och vårdbidrag, sjuklön, 
statligt tandvårdsstöd eller särskild sjukförsäkringsavgift.  

7 § Sekretessen enligt 5 § hindrar inte att uppgift lämnas till en 
enskild enligt vad som föreskrivs i lagstiftningen om inkomstgrundad 
ålderspension.  

Kommunalt vårdnadsbidrag [Lag (2009:550).] 

7 a § Sekretess gäller i ärende om vårdnadsbidrag enligt lagen 
(2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag för uppgift om en enskilds 
personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon 
närstående till den enskilde lider men om uppgiften röjs.  

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst 
femtio år. Lag (2009:550).  
Lag (2009:550) har trätt i kraft den 1 juli 2009. 

Inkomstgaranti för den som har varit riksdagsledamot m.fl. 

8 § /Upphör att gälla U:2014-05-01/ Sekretess gäller för uppgift om en 
enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om det kan antas 
att den enskilde lider skada eller men om uppgiften röjs och uppgiften 
förekommer i ärende om  

1. inkomstgaranti för den som har varit riksdagsledamot eller 
ledamot av Europaparlamentet, 

2. inkomstgaranti eller motsvarande förmåner för den som varit stats-
råd och för vissa arbetstagare som har innehaft statlig chefsanställning, 

3. pension enligt statligt kollektivavtal om särskild pension för 
yrkesofficerare, eller 

4. pensionsersättning och särskild pensionsersättning enligt statligt 
kollektivavtal om trygghetsfrågor. 

Sekretess gäller inte beslut i ärende. 
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo 

år. Lag (2009:677). 
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Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009. Äldre bestämmelser gäller fortfarande 
för uppgifter i sådana ärenden och i sådan verksamhet där handlingarna 
omhändertagits för arkivering före denna tidpunkt. 

8 § /Träder i kraft I:2014-05-01/ Sekretess gäller för uppgift om en 
enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om det kan antas 
att den enskilde lider skada eller men om uppgiften röjs och uppgiften 
förekommer i ärende om 

1. inkomstgaranti eller ekonomiskt omställningsstöd för den som 
har varit riksdagsledamot eller ledamot av Europaparlamentet, 

2. inkomstgaranti eller motsvarande förmåner för den som varit 
statsråd och för vissa arbetstagare som har innehaft statlig chefs-
anställning, 

3. pension enligt statligt kollektivavtal om särskild pension för 
yrkesofficerare, 

4. pensionsersättning och särskild pensionsersättning enligt statligt 
kollektivavtal om trygghetsfrågor, eller 

5. stöd för övergång till förvärvsarbete för den som varit 
riksdagsledamot.  

Sekretess gäller inte beslut i ärende.  
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år. 

Lag (2013:765).  
Lag (2013:765) träder i kraft den 1 maj 2014. 

Studiestöd och utlåning av allmänna medel 

Studiestöd och lån till hemutrustning 

9 § Sekretess gäller i ärende om studiestöd och i ärende hos 
Centrala studiestödsnämnden om lån till hemutrustning för flyktingar 
och vissa andra utlänningar för uppgift om en enskilds personliga 
eller ekonomiska förhållanden, om det kan antas att den enskilde lider 
skada eller men om uppgiften röjs.  

I andra ärenden än sådana om studiestöd under sjukdom gäller 
sekretessen inte beslut i ärendet.  

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.  

Utlåningsverksamhet som inte är affärsmässig och inte avser 
näringslivet 

10 § Sekretess gäller, i annat fall än som avses i 9 §, 30 kap. 23, 24, 
27 och 28 §§ samt 31 kap. 1 § första stycket och 2–5 §§, i ärende om 
utlåning av allmänna medel för uppgift om en enskilds personliga 
eller ekonomiska förhållanden, om det kan antas att den enskilde lider 
skada eller men om uppgiften röjs.  

Sekretessen gäller inte ansökan eller beslut i ärende.  
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.  
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Arbetsförmedling etableringsersättning, 
arbetslöshetsersättning m.m. [Lag (2010:208).] 

11 § Sekretess gäller för uppgift om en enskilds personliga 
förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den 
enskilde eller någon närstående till denne lider men och uppgiften 
förekommer i ärende om 

1. arbetsförmedling, 
2. yrkesvägledning, 
3. arbetsvård, 
4. antagning till arbetsmarknadsutbildning, eller 
5. hjälp och stöd vid arbetslöshet eller andra åtgärder i 

anställningsfrämjande syfte eller för att främja en enskilds anpassning 
till arbetslivet.  

Sekretessen gäller inte beslut i ärende.  
I ärende hos Försäkringskassan eller domstol gäller 1–3 och 6 §§ i 

stället för första och andra styckena.  
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.  

12 § Sekretess gäller i ärende om arbetsförmedling och ärende 
enligt lagstiftningen om anställningsfrämjande åtgärder för uppgift 
om en enskilds affärs- eller driftförhållanden, om det inte står klart att 
uppgiften kan röjas utan att den enskilde lider skada.  

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.  

Etableringsplan och etableringsersättning [Lag (2010:208).] 

12 a § Utöver vad som följer av 21 kap. 5 § gäller sekretess för 
uppgift om en enskilds personliga förhållanden när uppgiften före-
kommer i ärende om etableringsplan och i ärende om ersättning enligt 
lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända 
invandrare, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den 
enskilde eller någon närstående till denne lider men.  

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år. 
Lag (2010:208). 
Lag (2010:208) har trätt i kraft den 1 december 2010. 

Arbetslöshetsersättning m.m. 

13 § Sekretess gäller i ärende om arbetslöshetsersättning enligt 
lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och i ärende om med-
lemsavgift för arbetslös medlem enligt lagen (1997:239) om arbets-
löshetskassor för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om 
det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider 
men om uppgiften röjs.  

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.  
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Arbetarskydd m.m. 

Myndighet som har till särskild uppgift att verka för arbetarskydd 

14 § Sekretess gäller hos en myndighet som har till särskild uppgift 
att verka för arbetarskydd i ärende enligt lagstiftningen om arbets-
skadeförsäkring, om arbetsmiljön eller om reglering av arbetstid eller 
annars i ärende om arbetarskydd för uppgift om en enskilds hälso-
tillstånd eller andra personliga förhållanden, om det kan antas att den 
enskilde lider men om uppgiften röjs. Hos en sådan myndighet gäller 
sekretess också för arbetstagares anmälan i ärende om arbetarskydd.  

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.  

Affärs- och driftförhållanden 

15 § Sekretess gäller i ärende enligt lagstiftningen om arbetsmiljön, 
om reglering av arbetstid eller om arbetstillstånd för utlänning för 
uppgift om en enskilds affärs- eller driftförhållanden, om det kan 
antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs.  

Sekretessen gäller inte vid tillsyn över produktsäkerheten hos 
varor som är avsedda för konsumenter eller kan antas komma att 
användas av konsumenter, om intresset av allmän kännedom om 
förhållanden som rör risk för skada på person har sådan vikt att 
uppgiften bör lämnas ut.  

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.  

Dispens av regeringen 

16 § Regeringen får för ett särskilt fall, när det gäller uppgift i ett 
ärende enligt lagstiftningen om arbetsmiljön, besluta om undantag från 
sekretessen enligt 15 §, om den finner det vara av vikt att uppgiften 
lämnas. Regeringen får förena ett sådant beslut med villkor att för-
behåll, som inskränker en enskild mottagares rätt att lämna uppgiften 
vidare eller utnyttja den, ska göras vid utlämnande av uppgiften.  

Rätten att meddela och offentliggöra uppgifter 

17 § Den tystnadsplikt som följer av 12 a § och av ett förbehåll som 
gjorts med stöd av 16 § andra meningen inskränker rätten enligt 
1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och 2 §§ yttrande-
frihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra uppgifter. Lag 
(2010:208).  
Lag (2010:208) har trätt i kraft den 1 december 2010. 
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29 kap. Sekretess till skydd för enskild i verksamhet som rör 
transporter och andra former av kommunikation 

Allmän samfärdsel 

Postförsändelse 

1 § Sekretess gäller hos tillståndsmyndigheten på postområdet och 
hos myndighet som bedriver postverksamhet för uppgift om en 
särskild postförsändelse. Om sekretess inte följer av någon annan 
bestämmelse, får dock sådan uppgift lämnas till den som är 
försändelsens avsändare eller mottagare.  

Elektroniskt meddelande [Lag (2012:288).] 

2 § Sekretess gäller hos en myndighet som tillhandahåller ett 
elektroniskt kommunikationsnät eller en elektronisk kommunikations-
tjänst för uppgift om innehållet i ett elektroniskt meddelande eller 
annan uppgift som angår ett särskilt elektroniskt meddelande. Om 
sekretess inte följer av någon annan bestämmelse, får dock sådan upp-
gift lämnas till den som har tagit del i utväxlingen av ett elektroniskt 
meddelande eller som på något annat sätt har sänt eller tagit emot ett 
sådant meddelande. Detsamma gäller innehavaren av ett abonnemang 
som använts för ett elektroniskt meddelande när det är fråga om uppgift 
om något annat än innehållet i meddelandet. Lag (2012:288).  
Lag (2012:288) har trätt i kraft den 1 juli 2012. 

Annan allmän samfärdsel 

3 § Sekretess gäller hos myndighet som handhar allmän sam-
färdsel för sådan uppgift om en enskilds förbindelse med samfärdsel-
verksamheten som inte avses i 1 eller 2 §, om det inte står klart att 
uppgiften kan röjas utan att den enskilde lider skada eller men. 
Sekretessen hos en myndighet som bedriver postverksamhet för 
uppgift om en enskilds adress gäller dock endast om det kan antas att 
någon kan komma att utsättas för övergrepp eller lider annat allvarligt 
men om uppgiften röjs.  

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.  

Radio- och TV-avgift [Lag (2009:1270).] 

4 § Sekretess gäller i ärende som avser radio- och TV-avgift för 
uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om 
det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider 
skada eller men om uppgiften röjs.  

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år. 
Lag (2009:1270).  
Lag (2009:1270) har trätt i kraft den 1 januari 2010. 
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Körkort 

5 § Sekretess gäller i ärende om prövning av någons lämplighet att 
ha taxiförarlegitimation enligt taxitrafiklagen (2012:211), körkort 
eller traktorkort för uppgift om den enskildes hälsotillstånd eller 
andra personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller 
någon närstående till denne lider betydande men om uppgiften röjs.  

Sekretessen gäller inte beslut i ärende.  
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år. 

Lag (2012:235).  
Lag (2012:235) har trätt i kraft den 1 juni 2012. För ärenden om prövning av 
någons lämplighet att ha taxiförarlegitimation enligt yrkestrafiklagen (1998:490) 
gäller 29 kap. 5 § i sin äldre lydelse. 

Färdtjänst 

Tillstånd för färdtjänst 

6 § Sekretess gäller i ärende om tillstånd till färdtjänst eller riks-
färdtjänst enligt lagen (1997:736) om färdtjänst och lagen (1997:735) 
om riksfärdtjänst för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, 
om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller 
någon närstående till denne lider men.  

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.  

Sekretessbrytande bestämmelse 

7 § Sekretessen enligt 6 § hindrar inte att uppgift lämnas till en 
enskild enligt vad som föreskrivs i lagen (1997:736) om färdtjänst 
och lagen (1997:735) om riksfärdtjänst.  

Luftfart 

Luftfartscertifikat m.m. 

8 § Sekretess gäller i ärende om prövning av någons lämplighet att 
ha elevtillstånd, certifikat eller behörighetsbevis som avses i luft-
fartslagen (2010:500) för uppgift om den enskildes hälsotillstånd eller 
andra personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller 
någon närstående till denne lider betydande men om uppgiften röjs.  

Sekretessen gäller inte beslut i ärende.  
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år. 

Lag (2010:520).  
Lag (2010:520) har trätt i kraft den 1 september 2010. 
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Certifikatregistret 

9 § Sekretess gäller hos Transportstyrelsen i verksamhet som avser 
förande av eller uttag ur certifikatregistret för uppgift som rör brott 
eller en enskilds hälsotillstånd, om det kan antas att den enskilde eller 
någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs.  

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.  

Rapport om händelse inom civil luftfart 

10 § Sekretess gäller hos Rikspolisstyrelsen, Kustbevakningen, 
Statens haverikommission, Luftfartsverket och Transportstyrelsen för 
uppgift som lämnats av en enskild i en rapport om händelse inom 
civil luftfart enligt 10 kap. 8 § luftfartslagen (2010:500), om det kan 
antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider men om 
uppgiften röjs.  

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år. 
Lag (2010:520).  
Lag (2010:520) har trätt i kraft den 1 september 2010. 

Järnväg [Lag (2011:727).] 

10 a § Sekretess gäller i ärende om prövning av någons lämplighet att 
få eller ha förarbevis enligt lagen (2011:725) om behörighet för 
lokförare för uppgift om den enskildes hälsotillstånd eller andra 
personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon 
närstående till denne lider betydande men om uppgiften röjs.  

Sekretessen gäller inte beslut i ärende.  
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år. 

Lag (2011:727).  
Lag (2011:727) har trätt i kraft den 1 juni 2012. 

Sjöfart 

Anmälningar m.m. 

11 § Sekretess gäller hos Transportstyrelsen vid tillsyn enligt 5 kap. 
fartygssäkerhetslagen (2003:364) för uppgift i anmälan eller utsaga 
från en enskild, om det kan antas att den enskilde eller någon 
närstående till denne lider men om uppgiften röjs.  

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.  

Pris och betalningsvillkor i skeppsbyggnadsavtal 

12 § Sekretess gäller i ärende om registrering eller inskrivning i 
fartygsregistrets skeppsbyggnadsdel för uppgift om pris och betal-
ningsvillkor i skeppsbyggnadsavtal.  

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.  
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Undersökningar av sjöolyckor och tillbud, m.m. [Lag 
(2011:553).] 

12 a § Sekretess gäller för uppgift om en enskilds personliga eller 
ekonomiska förhållanden som hänför sig till myndighets verksamhet 
som avser undersökningar av sjöolyckor eller tillbud till sjöss eller 
preliminära bedömningar av allvarliga sjöolyckor enligt lagen 
(1990:712) om undersökning av olyckor, om det inte står klart att 
uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till 
denne lider skada eller men.  

Sekretessen enligt första stycket gäller även för uppgift som 
hänför sig till myndighets verksamhet för att biträda verksamhet som 
avses i första stycket.  

Sekretessen gäller inte för uppgift som tagits in i en slutlig rapport 
om undersökning enligt lagen om undersökning av olyckor.  

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år. 
Lag (2011:553).  
Lag (2011:553) har trätt i kraft den 17 juni 2011.  

Sjöförklaringar och andra utredningar 

13 § Sekretess gäller i ärende om utredning av fartygs sammanstöt-
ning med annat fartyg eller av tillbud till sådan händelse för uppgift 
som rör sammanstötningen eller tillbudet och härrör från det fartyg 
som ärendet avser, om fartygets befälhavare eller redare begär det.  

Sekretess enligt första stycket gäller inte, om sjöförklaring eller 
annan sådan undersökning beträffande båda fartygen sker samtidigt. 
Sekretess gäller inte heller, om sådan undersökning beträffande det 
andra fartyget har ägt rum förut eller om det annars finns tillgång till 
motsvarande uppgift om det andra fartyget.  

Om ett sådant ärende som anges i första stycket handläggs vid 
någon annan myndighet än domstol, tillämpas 43 kap. 5 § första 
stycket hos den myndigheten.  

Sekretessen enligt denna paragraf upphör när motsvarande uppgift 
om det andra fartyget har blivit tillgänglig.  

För uppgift i allmän handling gäller sekretessen högst fem år från 
det att sammanstötningen eller tillbudet skedde.  

Samordning av civila behov av sjöövervakning m.m. [Lag 
(2009:612).] 

13 a § Sekretess gäller i verksamhet som avser förande av eller uttag 
ur Kustbevakningens register för samordning av civila behov av 
sjöövervakning och förmedling av civil sjöinformation för uppgift om 
en enskilds affärs- eller driftförhållanden, om det kan antas att den 
enskilde lider skada om uppgiften röjs.  

I fråga om uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst 
tjugo år. Lag (2009:612).  
Lag (2009:612) har trätt i kraft den 1 juli 2009.  
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Rätten att meddela och offentliggöra uppgifter 

14 § Den tystnadsplikt som följer av 1, 2 och 6 §§ inskränker rätten 
enligt 1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och 2 §§ 
yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra uppgifter.  

30 kap. Sekretess till skydd för enskild i verksamhet som avser 
tillsyn m.m. i fråga om näringslivet 

Konkurrensverkets tillsyn m.m. 

Tillsyn och utredning 

1 § Sekretess gäller i Konkurrensverkets verksamhet som består i 
tillsyn och utredning 

1. för uppgift om en enskilds affärs- eller driftförhållanden, upp-
finningar eller forskningsresultat, om det kan antas att den enskilde 
lider skada om uppgiften röjs, och 

2. för uppgift om andra ekonomiska eller personliga förhållanden än 
som avses i 1 för den som har trätt i affärsförbindelse eller liknande 
förbindelse med den som är föremål för myndighetens verksamhet.  

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.  

Rådgivning inför anmälan om företagskoncentration 

2 § Sekretess gäller hos Konkurrensverket för uppgift som avses i 
1 § och som enbart hänför sig till verksamhet som gäller rådgivning 
inför en anmälan enligt 4 kap. 6 eller 7 § konkurrenslagen 
(2008:579). När en sådan anmälan kommit in till Konkurrensverket 
gäller i stället sekretess enligt 1 §.  

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.  

Anmälningar m.m. 

3 § Sekretess gäller hos Konkurrensverket i ärende som rör utred-
ning av överträdelse av 2 kap. 1 eller 7 § konkurrenslagen (2008:579) 
eller av artikel 101 eller 102 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt för uppgift i anmälan eller utsaga från en enskild, om 
det kan antas att den enskilde lider avsevärd skada eller betydande 
men om uppgiften röjs.  

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år. 
Lag (2010:1436).  
Lag (2010:1436) har trätt i kraft den 1 januari 2011. Äldre bestämmelser gäller 
fortfarande för uppgifter som hänför sig till en utredning eller gäller ett ärende 
hos Konkurrensverket om överträdelser av artikel 81 och 82 i fördraget om 
upprättandet av Europeiska gemenskapen. Den tystnadsplikt som följer av beslut 
enligt 10 kap. 7 § tredje stycket andra meningen regeringsformen i dess lydelse 
före den 1 januari 2011, har fortsatt företräde framför rätten att meddela och 
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offentliggöra uppgifter enligt tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrund-
lagen. 

Finansiella marknader m.m. 

Tillsyn och tillstånd 

4 § Sekretess gäller i en statlig myndighets verksamhet som består 
i tillståndsgivning eller tillsyn med avseende på bank- och kredit-
väsendet, värdepappersmarknaden eller försäkringsväsendet 

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

2. för uppgift om ekonomiska eller personliga förhållanden för 
annan som har trätt i affärsförbindelse eller liknande förbindelse med 
den som myndighetens verksamhet avser.  

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.  

Ägarprövning 

5 § Sekretess gäller för uppgift om en enskilds personliga eller 
ekonomiska förhållanden, om det kan antas att den enskilde lider 
skada eller men om uppgiften röjs och uppgiften förekommer i ärende 
hos en statlig myndighet om innehav av 

1. aktier i bankaktiebolag, kreditmarknadsbolag, värdepappers-
bolag, fondbolag eller försäkringsaktiebolag, 

2. andelar i medlemsbank eller kreditmarknadsförening, eller 
3. aktier eller andelar i börs, clearingorganisation, central värde-

pappersförvarare, betalningsinstitut eller institut för elektroniska 
pengar.  

Sekretessen gäller inte beslut av myndigheten och inte heller för upp-
gift från en annan myndighet om uppgiften inte är sekretessreglerad där.  

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år. 
Lag (2011:774).  
Lag (2011:774) har trätt i kraft den 1 juli 2011. 

Övervakning och kontroll enligt viss lagstiftning 

6 § Sekretess gäller i en statlig myndighets verksamhet som består 
i övervakning eller kontroll för sådan uppgift om en enskilds 
ekonomiska eller personliga förhållanden som på begäran har lämnats 
av någon som är skyldig att lämna uppgifter till myndigheten, om 
övervakningen eller kontrollen sker enligt 

1. lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument, 
2. lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell 

verksamhet, 
3. lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav 

av finansiella instrument, 
4. lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet, 
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5. lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel 
med finansiella instrument, 

6. lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på 
aktiemarknaden,  

7. lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s 
blankningsförordning, eller 

8. lagen (2013:287) med kompletterande bestämmelser till EU:s 
förordning om OTC-derivat, centrala motparter och 
transaktionsregister. 

Om en uppgift som avses i första stycket rör den uppgiftsskyldige, 
gäller sekretessen endast om denne kan antas lida skada eller men om 
uppgiften röjs och sekretessen inte motverkar syftet med uppgifts-
skyldigheten.  

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år. 
Lag (2013:289).  
Lag (2013:289) har trätt i kraft den 1 januari 2013. 

Internationella avtal 

7 § Sekretess gäller hos en statlig myndighet i verksamhet som 
avses i 4–6 §§, i den utsträckning riksdagen har godkänt avtal om detta 
med en annan stat eller med en mellanfolklig organisation, för sådan 
uppgift om affärs- eller driftförhållanden och ekonomiska eller per-
sonliga förhållanden som myndigheten har fått enligt avtalet. Samma 
sekretess gäller hos Finansinspektionen för uppgifter som inspektionen 
har fått från en utländsk myndighet eller ett utländskt organ enligt 
något annat avtal, om regeringen meddelar föreskrifter om detta.  

Om sekretess gäller enligt första stycket, får de sekretessbrytande 
bestämmelserna i 10 kap. 15–27 §§ och 28 § första stycket inte 
tillämpas i strid med det aktuella avtalet.  

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.  

Sekretessbrytande bestämmelse 

8 § Sekretess enligt 4 § första stycket hindrar inte att en uppgift 
lämnas till en börs eller ett utländskt företag som har tillstånd att 
driva en reglerad marknad från filial i Sverige om uppgiften behövs 
för att börsen eller det utländska företaget ska kunna fullgöra sina 
uppgifter enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden eller 
annan författning.  

Dispens av regeringen 

9 § Regeringen får för ett särskilt fall besluta om undantag från 
sekretessen enligt 4 § första stycket 1, om den finner det vara av vikt 
att uppgiften lämnas. Regeringen får förena ett sådant beslut med 
villkor att förbehåll, som inskränker en enskild mottagares rätt att 
lämna uppgiften vidare eller utnyttja den, ska göras vid utlämnande 
av uppgiften.  
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Insättningsgaranti, statligt stöd till kreditinstitut, m.m. 

Insättningsgaranti och investerarskydd 

10 § Sekretess gäller hos garantimyndighet enligt lagen (1995:1571) 
om insättningsgaranti och lagen (1999:158) om investerarskydd i 
myndighetens verksamhet enligt dessa lagar 

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

2. för uppgift om ekonomiska eller personliga förhållanden för 
någon annan som har trätt i affärsförbindelse eller liknande för-
bindelse med den som myndighetens verksamhet avser eller med ett 
utländskt institut med filial i Sverige som endast omfattas av ett 
utländskt garantisystem.  

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.  

Internationella avtal 

11 § I den utsträckning regeringen meddelar föreskrifter om det, 
gäller sekretess hos en sådan garantimyndighet som avses i 10 § för 
sådan uppgift om affärs- eller driftförhållanden och andra ekono-
miska eller personliga förhållanden som myndigheten fått på grund av 
ett avtal med företrädare för ett utländskt garantisystem. Om sådan 
sekretess gäller, får de sekretessbrytande bestämmelserna i 10 kap. 
15–27 §§ och 28 § första stycket inte tillämpas i strid med avtalet.  

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.  

Statligt stöd till kreditinstitut 

12 § Sekretess gäller i ärende enligt lagen (2008:814) om statligt 
stöd till kreditinstitut, till dess ärendet har slutförts 

1. för uppgift om affärs- eller driftförhållande hos den som ärendet 
avser, och 

2. för uppgift om ekonomiska eller personliga förhållanden för 
annan som har trätt i affärsförbindelse eller liknande förbindelse med 
den som ärendet avser.  

I ett avslutat ärende som avses i första stycket gäller sekretess 
1. för uppgift om affärs- eller driftförhållande hos den som ärendet 

avser, om det kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften 
röjs, och 

2. för uppgift om ekonomiska eller personliga förhållanden för 
annan som har trätt i affärsförbindelse eller liknande förbindelse med 
den som ärendet avser.  

Sekretessen gäller inte beslut i ärende.  
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.  
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Överföring av sekretess 

13 § Får en myndighet i ett ärende som avses i 12 § en uppgift som 
är sekretessreglerad i 31 kap. 1 § första stycket eller 31 kap. 2 § från 
Riksbanken eller Riksgäldskontoret, blir sekretessbestämmelsen 
tillämplig på uppgiften även i ärendet. Sekretessen gäller dock inte 
om uppgiften ingår i ett beslut av den mottagande myndigheten.  

Dispens av regeringen 

14 § Regeringen får för ett särskilt fall besluta om undantag från 
sekretessen enligt 10 § första stycket 1 samt 12 § första stycket 1 och 
andra stycket 1, om den finner det vara av vikt att uppgiften lämnas. 
Regeringen får förena ett sådant beslut med villkor att förbehåll, som 
inskränker en enskild mottagares rätt att lämna uppgiften vidare eller 
utnyttja den, ska göras vid utlämnande av uppgiften.  

Enskild mottagare av statsbidrag 

15 § Sekretess gäller hos Riksrevisionen i verksamhet som avser 
granskning av hur en enskild mottagare har använt statsbidrag 

1. för uppgift om en enskilds affärs- eller driftförhållanden, om det 
kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs, och 

2. för uppgift om andra ekonomiska eller personliga förhållanden 
än som avses i 1 för den som har trätt i affärsförbindelse eller liknande 
förbindelse med den som är föremål för myndighetens granskning.  

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.  

Advokater 

16 § Sekretess gäller i ärende om någons inträde i Advokatsam-
fundet, om disciplinärt ingripande mot en advokat eller om en 
advokats uteslutning ur samfundet för uppgift om hans eller hennes 
ekonomiska ställning eller om annans personliga eller ekonomiska 
förhållanden, om det kan antas att den som uppgiften rör lider skada 
eller men om uppgiften röjs.  

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.  

Revisorer 

17 § Sekretess gäller i ärende om godkännande eller auktorisation 
av en revisor eller registrering av ett revisionsbolag, om disciplinärt 
ingripande mot en godkänd eller auktoriserad revisor eller ett 
registrerat revisionsbolag eller om upphävande av godkännande, 
auktorisation eller registrering för uppgift om revisorns eller 
revisionsbolagets ekonomiska ställning eller om annans personliga 
eller ekonomiska förhållanden, om det kan antas att den som 
uppgiften rör lider skada eller men om uppgiften röjs.  

Sekretessen gäller inte beslut i ärendet.  
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Om sekretess gäller enligt första stycket, får de sekretessbrytande 
bestämmelserna i 10 kap. 15–27 §§ och 28 § första stycket inte 
tillämpas i strid med avtal som träffats med en utländsk myndighet 
eller ett utländskt organ.  

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.  

Stiftelser 

18 § Sekretess gäller i verksamhet som avser tillsyn över stiftelser 
1. för uppgift om stiftelsens affärs- eller driftförhållanden, om det 

kan antas att stiftelsen lider skada om uppgiften röjs, och 
2. för uppgift om någon annan enskilds personliga eller ekono-

miska förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon 
närstående lider skada eller men om uppgiften röjs.  

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo 
år. Om uppgiften avser den enskildes personliga förhållanden gäller 
dock sekretessen i högst sjuttio år.  

Åldersgräns för film [Lag (2010:1883).] 

19 § Sekretess gäller i ärende enligt lagen (2010:1882) om ålders-
gränser för film som ska visas offentligt för uppgift i framställningen 
i en film. Sekretessen upphör att gälla när beslut i saken har vunnit 
laga kraft. Lag (2010:1883).  
Lag (2010:1883) har trätt i kraft den 1 januari 2011. Äldre föreskrifter gäller 
fortfarande för ärenden som kommit in till Statens biografbyrå före ikraft-
trädandet. 

Alkohol 

20 § Sekretess gäller hos tillstånds- eller tillsynsmyndighet enligt 
alkohollagen (2010:1622) för uppgift om en enskilds personliga eller 
ekonomiska förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller 
någon närstående till denne lider skada eller men om uppgiften röjs.  

Sekretessen gäller inte beslut i ärende om tillstånd.  
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år. 

Lag (2010:1633).  
Lag (2010:1633) har trätt i kraft den 1 januari 2011. För ärenden som gäller 
tillstånd eller tillsyn och som har anhängiggjorts före den 1 januari 2011 gäller 
30 kap. 20 § i sin äldre lydelse. 

Ordningsvakter och väktare 

21 § Sekretess gäller för uppgift om en enskilds personliga för-
hållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående 
till denne utsätts för våld eller lider annat allvarligt men om uppgiften 
röjs och uppgiften förekommer i 

1. ärende om förordnande av ordningsvakt och i förteckning som 
förs över tjänstetecken som tilldelats ordningsvakt, eller 
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2. ärende om godkännande av väktare och i register som förs över 
väktare.  

Utöver vad som följer av första stycket gäller sekretess i ärende, 
förteckning eller register som avses där för uppgift om en enskilds 
personnummer, bostadsadress, hemtelefonnummer och för andra 
jämförbara uppgifter, om det inte står klart att uppgiften kan röjas 
utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men.  

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.  

Särskild förvaltning av hyresfastighet [Lag (2010:30).] 

22 § Sekretess gäller i ärende enligt bostadsförvaltningslagen 
(1977:792) för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska 
förhållanden, om det kan antas att den enskilde lider skada eller men 
om uppgiften röjs.  

Sekretessen gäller inte beslut i ärende.  
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år. 

Lag (2010:30).  
Lag (2010:30) har trätt i kraft den 1 mars 2010. Äldre bestämmelser gäller 
fortfarande i ärenden enligt den upphävda lagen (1975:1132) om förvärv av 
hyresfastighet m.m. 

Övrig tillsyn m.m. som utövas av statlig myndighet  

Tillsyn, stödverksamhet, m.m. 

23 § Sekretess gäller, i den utsträckning regeringen meddelar före-
skrifter om det, i en statlig myndighets verksamhet som består i utred-
ning, planering, prisreglering, tillståndsgivning, tillsyn eller stödverk-
samhet med avseende på produktion, handel, transportverksamhet 
eller näringslivet i övrigt 

1. för uppgift om en enskilds affärs- eller driftförhållanden, upp-
finningar eller forskningsresultat, om det kan antas att den enskilde 
lider skada om uppgiften röjs, och 

2. för uppgift om andra ekonomiska eller personliga förhållanden 
än som avses i 1 för den som har trätt i affärsförbindelse eller liknan-
de förbindelse med den som är föremål för myndighetens verksamhet.  

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.  

Internationella avtal 

24 § Sekretess gäller, i den utsträckning riksdagen godkänt ett avtal 
om detta med en annan stat eller med en mellanfolklig organisation, 
hos en statlig myndighet i verksamhet som avses i 23 §, för sådan 
uppgift om en enskilds ekonomiska eller personliga förhållanden som 
myndigheten förfogar över på grund av avtalet.  
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Om sekretess gäller enligt första stycket, får de sekretessbrytande 
bestämmelserna i 10 kap. 15–27 §§ och 28 § första stycket inte 
tillämpas i strid med det aktuella avtalet.  

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.  

Överföring av sekretess 

25 § Får ett landsting eller en kommun som inte ingår i ett landsting 
i samband med sådana överläggningar som avses i 9 och 13 §§ lagen 
(2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. en uppgift från Tandvårds- 
och läkemedelsförmånsverket som är sekretessreglerad enligt 23 § 
första stycket 1, blir sekretessbestämmelsen tillämplig på uppgiften 
även hos landstinget eller kommunen. Detta gäller dock inte om det 
finns en primär sekretessbestämmelse till skydd för samma intresse 
som är tillämplig på uppgiften hos den mottagande myndigheten.  

Dispens av regeringen 

26 § Regeringen får för ett särskilt fall besluta om undantag från 
sekretess som har föreskrivits med stöd av 23 § första stycket 1, om 
den finner det vara av vikt att uppgiften lämnas. Regeringen får 
förena ett sådant beslut med villkor att förbehåll, som inskränker en 
enskild mottagares rätt att lämna uppgiften vidare eller utnyttja den, 
ska göras vid utlämnande av uppgiften.  

Tillsyn och stödverksamhet av andra än statliga myndigheter 

Tillsyn och stödverksamhet i allmänhet 

27 § Sekretess gäller i verksamhet som bedrivs av någon annan än 
en statlig myndighet och som består i tillsyn eller stödverksamhet 
med avseende på näringslivet 

1. för uppgift om en enskilds affärs- eller driftförhållanden, upp-
finningar eller forskningsresultat, om det kan antas att den enskilde 
lider skada om uppgiften röjs, och 

2. för uppgift om andra ekonomiska eller personliga förhållanden 
än som avses i 1 för den som har trätt i affärsförbindelse eller lik-
nande förbindelse med den som är föremål för sådan tillsyns- eller 
stödverksamhet som avses i denna paragraf.  

Sekretess enligt första stycket 1 gäller inte för uppgift i tillsyns-
verksamhet som bedrivs av den eller de kommunala nämnder som 
fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet, om intresset 
av allmän kännedom om förhållande som rör människors hälsa, 
miljön eller redligheten i handeln eller ett liknande allmänintresse har 
sådan vikt att uppgiften bör lämnas ut.  

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.  
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Brandfarliga varor 

28 § Sekretess gäller hos en kommunal myndighet i ärende om 
tillstånd till hantering av brandfarliga varor 

1. för uppgift om en enskilds affärs- eller driftförhållanden, upp-
finningar eller forskningsresultat, om det kan antas att den enskilde 
lider skada om uppgiften röjs, och 

2. för uppgift om andra ekonomiska eller personliga förhållanden 
än som avses i 1 för den som har trätt i affärsförbindelse eller 
liknande förbindelse med den som är föremål för sådan tillsyns- eller 
stödverksamhet som avses i denna paragraf.  

Sekretessen gäller inte beslut i ärende.  
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.  

Dispens av regeringen 

29 § Regeringen får för ett särskilt fall besluta om undantag från 
sekretess enligt 27 § första stycket 1, om den finner det vara av vikt 
att uppgiften lämnas. Regeringen får förena ett sådant beslut med 
villkor att förbehåll, som inskränker en enskild mottagares rätt att 
lämna uppgiften vidare eller utnyttja den, ska göras vid utlämnande 
av uppgiften.  

Rätten att meddela och offentliggöra uppgifter 

30 § Den tystnadsplikt som följer av 2 § första stycket första 
meningen, 4 § första stycket 2, 12 § första stycket och andra stycket 
2, 13 §, 15 § första stycket 2, 23 § första stycket 2 och 27 § första 
stycket 2 och den tystnadsplikt som följer av ett förbehåll som gjorts 
med stöd av 9 § andra meningen, 14 § andra meningen, 26 § andra 
meningen eller 29 § andra meningen inskränker rätten enligt 1 kap. 
1 § tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och 2 §§ yttrandefrihets-
grundlagen att meddela och offentliggöra uppgifter.  

Den tystnadsplikt som följer av 24 § inskränker rätten att meddela 
och offentliggöra uppgifter, när det är fråga om uppgift om andra 
ekonomiska eller personliga förhållanden än affärs- och drift-
förhållanden för den som trätt i affärsförbindelse eller liknande 
förbindelse med den som är föremål för myndighetens verksamhet.  

Den tystnadsplikt som följer av 18 § inskränker rätten att meddela 
och offentliggöra uppgifter, när det är fråga om uppgift om en enskilds 
personliga förhållanden vars röjande kan vålla allvarligt men.  

31 kap. Sekretess till skydd för enskild i annan verksamhet 
med anknytning till näringslivet 

Riksbankens verksamhet 

1 § Sekretess gäller i Riksbankens kassarörelse, valutahandel, in- 
och utlåningsrörelse, betalningsutjämning samt handel med värde-



238  Offentlighets- och sekretesslag 
 

papper eller med rättigheter och skyldigheter som anknyter till sådana 
tillgångar för uppgift om en enskilds ekonomiska förhållanden.  

Sekretess gäller vidare hos Riksbanken i ärenden enligt lag-
stiftningen om valutareglering och betalningar till och från utlandet 
för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, 
om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde lider 
skada eller men.  

För uppgift i en allmän handling som avses i första stycket gäller 
sekretessen i högst tjugo år och för uppgift i en allmän handling som 
avses i andra stycket gäller sekretessen i högst femtio år.  

Affärs-, upplånings- och utlåningsverksamhet 

Riksgäldskontorets upplåningsverksamhet 

2 § Sekretess gäller i Riksgäldskontorets upplåningsverksamhet 
för uppgift om en enskilds ekonomiska förhållanden.  

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.  

Affärsverksamhet hos kommunala eller landstingskommunala 
företag 

3 § Sekretess gäller i affärsverksamhet hos en bank, ett kredit-
marknadsföretag eller ett värdepappersbolag som samverkande 
kommuner eller landsting utövar ett rättsligt bestämmande inflytande 
över för uppgift om en enskilds ekonomiska eller personliga 
förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan lämnas ut utan 
att den enskilde lider skada eller men. I ett ärende enligt lagen 
(2007:1091) om offentlig upphandling, lagen (2007:1092) om upp-
handling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster 
eller lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säker-
hetsområdet gäller dock sekretess för sådana uppgifter endast om det 
kan antas att den enskilde lider skada eller men om uppgiften röjs.  

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år. 
Lag (2011:1036).  
Lag (2011:1036) har trätt i kraft den 1 november 2011. 

Annan upplåningsverksamhet eller affärsmässig 
utlåningsverksamhet 

4 § I annan av en myndighet bedriven upplåningsverksamhet eller 
affärsmässig utlåningsverksamhet än som avses i 1, 2 eller 3 § gäller 
sekretess för uppgift om en enskilds affärs- eller driftförhållanden, 
om det kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs.  

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.  
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Överföring av sekretess 

5 § Får en myndighet en uppgift som är sekretessreglerad i 3 eller 
4 § från en myndighet som avses där, blir 3 eller 4 § tillämplig på 
uppgiften också hos den mottagande myndigheten. Sekretess-
bestämmelsen ska dock inte tillämpas, om uppgiften ingår i ett beslut 
hos den mottagande myndigheten.  

Pantbrevsregistret 

Förande av pantbrevsregistret 

6 § Sekretess gäller i verksamhet som avser förande av pantbrevs-
registret enligt lagen (1994:448) om pantbrevsregister för uppgift om 
en registrerad pantbrevshavare, om det inte står klart att uppgiften kan 
röjas utan att den som uppgiften rör lider skada.  

Sekretessbrytande bestämmelse 

7 § Sekretessen enligt 6 § hindrar inte att uppgift lämnas till den 
som senast har beviljats lagfart för den fastighet som uppgiften rör 
eller, om fastigheten är upplåten med tomträtt, till den som enligt 
fastighetsregistrets inskrivningsdel är tomträttshavare.  

Inteckningsbrevsregistret 

Förande av inteckningsbrevsregistret 

8 § Sekretess gäller i verksamhet som avser förande av intecknings-
brevsregistret enligt lagen (2008:1075) om inteckningsbrevsregister för 
uppgift om en registrerad inteckningsbrevshavare, om det inte står klart 
att uppgiften kan röjas utan att den som uppgiften rör lider skada.  

Sekretessbrytande bestämmelse 

9 § Sekretessen enligt 8 § hindrar inte att uppgift lämnas till den 
vars egendom har intecknats.  

Elcertifikatsregistret 

10 § Sekretess gäller i verksamhet som avser förande av 
elcertifikatsregistret enligt lagen (2011:1200) om elcertifikat för 
uppgift som lämnar eller bidrar till upplysning om ställningen på ett 
certifikatkonto, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att 
kontoinnehavaren lider skada. Lag (2011:1202).  
Lag (2011:1202) har trätt i kraft den 1 januari 2012. 
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Utsläppsregistret 

11 § Sekretess gäller i verksamhet som avser förande av utsläpps-
registret enligt lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter för 
uppgift som lämnar eller bidrar till upplysning om ställningen på ett 
konto i registret, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att 
kontoinnehavaren lider skada.  

Uppdragsverksamhet för enskilds räkning 

Provning, värdering, undersökning m.m. 

12 § Sekretess gäller för uppgift som avser provning, bestämning av 
egenskaper eller myckenhet, värdering, vetenskaplig, teknisk, 
ekonomisk eller statistisk undersökning eller annat sådant uppdrag 
som myndigheten utför för en enskilds räkning, om det måste antas 
att uppdraget har lämnats under förutsättning att uppgiften inte röjs.  

Sekretessen gäller inte om intresset av allmän kännedom om 
förhållande som rör människors hälsa har sådan vikt att uppgiften bör 
lämnas ut. Sekretessen gäller dock för uppgift från uppdrags-
verksamhet inom universitet och högskolor.  

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år. 
Hos universitet och högskolor gäller sekretessen dock i högst tio år. 
Hos Patent- och registreringsverket gäller sekretessen i högst femtio år.  

Sekretessbrytande bestämmelse 

13 § Sekretessen enligt 12 § hindrar inte att uppgifter som rör 
människors hälsa lämnas till en myndighet som utövar tillsyn inom 
miljö- och hälsoskyddsområdet.  

Dispens av regeringen 

14 § Regeringen får för ett särskilt fall besluta om undantag från 
sekretessen enligt 12 § om den finner det vara av vikt att uppgiften 
lämnas. Regeringen får förena ett sådant beslut med villkor att förbehåll, 
som inskränker en enskild mottagares rätt att lämna uppgiften vidare 
eller utnyttja den, ska göras vid utlämnande av uppgiften.  

Administrativa tjänster åt en stiftelse 

15 § Sekretess gäller i verksamhet som avser administrativa tjänster 
som utförs efter överenskommelse med en stiftelse, för uppgift om en 
annan enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om det kan 
antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider skada 
eller men om uppgiften röjs.  

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo 
år. Om uppgiften avser den enskildes personliga förhållanden, gäller 
dock sekretessen i högst sjuttio år.  
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Enskildas affärsförbindelser med myndigheter, m.m. 

Affärsförbindelse med myndighet 

16 § Sekretess gäller för uppgift om en enskilds affärs- eller drift-
förhållanden när denne i annat fall än som avses i 1 § första stycket, 
2–4 och 12 §§ har trätt i affärsförbindelse med en myndighet, om det 
av särskild anledning kan antas att den enskilde lider skada om 
uppgiften röjs.  

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo 
år. Beträffande en handling som anger villkoren i ett avtal gäller 
sekretessen dock längst till dess att två år, eller hos statliga affärsverk, 
Försvarets materielverk och Försvarsexportmyndigheten samt i 
kommunal affärsverksamhet fem år, har gått från det att avtalet slöts. 
Lag (2011:1574).  
Lag (2011:1574) har trätt i kraft den 1 maj 2012.  

Affärsförbindelse med vissa bolag m.m. 

17 § Sekretess gäller för uppgift om en enskilds affärs- eller drift-
förhållanden när denne har trätt i affärsförbindelse med bolag, 
förening, samfällighet eller stiftelse som driver affärsverksamhet och 
vari det allmänna genom myndigheten utövar ett bestämmande 
inflytande eller bedriver revision, om det kan antas att den enskilde 
lider skada om uppgiften röjs.  

Sekretessen hos en myndighet som bedriver sådan revision gäller 
inte om uppgiften ingår i ett beslut av myndigheten.  

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo 
år. Beträffande handling som anger villkoren i ett avtal gäller 
sekretessen dock längst till dess att två år, eller hos statliga affärsverk 
och Försvarets materielverk samt i kommunal affärsverksamhet fem 
år, har gått från det att avtalet slöts.  

Överföring av sekretess 

18 § Får en myndighet en uppgift som är sekretessreglerad i 16 eller 
17 § från en myndighet som avses där, blir 16 eller 17 § tillämplig på 
uppgiften också hos den mottagande myndigheten. Sekretess-
bestämmelsen ska dock inte tillämpas, om uppgiften ingår i ett beslut 
av den mottagande myndigheten.  

Dispens av regeringen 

19 § Regeringen får för ett särskilt fall besluta om undantag från 
sekretessen enligt 16 eller 17 §, om den finner det vara av vikt att 
uppgiften lämnas. Regeringen får förena ett sådant beslut med villkor 
att förbehåll, som inskränker en enskild mottagares rätt att lämna upp-
giften vidare eller utnyttja den, ska göras vid utlämnande av uppgiften.  
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Patentansökan m.m. 

Patentansökan 

20 § Sekretess gäller i ärende om ansökan om patent för uppgift om 
uppfinning eller företagshemlighet, om inte annat följer av patent-
lagen (1967:837).  

Arbetstagares uppfinningar 

21 § Sekretess gäller för sådan uppgift om uppfinning som har 
lämnats till en myndighet enligt lagen (1949:345) om rätten till 
arbetstagares uppfinningar. Om patent har sökts på uppfinningen, gäller 
dock sekretessen endast om uppgiften omfattas av sekretess enligt 20 §.  

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen enligt första 
stycket första meningen i högst tjugo år.  

Registrering av mönster 

22 § Sekretess gäller i ärende om registrering av mönster för uppgift 
om mönstret, om sökanden har begärt det och annat inte följer av 
mönsterskyddslagen (1970:485).  

Varu- eller näringskännetecken [Lag (2010:1890).] 

22 a § Sekretess gäller i ett mål eller ärende om varu- eller närings-
kännetecken för uppgift om en myndighets eller en enskilds affärs- 
eller driftförhållanden, om en part har begärt detta och det kan antas 
att den som uppgiften rör lider avsevärd skada om uppgiften röjs. 
Sekretess gäller dock inte för uppgift som har betydelse för bedöm-
ningen av ensamrättens giltighet eller skyddets omfattning.  

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år. 
Lag (2010:1890).  
Lag (2010:1890) har trätt i kraft den 1 juli 2011. 

Upphovsrättsligt skyddat verk 

23 § Sekretess gäller för uppgift i ett upphovsrättsligt skyddat verk 
som inte kan antas sakna kommersiellt intresse, om det inte står klart 
att uppgiften kan röjas utan att rättighetshavaren lider skada och 

1. det av särskild anledning kan antas att verket inte tidigare har 
offentliggjorts i den mening som avses i lagen (1960:729) om 
upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, 

2. det av särskild anledning kan antas att verket har kommit in till 
myndigheten utan rättighetshavarens samtycke, och 

3. ett röjande av uppgiften innebär ett upphovsrättsligt förfogande.  
Vid tillämpningen av första stycket ska ett verk som har 

tillhandahållits enligt 2 kap. tryckfrihetsförordningen eller har lämnats 
från en myndighet till en annan inte därigenom anses offentliggjort.  
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Internationellt utvecklingsbistånd 

Affärs- och driftförhållanden 

24 § Sekretess gäller i verksamhet avseende internationellt utveck-
lingsbistånd för uppgift om en enskilds affärs- eller driftförhållanden, 
om det av särskild anledning kan antas att den enskilde lider skada 
om uppgiften röjs.  

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo 
år. Beträffande handling som anger villkoren i ett avtal, slutet mellan 
en enskild och en myndighet, gäller sekretessen dock längst till dess 
att två år har gått från det att avtalet slöts.  

Dispens av regeringen 

25 § Regeringen får för ett särskilt fall besluta om undantag från 
sekretessen enligt 24 §, om den finner det vara av vikt att uppgiften 
lämnas. Regeringen får förena ett sådant beslut med villkor att för-
behåll, som inskränker en enskild mottagares rätt att lämna uppgiften 
vidare eller utnyttja den, ska göras vid utlämnande av uppgiften.  

Rätten att meddela och offentliggöra uppgifter 

26 § Den tystnadsplikt som följer av 1 § första stycket, 2, 12 och 
20–22 §§ och den tystnadsplikt som följer av ett förbehåll som gjorts 
med stöd av 14 § andra meningen, 19 § andra meningen eller 25 § 
andra meningen inskränker rätten enligt 1 kap. 1 § tryckfrihets-
förordningen och 1 kap. 1 och 2 §§ yttrandefrihetsgrundlagen att 
meddela och offentliggöra uppgifter.  

Den tystnadsplikt som följer av 3 och 4 §§ begränsar rätten att 
meddela och offentliggöra uppgifter, när det är fråga om uppgift som 
hänför sig till affärsmässig utlåningsverksamhet.  

Den tystnadsplikt som följer av 15 § begränsar rätten att meddela 
och offentliggöra uppgifter, när det är fråga om uppgift om en enskilds 
personliga förhållanden vars röjande kan vålla allvarligt men.  

32 kap. Sekretess till skydd för enskild i verksamhet som rör 
annan tillsyn, granskning, övervakning, m.m. 

Datainspektionen 

Tillstånd, tillsyn, m.m. 

1 § Sekretess gäller hos Datainspektionen i ärende om tillstånd 
eller tillsyn som enligt lag eller annan författning ska handläggas av 
inspektionen och i ärende om sådant bistånd som avses i Europa-
rådets konvention om skydd för enskilda vid automatisk databehand-
ling av personuppgifter, för uppgift om en enskilds personliga eller 
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ekonomiska förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller 
någon närstående till denne lider skada eller men om uppgiften röjs.  

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.  

Överföring av sekretess 

2 § Får Justitiekanslern en uppgift som är sekretessreglerad i 1 §, 
blir 1 § tillämplig på uppgiften även hos Justitiekanslern.  

Kameraövervakning [Lag (2013:461).] 

Enskilds personliga förhållanden [Lag (2013:461).] 

3 § Sekretess gäller för sådan uppgift om en enskilds personliga 
förhållanden som har inhämtats genom kameraövervakning som 
avses i kameraövervakningslagen (2013:460), om det inte står klart 
att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till 
denne lider men. 

Sekretessen enligt första stycket gäller hos en domstol i dess 
rättskipande eller rättsvårdande verksamhet endast om det kan antas 
att den enskilde eller någon närstående till denne lider men om upp-
giften röjs. 

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio 
år. Lag (2013:461). 
Lag (2013:461) har trätt i kraft den 1 juli 2013. Bestämmelserna i 32 kap. 3 § i 
sin nya lydelse tillämpas även på sådana uppgifter om en enskilds personliga 
förhållanden som inhämtats genom kameraövervakning som avses i lagen 
(1998:150) om allmän kameraövervakning. 

Sekretessbrytande bestämmelse [Lag (2013:461).] 

3 a § Sekretessen enligt 3 § hindrar inte att uppgift om en enskilds 
personliga förhållanden lämnas till 

1. en åklagarmyndighet, en polismyndighet, Tullverket, Kust-
bevakningen eller Skatteverket, om uppgiften behövs för att utreda ett 
begånget brott för vilket fängelse är föreskrivet eller för att 
förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet som 
innefattar brott för vilket fängelse är föreskrivet, eller 

2. en kommun eller en myndighet som ansvarar för räddnings-
tjänst enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, om uppgiften 
behövs för att förebygga en hotande olycka eller för att begränsa 
verkningarna av en redan inträffad olycka. Lag (2013:461). 
Lag (2013:461) har trätt i kraft den 1 juli 2013. 
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Överförmyndare m.m. 

Överförmyndare och överförmyndarnämnd 

4 § Sekretess gäller hos överförmyndare eller överförmyndar-
nämnd i ärende enligt föräldrabalken för uppgift om en enskilds 
personliga eller ekonomiska förhållanden, om det inte står klart att 
uppgiften kan röjas utan att den enskilde lider skada eller men.  

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.  

Sekretessbrytande bestämmelse 

5 § Sekretessen enligt 4 § hindrar inte att uppgift lämnas till en 
enskild enligt vad som föreskrivs i föräldrabalken.  

Offentliga funktionärers innehav av finansiella instrument 

6 § Sekretess gäller för uppgift om innehav av finansiella 
instrument som har lämnats till en myndighet, om det inte står klart 
att uppgiften kan röjas utan att den som uppgiften rör lider skada eller 
men och uppgiften har lämnats till följd av anmälningsskyldighet 
enligt 

1. ett särskilt beslut enligt 11 § lagen (2000:1087) om anmälnings-
skyldighet för vissa innehav av finansiella instrument, 

2. 9 kap. 5 § lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank, 
3. 7 kap. 2 § lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-

fonder), 
4. 5 kap. 2 § lagen (2000:193) om Sjätte AP-fonden, eller 
5. 14 a § första och andra styckena lagen (2002:1023) med 

instruktion för Riksrevisionen.  
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.  

Passagerarregister 

7 § Sekretess gäller i verksamhet som avser förande av eller uttag 
ur register enligt lagen (2006:444) om passagerarregister för uppgift 
om en enskilds namn och födelsedatum samt nummer på rese-
handling. Sekretess i denna verksamhet gäller också för uppgift om 
en enskilds ekonomiska förhållanden, om det kan antas att den 
enskilde lider skada om uppgiften röjs.  

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.  

Räddningsinsatser, undersökningar av olyckor och tillsyn 

8 § Sekretess gäller hos kommuner och statliga myndigheter för 
uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om 
det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider 
skada eller men om uppgiften röjs och uppgiften förekommer i sådan 
verksamhet enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor som avser 
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1. utförande av räddningsinsatser, 
2. undersökningar av olyckor, eller 
3. tillsyn.  
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.  

Kärnteknisk verksamhet 

Kärnenergiolyckor m.m. 

9 § Sekretess gäller för sådan uppgift om en enskilds affärs- eller 
driftförhållanden som har lämnats enligt 19–21 §§ lagen (1984:3) om 
kärnteknisk verksamhet eller i ärende om underrättelse och informa-
tion eller bistånd enligt konventionerna den 26 september 1986 om 
tidig information vid en kärnenergiolycka och om bistånd i händelse 
av en kärnteknisk olycka eller ett nödläge med radioaktiva ämnen 
samt konventionen den 17 mars 1992 om gränsöverskridande effekter 
av industriolyckor, om det kan antas att den enskilde lider skada om 
uppgiften röjs.  

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.  

Dispens av regeringen 

10 § Regeringen får för ett särskilt fall besluta om undantag från 
sekretessen enligt 9 §, om den finner det vara av vikt att uppgiften 
lämnas. Regeringen får förena ett sådant beslut med villkor att för-
behåll, som inskränker en enskild mottagares rätt att lämna uppgiften 
vidare eller utnyttja den, ska göras vid utlämnande av uppgiften.  

Rätten att meddela och offentliggöra uppgifter 

11 § Den tystnadsplikt som följer av 1 och 2 §§ inskränker rätten 
enligt 1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och 2 §§ 
yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra uppgifter, när 
det gäller uppgift om en registrerads förhållanden.  

Den tystnadsplikt som följer av 7 § inskränker rätten att meddela 
och offentliggöra uppgifter, när det gäller uppgift om en enskilds 
namn och födelsedatum samt nummer på resehandling.  

Den tystnadsplikt som följer av ett förbehåll som har gjorts med 
stöd av 10 § andra meningen inskränker rätten att meddela och 
offentliggöra uppgifter. Lag (2011:739). 
Lag (2011:739) har trätt i kraft den 1 juli 2011. 
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33 kap. Sekretess till skydd för enskild hos Diskriminerings-
ombudsmannen, Barnombudsmannen och Konsument-
ombudsmannen, m.m. 

Diskrimineringsombudsmannen m.m. 

1 § Sekretess gäller för uppgift om en enskilds personliga eller 
ekonomiska förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller 
någon närstående till denne lider skada eller men om uppgiften röjs 
och uppgiften förekommer hos 

1. Diskrimineringsombudsmannen i ärende enligt diskriminerings-
lagen (2008:567) eller 16 och 17 §§ föräldraledighetslagen (1995:584) 
samt i andra ärenden som rör rådgivning åt en enskild, 

2. Nämnden mot diskriminering i ärende enligt diskriminerings-
lagen, eller 

3. Statens skolinspektion i ärende enligt 6 kap. skollagen (2010:800).  
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år. 

Lag (2011:743).  
Lag (2011:743) har trätt i kraft den 1 augusti 2011. 

Barnombudsmannen 

Verksamhet 

2 § Sekretess gäller i verksamhet enligt lagen (1993:335) om 
Barnombudsman för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, 
om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller 
någon närstående till denne lider men.  

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.  

Sekretessbrytande bestämmelse 

3 § Sekretessen enligt 2 § hindrar inte att Barnombudsmannen gör 
anmälan och lämnar uppgift till socialnämnden enligt vad som 
föreskrivs i lagen (1993:335) om Barnombudsman.  

Konsumentombudsmannen 

4 § Sekretess gäller hos Konsumentombudsmannen i ärende enligt 
lagen (2011:1211) om Konsumentombudsmannens medverkan i vissa 
tvister 

1. för uppgift som tillkommit eller inhämtats med anledning av en 
rättstvist enligt lagen, om det kan antas att den enskildes ställning 
som part i tvisten försämras om uppgiften röjs, och 

2. för uppgift i övrigt om en enskilds personliga eller ekonomiska 
förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående 
till denne lider skada eller men om uppgiften röjs.  
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För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen enligt första 
stycket 2 i högst tjugo år. Lag (2011:1217).  
Lag (2011:1217) har trätt i kraft den 1 januari 2012. Äldre bestämmelser gäller 
fortfarande för uppgifter i ärenden där handlingarna omhändertagits för 
arkivering före ikraftträdandet. 

Rätten att meddela och offentliggöra uppgifter 

5 § Den tystnadsplikt som följer av 2 § inskränker rätten enligt 
1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och 2 §§ yttrande-
frihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra uppgifter.  

34 kap. Sekretess till skydd för enskild vid utsökning och 
indrivning, skuldsanering, m.m. 

Utsökning och indrivning, m.m. 

Mål och ärenden 

1 § Sekretess gäller hos Kronofogdemyndigheten i mål eller 
ärende om utsökning och indrivning samt i verksamhet enligt lagen 
(1986:436) om näringsförbud, för uppgift om en enskilds personliga 
eller ekonomiska förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan 
röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider 
skada eller men.  

Sekretessen gäller inte uppgift om förpliktelse som avses med den 
sökta verkställigheten 

1. i ett pågående mål, eller 
2. i ett avslutat mål, om verkställighet för någon annan förpliktelse 

söks inom två år eller om verkställighet tidigare sökts och uppgiften 
inte är äldre än två år.  

Sekretessen gäller inte heller beslut i mål eller ärende.  
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo 

år. Om uppgiften avser den enskildes personliga förhållanden, gäller 
dock sekretessen i högst femtio år.  

Utsöknings- och indrivningsdatabasen 

2 § Under motsvarande förutsättningar som i 1 § gäller sekretess i 
verksamhet som avser förande av eller uttag ur utsöknings- och indriv-
ningsdatabasen enligt lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i 
Kronofogdemyndighetens verksamhet för uppgift om en enskilds 
personliga eller ekonomiska förhållanden som har tillförts databasen.  

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år. 
Om uppgiften avser den enskildes personliga förhållanden, gäller 
dock sekretessen i högst femtio år.  
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Blockerade uppgifter 

3 § Uppgift i mål, ärende eller verksamhet som avses i 1 och 2 §§ 
och som Kronofogdemyndigheten har beslutat att blockera med 
tillämpning av 3 kap. 3 a § lagen (2001:184) om behandling av upp-
gifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet omfattas av sekretess 
oavsett vad som föreskrivs i nämnda paragrafer. Vid tillämpning av 
1 § andra stycket ska bortses från sökt verkställighet beträffande 
vilken uppgiften blockerats.  

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo 
år. Om uppgiften avser den enskildes personliga förhållanden, gäller 
dock sekretessen i högst femtio år.  

Internationella avtal 

4 § Sekretess gäller, i den utsträckning riksdagen har godkänt ett 
avtal om detta med en annan stat eller med en mellanfolklig 
organisation, hos en myndighet i verksamhet som avses i 1–3 §§ för 
sådan uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska för-
hållanden som myndigheten förfogar över på grund av avtalet.  

Om sekretess gäller enligt första stycket, får de sekretessbrytande 
bestämmelserna i 10 kap. 15–27 §§ och 28 § första stycket inte 
tillämpas i strid med avtalet.  

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.  

Sekretessbrytande bestämmelse 

5 § Sekretessen enligt 1–3 §§ hindrar inte att uppgifter om en 
enskild lämnas till förvaltare i den enskildes konkurs.  

Om en myndighet med stöd av första stycket lämnar uppgift till en 
konkursförvaltare, får myndigheten vid utlämnandet göra förbehåll 
som inskränker konkursförvaltarens rätt att lämna uppgiften vidare 
eller att utnyttja den. Ett sådant förbehåll får inte innebära ett förbud 
att utnyttja uppgiften om den behövs för att förvaltaren ska kunna 
fullgöra sina skyldigheter med anledning av konkursen.  

Skuldsanering 

6 § Sekretess gäller hos kommunal budget- och skuldrådgivare, 
Kronofogdemyndigheten eller domstol i ärende om skuldsanering för 
uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den 
enskilde eller någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs.  

Sekretessen gäller inte beslut i ärende.  
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.  
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Tillsyn i konkurs 

Affärs- och driftförhållanden 

7 § Sekretess gäller hos tillsynsmyndigheten i konkurs för uppgift 
om en enskilds affärs- eller driftförhållanden, om det kan antas att 
den enskilde lider skada om uppgiften röjs.  

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.  

Misstanke om brott 

8 § Sekretess gäller hos tillsynsmyndigheten i konkurs för uppgift 
som angår misstanke om brott och som rör en enskilds personliga och 
ekonomiska förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan 
röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider 
skada eller men.  

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.  

Internationella avtal 

9 § Om sekretess gäller enligt 7 §, får de sekretessbrytande 
bestämmelserna i 10 kap. 15–27 §§ och 28 § första stycket inte 
tillämpas i strid med avtal som ingåtts med en utländsk myndighet 
eller ett utländskt organ.  

Sekretessbrytande bestämmelse 

10 § Sekretessen enligt 7 § hindrar inte att uppgift lämnas till en 
enskild enligt vad som föreskrivs i konkurslagen (1987:672).  

Internationellt samarbete i fråga om underhållsskyldighet 

10 a § /Upphör att gälla den dag regeringen bestämmer/ Sekretess 
gäller hos den myndighet som är centralmyndighet enligt rådets 
förordning (EG) nr 4/2009 av den 18 december 2008 om domstols 
behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar 
samt samarbete i fråga om underhållsskyldighet för uppgift om en 
enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om det kan antas 
att den enskilde eller någon närstående till denne lider skada eller 
men om uppgiften röjs.  

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. 
Lag (2011:606).  

10 a § /Träder i kraft den dag regeringen bestämmer/ Sekretess gäller 
hos den myndighet som är centralmyndighet enligt rådets förordning 
(EG) nr 4/2009 av den 18 december 2008 om domstols behörighet, 
tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar samt sam-
arbete i fråga om underhållsskyldighet och enligt Haagkonventionen 
av den 23 november 2007 om internationell indrivning av underhåll 
till barn och andra familjemedlemmar i ärende enligt förordningen 
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eller konventionen för uppgift om en enskilds personliga eller 
ekonomiska förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller 
någon närstående till denne lider skada eller men om uppgiften röjs.  

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. 
Lag (2012:450).  

Rätten att meddela och offentliggöra uppgifter 

11 § Den tystnadsplikt som följer av 4 § och den tystnadsplikt som 
följer av ett förbehåll som gjorts med stöd av 5 § andra stycket 
inskränker rätten enligt 1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 
1 och 2 §§ yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra 
uppgifter.  

35 kap. Sekretess till skydd för enskild i verksamhet som 
syftar till att förebygga eller beivra brott, m.m. 

Förundersökning, register, kontaktförbud, m.m. 

Förundersökning, brottsförebyggande verksamhet, register, m.m.  

1 § Sekretess gäller för uppgift om en enskilds personliga och 
ekonomiska förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan 
röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider 
skada eller men och uppgiften förekommer i 

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

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

utredning enligt säkerhetsskyddslagen (1996:627), 
4. annan verksamhet som syftar till att förebygga, uppdaga, utreda 

eller beivra brott och som bedrivs av en åklagarmyndighet, en polis-
myndighet, Skatteverket, Statens kriminaltekniska laboratorium, Tull-
verket eller Kustbevakningen, 

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

6. register som förs av Rikspolisstyrelsen enligt polisdatalagen 
(2010:361) eller som annars behandlas där med stöd av samma lag, 

7. register som förs enligt lagen (1998:621) om misstankeregister, 
8. register som förs av Skatteverket enligt lagen (1999:90) om 

behandling av personuppgifter vid Skatteverkets medverkan i brotts-
utredningar eller som annars behandlas där med stöd av samma lag, 

9. särskilt ärenderegister över brottmål som förs av åklagarmyndig-
het, om uppgiften inte hänför sig till registrering som avses i 5 kap. 1 §, 

10. register som förs av Tullverket enligt lagen (2005:787) om 
behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet 
eller som annars behandlas där med stöd av samma lag, eller 

11. register som förs enligt lagen (2010:362) om polisens 
allmänna spaningsregister.  
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Sekretessen enligt första stycket 2 gäller hos domstol i dess 
rättskipande eller rättsvårdande verksamhet endast om det kan antas 
att den enskilde eller någon närstående till denne lider skada eller 
men om uppgiften röjs. Vid förhandling om användning av tvångs-
medel gäller sekretess för uppgift om vem som är misstänkt endast 
om det kan antas att fara uppkommer för att den misstänkte eller 
någon närstående till denne utsätts för våld eller lider annat allvarligt 
men om uppgiften röjs.  

Första stycket gäller inte om annat följer av 2, 6 eller 7 §.  
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. 

Lag (2010:369).  
Lag (2010:369) har trätt i kraft den 1 mars 2012. Äldre bestämmelser gäller 
fortfarande för uppgifter i sådana ärenden där handlingar omhändertagits för 
arkivering före ikraftträdandet av denna lag.  

Anmälningar m.m. 

2 § Sekretess gäller i verksamhet som avses i 1 § första stycket för 
uppgift i en anmälan eller utsaga av en enskild, i förhållande till den 
som anmälan eller utsagan avser, endast om det kan antas att fara 
uppkommer för att någon utsätts för våld eller lider annat allvarligt 
men om uppgiften röjs.  

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.  

Belastningsregistret 

3 § Sekretess gäller i verksamhet som avser förande av eller uttag 
ur register enligt lagen (1998:620) om belastningsregister för uppgift 
i registret. I fråga om utlämnande av sådan uppgift gäller vad som är 
föreskrivet i den lagen och i säkerhetsskyddslagen (1996:627) samt i 
förordningar som har meddelats med stöd av dessa lagar.  

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.  
Bestämmelserna i 10 och 12 kap. gäller inte i fråga om sekretessen 

enligt denna paragraf.  

Andra register angående brott m.m. 

4 § I annat fall än som avses i 1 § första stycket 6 och 7 och 3 § gäller 
sekretess i verksamhet som avser förande av eller uttag ur register 

1. för uppgift som har tillförts ett särskilt register som förs över 
strafföreläggande och föreläggande av ordningsbot, 

2. för annan uppgift hos Rikspolisstyrelsen, som rör brott eller den 
som har misstänkts, åtalats eller dömts för brott, om uppgiften har 
lämnats dit för databehandling inom rättsväsendets informations-
system i ett annat register än som avses i 1, 

3. för belastningsuppgift som har tillförts vägtrafikregistret, och 
4. för uppgift som har tillförts ett särskilt register som författnings-

enligt förs hos myndighet angående brott eller tjänsteförseelser begångna 
av personer som är eller har varit verksamma hos myndigheten.  
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Sekretessen enligt första stycket 1 gäller inte i ärende om 
strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot.  

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.  

Kontaktförbud 

5 § Sekretess gäller i ärende enligt lagen (1988:688) om kontakt-
förbud för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det 
kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider men 
om uppgiften röjs.  

Sekretessen gäller inte beslut i ärende.  
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. 

Lag (2011:494).  

Lag (2011:494) har trätt i kraft den 1 oktober 2011. 

Undantag från sekretess 

6 §  Sekretessen enligt 1 § första stycket gäller inte 
1. beslut om huruvida åtal ska väckas, beslut om att förundersökning 

inte ska inledas eller beslut om att förundersökning ska läggas ned, 
2. för uppgift i ärende om strafföreläggande eller föreläggande av 

ordningsbot, 
3. för uppgift som avser omhändertagande enligt 13 § andra 

stycket polislagen (1984:387), eller 
4. för uppgift som hänför sig till sådan verksamhet hos Säkerhets-

polisen som avses i 1 § första stycket 1–4 eller 6 eller motsvarande 
verksamhet enligt äldre bestämmelser, om uppgiften har införts i en 
allmän handling före år 1949.  

7 § Sekretessen enligt 1 § första stycket upphör att gälla hos de 
myndigheter och i de verksamheter som anges där, om uppgiften 
lämnas till domstol med anledning av åtal, om inte 

1. sekretess för uppgiften ska gälla hos domstolen enligt 12 § eller 
36 kap. 2 §, 

2. uppgiften uppenbarligen saknar betydelse i målet, eller 
3. uppgiften finns i en handling som har kommit från en annan 

myndighet där uppgiften är sekretessreglerad.  

Sekretessbrytande bestämmelser 

8 § Sekretessen enligt 1 § hindrar inte att polisen på begäran av 
den som lidit person- eller sakskada vid en trafikolycka lämnar 
uppgift om identiteten hos en trafikant som haft del i olyckan.  

Sekretessen enligt 1 § hindrar inte att en skadelidande eller den 
som den skadelidande överlåtit sin rätt till, i annat fall än som anges i 
första stycket, tar del av en uppgift, om den skadelidande eller den 
som den skadelidande överlåtit sin rätt till behöver uppgiften för att 
kunna få ett anspråk på skadestånd eller på bättre rätt till viss egen-
dom tillgodosett och det inte bedöms vara av synnerlig vikt för den 
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som uppgiften rör eller någon närstående till den enskilde att den inte 
lämnas ut, när uppgiften förekommer i 

1. en nedlagd förundersökning eller en förundersökning som 
avslutats med ett beslut om att åtal inte ska väckas, 

2. en annan brottsutredning som utförts enligt bestämmelserna i 
23 kap. rättegångsbalken och som avslutats på annat sätt än med 
beslut att väcka åtal, med strafföreläggande eller med föreläggande av 
ordningsbot, eller 

3. en avslutad utredning enligt 31 § lagen (1964:167) med 
särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare.  

9 § Sekretessen enligt 1 § första stycket 1 hindrar inte att uppgift 
lämnas till en konkursförvaltare, om uppgiften kan antas ha betydelse 
för konkursutredningen.  

Om en myndighet med stöd av första stycket lämnar uppgift till en 
konkursförvaltare, får myndigheten vid utlämnandet göra förbehåll 
som inskränker konkursförvaltarens rätt att lämna uppgiften vidare 
eller att utnyttja den. Ett sådant förbehåll får inte innebära ett förbud 
att utnyttja uppgiften om den behövs för att förvaltaren ska kunna 
fullgöra sina skyldigheter med anledning av konkursen.  

10 § Sekretessen enligt 1 § hindrar inte att en uppgift lämnas ut 
1. till en enskild enligt vad som föreskrivs i lagen (1964:167) med 

särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare, 
2. till en enskild enligt vad som föreskrivs i säkerhetsskyddslagen 

(1996:627) samt i förordning som har meddelats med stöd i den 
lagen, 

3. enligt vad som föreskrivs i  
- lagen (1998:621) om misstankeregister,  
- polisdatalagen (2010:361),  
- lagen (1999:90) om behandling av personuppgifter vid Skatte-

verkets medverkan i brottsutredningar,  
- lagen (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets 

brottsbekämpande verksamhet,  
- kustbevakningsdatalagen (2012:145),  
- förordningar som har stöd i dessa lagar, eller 
4. till en enskild enligt vad som föreskrivs i 27 kap. 8 § rätte-

gångsbalken. Lag (2012:147).  
Lag (2012:147) har trätt i kraft den 1 maj 2012.  

Särskilt personsäkerhetsarbete 

11 § Sekretess gäller för uppgift om en enskilds personliga för-
hållanden som hänför sig till verksamhet som avser särskilt person-
säkerhetsarbete enligt 2 a § polislagen (1984:387), om det inte står 
klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon 
närstående till denne lider men.  
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Vissa typer av brottmål, m.m. 

12 § Sekretess gäller hos domstol för uppgift om en enskilds 
personliga eller ekonomiska förhållanden, om det kan antas att den 
enskilde eller någon närstående till denne lider skada eller men om 
uppgiften röjs och uppgiften förekommer i mål om ansvar för 

1. sexualbrott, 
2. utpressning, 
3. brytande av post- eller telehemlighet, 
4. intrång i förvar, 
5. olovlig avlyssning, 
6. dataintrång, 
7. brott mot tystnadsplikt, 
8. brott genom vilket infektion av HIV har eller kan ha överförts, 
9. människorov, eller 
10. människohandel.  
Motsvarande sekretess gäller i mål om ersättning för skada med 

anledning av brott som anges i första stycket.  
Därutöver gäller sekretess hos domstol för uppgift om en ung 

person som skildras i pornografisk bild, om det kan antas att denne 
eller någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs och 
uppgiften förekommer i mål om 

1. ansvar för barnpornografibrott, 
2. ersättning för skada med anledning av sådant brott, och 
3. förverkande av skildring med sådant innehåll.  
Sekretessen enligt första och tredje styckena gäller även i ärende 

som rör brott som anges i denna paragraf.  
Sekretessen enligt denna paragraf gäller inte för uppgift om vem 

som är tilltalad eller svarande.  
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. 

Lag (2010:372).  
Lag (2010:372) har trätt i kraft den 1 juli 2010. 

Särskild personutredning m.m. 

13 § Sekretess gäller hos domstol i brottmål samt i annat mål eller 
ärende som bestämmelserna om förundersökning i brottmål är 
tillämpliga på, för uppgift om en enskilds hälsotillstånd eller andra 
personliga förhållanden som framkommer vid särskild person-
utredning, rättspsykiatrisk undersökning eller annan sådan utredning, 
om det av särskild anledning kan antas att den enskilde eller någon 
närstående till denne lider men om uppgiften röjs. Motsvarande 
sekretess gäller i en annan myndighets verksamhet för att bistå dom-
stol med sådan utredning.  

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.  
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Medling med anledning av brott 

14 § Sekretess gäller i verksamhet enligt lagen (2002:445) om 
medling med anledning av brott för uppgift om en enskilds personliga 
förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den 
enskilde eller någon närstående till denne lider men.  

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.  

Kriminalvården 

15 § Sekretess gäller inom kriminalvården för uppgift om en 
enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde 
eller någon närstående till denne lider men eller att fara uppkommer 
för att någon utsätts för våld eller lider annat allvarligt men om 
uppgiften röjs.  

Sekretessen gäller inte beslut av Kriminalvården eller en över-
vakningsnämnd.  

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år. 
Lag (2010:628).  

Lag (2010:628) har trätt i kraft den 1 april 2011. 

Överförande av verkställighet 

16 § Sekretess gäller hos regeringen i ärende om överförande av 
verkställighet av brottmålsdom för uppgift om en enskilds personliga 
förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående 
till denne lider men eller att fara uppkommer för att någon utsätts för 
våld eller lider annat allvarligt men om uppgiften röjs.  

Sekretessen gäller inte regeringens beslut.  
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.  

Nåd och omvandling av fängelsestraff 

17 § Sekretess gäller i ärende om nåd och i ärende enligt lagen 
(2006:45) om omvandling av fängelse på livstid för uppgift om en 
enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det av 
särskild anledning kan antas att den enskilde eller någon närstående 
till denne lider men om uppgiften röjs. Motsvarande sekretess gäller 
även hos en myndighet som lämnar biträde i sådana ärenden.  

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.  

Brottsskadeersättning 

Hälsotillstånd m.m. 

18 § Sekretess gäller hos Brottsoffermyndigheten i ärende om 
brottsskadeersättning för uppgift om en enskilds hälsotillstånd eller 
andra personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller 
någon närstående till denne lider betydande men om uppgiften röjs.  
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Sekretessen gäller inte beslut i ärende.  
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.  

Överföring av sekretess 

19 § Får Brottsoffermyndigheten i ärende som avses i 18 § från en 
annan myndighet en uppgift som är sekretessreglerad till skydd för 
enskilds intresse, blir sekretessbestämmelsen tillämplig på uppgiften 
även hos Brottsoffermyndigheten. Förekommer uppgiften i en sådan 
handling som har upprättats med anledning av ärendet, gäller dock 
sekretessen hos Brottsoffermyndigheten endast om det kan antas att 
den enskilde eller någon närstående till denne lider betydande men 
om uppgiften röjs. Sekretessen gäller inte beslut i ärende.  

Polisens sociala verksamhet, m.m. 

Hjälp och bistånd åt enskilda, omhändertaganden, m.m.  

20 § Sekretess gäller hos en polismyndighet för uppgift om en 
enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde 
eller någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs och 
uppgiften hänför sig till 

1. verksamhet som enbart innefattar hjälp eller annat bistånd åt 
enskild, 

2. ärende om omhändertagande eller handräckning enligt lag-
stiftningen om psykiatrisk tvångsvård eller rättspsykiatrisk vård eller 
om vård av missbrukare utan samtycke inom socialtjänsten, 

3. ärende om handräckning enligt lagstiftningen om omsorger om 
psykiskt utvecklingsstörda, vård av unga utan samtycke inom social-
tjänsten eller enligt lagen (1998:603) om verkställighet av sluten 
ungdomsvård, 

4. ärende som avses i 21 kap. föräldrabalken, eller 
5. verksamhet som innefattar handräckning enligt smittskydds-

lagstiftningen eller annat bistånd åt smittskyddsläkare.  
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.  

Anmälningar m.m. 

21 § Sekretess gäller hos en polismyndighet i ärende om omhänder-
tagande som avses i 20 § första stycket 2 för uppgift i en anmälan eller 
utsaga, i förhållande till den omhändertagne, endast om det kan antas 
att fara uppkommer för att den enskilde eller någon närstående till 
denne utsätts för våld eller lider annat allvarligt men om uppgiften röjs.  

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.  



258  Offentlighets- och sekretesslag 
 

Passärende 

22 § Sekretess gäller i ärende enligt passlagen (1978:302) för uppgift 
om en enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den 
enskilde eller någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs.  

Sekretessen gäller inte beslut i ärende.  
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.  

Vapenärende 

23 § Sekretess gäller hos en polismyndighet för uppgift om en 
enskilds personliga förhållanden i ärende enligt vapenlagen (1996:67), 
om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider 
men om uppgiften röjs.  

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.  

Rätten att meddela och offentliggöra uppgifter 

24 § Den tystnadsplikt som följer av 11 § och den tystnadsplikt som 
följer av ett förbehåll som gjorts med stöd av 9 § andra stycket inskränker 
rätten enligt 1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och 2 §§ 
yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra uppgifter.  

Den tystnadsplikt som följer av 15 och 16 §§ inskränker rätten att 
meddela och offentliggöra uppgifter, när det är fråga om uppgift vars 
röjande kan antas medföra fara för att någon utsätts för våld eller lider 
annat allvarligt men.  

36 kap. Sekretess till skydd för enskild i vissa mål och ärenden 
hos domstol, i vissa fall av medling, i ärenden om rättshjälp, 
m.m.* 

* Rubriken ändrad genom lag 2011:864. 

Vissa mål och ärenden hos domstol samt vissa fall av medling 
[Lag (2011:864).] 

Familjerättsliga mål eller ärenden 

1 § /Upphör att gälla den dag regeringen bestämmer/ Sekretess 
gäller hos domstol för uppgift om en enskilds personliga eller 
ekonomiska förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller 
någon närstående till denne lider skada eller men om uppgiften röjs 
och uppgiften förekommer i 

1. ärende enligt lagen (1999:997) om särskild företrädare för barn, 
2. ärende om adoption enligt 4 kap. föräldrabalken, 
3. ärende om anordnande av godmanskap enligt 11 kap. 4 § 

föräldrabalken, eller 
4. ärende om förvaltarskap.  
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Sekretess gäller hos domstol för uppgift om en enskilds personliga 
eller ekonomiska förhållanden, om en part begär det och det kan antas 
att den enskilde eller någon närstående till denne lider skada eller 
men om uppgiften röjs och uppgiften förekommer i 

1. äktenskapsmål, 
2. mål eller ärende enligt föräldrabalken i annat fall än som anges 

i första stycket, 
3. ärende enligt lagen (1989:14) om erkännande och verkställighet 

av utländska vårdnadsavgöranden m.m. och om överflyttning av barn, 
4. mål eller ärende enligt rådets förordning (EG) nr 2201/2003 av 

den 27 november 2003 om domstols behörighet och om erkännande 
och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldra-
ansvar samt om upphävande av förordning (EG) nr 1347/2000 eller 
ärende enligt 8 § lagen (2008:450) med kompletterande bestämmelser 
till Bryssel II-förordningen, 

5. mål eller ärende enligt rådets förordning (EG) nr 4/2009 av den 
18 december 2008 om domstols behörighet, tillämplig lag, 
erkännande och verkställighet av domar samt samarbete i fråga om 
underhållsskyldighet, eller 

6. mål eller ärende enligt lagen (2012:318) om 1996 års Haag-
konvention.  

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. 
Lag (2012:324).  

1 § /Träder i kraft den dag regeringen bestämmer/ Sekretess gäller 
hos domstol för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska 
förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående 
till denne lider skada eller men om uppgiften röjs och uppgiften 
förekommer i 

1. ärende enligt lagen (1999:997) om särskild företrädare för barn, 
2. ärende om adoption enligt 4 kap. föräldrabalken, 
3. ärende om anordnande av godmanskap enligt 11 kap. 4 § 

föräldrabalken, eller 
4. ärende om förvaltarskap. Sekretess gäller hos domstol för upp-

gift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om en 
part begär det och det kan antas att den enskilde eller någon när-
stående till denne lider skada eller men om uppgiften röjs och 
uppgiften förekommer i 

1. äktenskapsmål, 
2. mål eller ärende enligt föräldrabalken i annat fall än som anges 

i första stycket, 
3. ärende enligt lagen (1989:14) om erkännande och verkställighet 

av utländska vårdnadsavgöranden m.m. och om överflyttning av barn, 
4. mål eller ärende enligt rådets förordning (EG) nr 2201/2003 av 

den 27 november 2003 om domstols behörighet och om erkännande 
och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldra-
ansvar samt om upphävande av förordning (EG) nr 1347/2000 eller 
ärende enligt 8 § lagen (2008:450) med kompletterande bestämmelser 
till Bryssel II-förordningen, 
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5. mål eller ärende enligt rådets förordning (EG) nr 4/2009 av den 
18 december 2008 om domstols behörighet, tillämplig lag, erkän-
nande och verkställighet av domar samt samarbete i fråga om under-
hållsskyldighet och enligt Haagkonventionen av den 23 november 
2007 om internationell indrivning av underhåll till barn och andra 
familjemedlemmar, eller 

6. mål eller ärende enligt lagen (2012:318) om 1996 års Haag-
konvention.  

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. 
Lag (2012:450).  

Affärs- eller driftförhållanden 

2 § Sekretess gäller hos domstol i mål eller ärende i domstolens 
rättskipande eller rättsvårdande verksamhet för uppgift om en 
myndighets eller en enskilds affärs- eller driftförhållanden, om det 
kan antas att den som uppgiften rör lider avsevärd skada om 
uppgiften röjs. I mål eller ärende enligt 3 kap. 2 § samt 7 kap. 1 och 
2 §§ konkurrenslagen (2008:579) gäller dock sekretess för uppgift om 
sådana förhållanden redan om det kan antas att den som uppgiften rör 
lider skada om uppgiften röjs.  

Första stycket tillämpas inte, om någon annan sekretessbestäm-
melse till skydd för samma intresse är tillämplig på uppgiften och 
innebär att sekretess inte ska gälla.  

För uppgift som avses i första stycket och som lämnas vid ett 
förhör enligt 26 eller 50 § lagen (1999:116) om skiljeförfarande gäller 
sekretess hos domstol, om en part begär det och det inte står klart att 
uppgiften kan röjas utan att den som uppgiften rör lider skada.  

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.  

Vissa fall av medling 

3 § Sekretess gäller hos domstol samt hyres- och arrendenämnd 
för uppgift som en part har lämnat till en medlare eller ett biträde till 
denne vid medling i ett mål där förlikning om saken är tillåten, om 
parten har gjort förbehåll om det.  

Sekretess gäller för uppgift som en part i en arbetstvist har lämnat 
till en medlare eller till Medlingsinstitutet vid medling enligt lagen 
(1976:580) om medbestämmande i arbetslivet, om parten har gjort 
förbehåll om det.  

Sekretess gäller hos Medlingsinstitutet även för uppgift i ett 
kollektivavtal om en parts affärs- eller driftförhållanden eller en annan 
enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om det kan antas att 
parten eller den enskilde lider skada eller men om uppgiften röjs.  

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år. 
Lag (2011:864).  
Lag (2011:864) har trätt i kraft den 1 augusti 2011. 
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Mål om kollektivavtal, diskriminering, m.m. 

4 § Sekretess gäller hos domstol för uppgift om en enskilds 
personliga eller ekonomiska förhållanden, om det kan antas att den 
enskilde eller någon närstående till denne lider avsevärd skada eller 
betydande men om uppgiften röjs och uppgiften förekommer i 

1. mål om kollektivavtal, och 
2. mål om tillämpningen av  
- lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet,  
- lagen (1982:80) om anställningsskydd,  
- 6 kap. 7–12 §§ skollagen (2010:800),  
- 31–33 §§ lagen (1994:260) om offentlig anställning,  
- 4–11 §§ lagen (1994:261) om fullmaktsanställning,  
- 16 och 17 §§ föräldraledighetslagen (1995:584),  
- 3–7 §§ lagen (2002:293) om förbud mot diskriminering av del-

tidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad 
anställning, eller  

- 2 och 5 kap. diskrimineringslagen (2008:567).  
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år. 

Lag (2011:743).  
Lag (2011:743) har trätt i kraft den 1 augusti 2011. 

Prövning av fråga om utlämnande av miljöinformation 

5 § Får en domstol uppgift från ett sådant organ som avses i lagen 
(2005:181) om miljöinformation hos vissa enskilda organ för att 
domstolen ska pröva fråga om utlämnande av uppgiften, gäller 
sekretess för uppgiften om inte domstolen finner att uppgiften ska 
lämnas ut enligt samma lag.  

Rättshjälp eller annat bistånd till enskild 

6 § Sekretess gäller hos Rättshjälpsmyndigheten, Rättshjälpsnämn-
den samt Justitiekanslern i ärende om rättshjälp 

1. för uppgift som angår den rättsliga angelägenhet som ärendet 
avser, och 

2. för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska för-
hållanden i övrigt, om det kan antas att den enskilde lider skada eller 
men om uppgiften röjs.  

Sekretessen gäller inte beslut i ärende.  
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.  

7 § Sekretess gäller hos Utrikesdepartementet och inom utrikes-
representationen för uppgift i ärende om ekonomiskt bistånd, biträde i 
rättslig angelägenhet eller utredning eller annat liknande bistånd åt en 
enskild, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till 
denne lider skada eller men om uppgiften röjs.  

Sekretessen gäller inte beslut i ärende om ekonomiskt bistånd.  
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.  
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Rätten att meddela och offentliggöra uppgifter 

8 § Den tystnadsplikt som följer av 3 § första och andra styckena 
samt 6 § första stycket 1 inskränker rätten enligt 1 kap. 1 § tryck-
frihetsförordningen och 1 kap. 1 och 2 §§ yttrandefrihetsgrundlagen 
att meddela och offentliggöra uppgifter.  

Den tystnadsplikt som följer av 7 § inskränker rätten att meddela 
och offentliggöra uppgifter, när det är fråga om uppgift som hänför 
sig till ärende om annat än ekonomiskt bistånd till enskild. Lag 
(2011:864).  
Lag (2011:864) har trätt i kraft den 1 augusti 2011. 

37 kap. Sekretess till skydd för enskild vid utlänningskontroll, 
i Schengensamarbetet, m.m. 

Utlänningskontroll, ärenden om medborgarskap, m.m. 

Utlänningskontroll och ärenden om medborgarskap 

1 § Utöver vad som följer av 21 kap. 5 § gäller sekretess i verk-
samhet för kontroll över utlänningar och i ärende om svenskt 
medborgarskap för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, 
om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller 
någon närstående till denne lider men.  

I verksamhet för kontroll över utlänningar gäller sekretess också 
för uppgift i en anmälan eller utsaga av en enskild, om det kan antas 
att fara uppkommer för att den som lämnat uppgiften eller någon 
närstående till denne utsätts för våld eller lider annat allvarligt men 
om uppgiften röjs.  

Beträffande beslut i ärenden gäller sekretessen enligt första och 
andra styckena endast för uppgifter i skälen.  

Sekretessen enligt första och andra styckena gäller också hos 
myndighet som lämnar biträde i ärende eller verksamhet som avses där.  

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.  

Internationella avtal 

2 § Sekretess gäller, i den utsträckning riksdagen har godkänt ett 
avtal om detta med en annan stat eller med en mellanfolklig 
organisation, för uppgifter som avses i 1 § och 21 kap. 5 § och som 
en myndighet fått enligt avtalet.  

De sekretessbrytande bestämmelserna i 10 kap. 15–27 §§ och 28 § 
första stycket får inte tillämpas i strid med avtalet.  

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.  
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Statlig ersättning för kostnader, medverkan till bosättning m.m. 

3 § Utöver vad som följer av 21 kap. 5 § gäller sekretess för 
uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att 
den enskilde eller någon närstående till denne lider men om uppgiften 
röjs och uppgiften förekommer 

1. i ärende om statlig ersättning för kostnader för mottagande av 
flyktingar och andra skyddsbehövande som beviljats uppehålls-
tillstånd och av personer som beviljats uppehållstillstånd på grund av 
anknytning till sådana utlänningar, eller 

2. i verksamhet som avser medverkan till bosättning för personer 
som omfattas av 1.  

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år. 
Lag (2010:208).  
Lag (2010:208) har trätt i kraft den 1 december 2010. 

Upplysningar m.m. om krigsfångar och andra skyddade 
personer  

4 § Utöver vad som följer av 21 kap. 5 § gäller sekretess hos 
Totalförsvarets rekryteringsmyndighet och Migrationsverket i verk-
samhet som avser mottagande och vidarebefordran av upplysningar 
m.m. om krigsfångar och andra skyddade personer som avses i 
Genève-konventionerna den 12 augusti 1949 rörande skydd för offren 
i internationella väpnade konflikter och tilläggsprotokollen till 
konventionerna (SÖ 1953:14–17 samt 1979:22 och 23), för uppgift 
om en enskilds vistelseort, hälsotillstånd eller andra personliga 
förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den 
enskilde eller någon närstående till denne lider men.  

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år. 
Lag (2010:456).  
Lag (2010:456) har trätt i kraft den 1 januari 2011. 

Sekretessbrytande bestämmelse 

5 § Sekretess enligt 4 § hindrar inte att uppgifter som avses i den 
paragrafen lämnas till den nationella upplysningsbyrån enligt vad som 
föreskrivs i 6 kap. 1 § lagen (2006:544) om kommuners och landstings 
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap och förordningen (1996:1475) om skyldighet att lämna 
upplysningar m.m. om krigsfångar och andra skyddade personer.  

Schengens informationssystem 

Framställningar om omhändertaganden m.m. 

6 § Sekretess gäller hos en polismyndighet, en åklagarmyndighet, 
Rikspolisstyrelsen, Tullverket, Kustbevakningen och Migrations-
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verket för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det inte 
står klart att uppgiften kan lämnas ut utan att den enskilde eller någon 
närstående till denne lider men och uppgiften förekommer i en 
angelägenhet som avser en framställning i det register som avses i 1 § 
lagen (2000:344) om Schengens informationssystem om 

1. omhändertagande av en person som har efterlysts för över-
lämnande eller utlämning, 

2. att en person ska nekas tillträde till eller uppehållstillstånd i 
Schengenstaterna, 

3. tillfälligt omhändertagande av en person med hänsyn till dennes 
eller någon annans säkerhet, eller 

4. dold övervakning eller särskilda kontrollåtgärder.  
Sekretess gäller hos en myndighet som prövar ansökningar om 

visering och uppehållstillstånd för uppgift om en enskilds personliga 
förhållanden i en angelägenhet som avser en sådan framställning som 
avses i första stycket 2 under samma förutsättningar som anges i 
första stycket.  

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. 
Lag (2010:383).  
Lag (2010:383) har enligt förordning (2013:133) trätt i kraft den 9 april 2013.  

Sekretessbrytande bestämmelse 

7 § Sekretessen enligt 6 § hindrar inte att uppgift lämnas ut enligt 
vad som föreskrivs i lagen (2000:344) om Schengens informations-
system och polisdatalagen (2010:361). Lag (2010:369).  
Lag (2010:369) har trätt i kraft den 1 mars 2012. Äldre bestämmelser gäller 
fortfarande för uppgifter i sådana ärenden där handlingar omhändertagits för 
arkivering före ikraftträdandet av denna lag.  

38 kap. Sekretess till skydd för enskild i verksamhet som rör 
totalförsvar, krisberedskap, m.m. 

Totalförsvarsplikt m.m. 

Utredning, inskrivning, krigsplacering, m.m. 

1 § Sekretess gäller för uppgift om en enskilds personliga för-
hållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående 
till denne lider men om uppgiften röjs och uppgiften förekommer i 
ärende som angår 

1. utredning om totalförsvarspliktigas personliga förhållanden, 
2. antagning av kvinnor till befattningar inom totalförsvaret som 

kräver längre grundutbildning än 60 dagar, 
3. inskrivning och krigsplacering av totalförsvarspliktiga, 
4. antagning till utbildning vid Försvarsmakten, eller 
5. skyldighet att tjänstgöra med totalförsvarsplikt samt uppskov 

med och avbrott i sådan tjänstgöring.  
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Sekretessen gäller inte beslut i ärende.  
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.  

Personalvård för den som tjänstgör med totalförsvarsplikt 

2 § Sekretess gäller inom personalvård med avseende på den som 
tjänstgör med totalförsvarsplikt för uppgift som hänför sig till 
psykologisk undersökning och för uppgift om en enskilds personliga 
förhållanden hos en konsulent eller annan befattningshavare som 
särskilt har till uppgift att bistå med råd och hjälp i personliga 
angelägenheter, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att 
den enskilde eller någon närstående till denne lider men.  

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.  

Utbildning för totalförsvarsändamål 

3 § Sekretess gäller inom verksamhet som avser utbildning för 
totalförsvarsändamål av den som tjänstgör med totalförsvarsplikt för 
uppgift som hänför sig till psykologisk undersökning och för uppgift 
om en enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att 
uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till 
denne lider men.  

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.  

Underrättelseverksamhet m.m. 

4 § Sekretess gäller hos Försvarsmakten i försvarsunderrättelse-
verksamheten och den militära säkerhetstjänsten samt hos Försvarets 
radioanstalt i underrättelse- och säkerhetsverksamheten för uppgift 
om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om det inte 
står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon 
närstående till denne lider skada eller men.  

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.  

Särskild sambandstjänst inom totalförsvaret 

5 § Sekretess gäller för uppgift vid särskild sambandstjänst inom 
totalförsvaret, om uppgiften avser ett elektroniskt meddelande som 
utomstående utväxlar i ett elektroniskt kommunikationsnät. Lag 
(2012:288).  
Lag (2012:288) har trätt i kraft den 1 juli 2012. 

Samhällsplanering och försörjningsberedskap 

6 § Sekretess gäller för sådan uppgift om en enskilds affärs- eller 
driftförhållanden som har lämnats till följd av särskild lagstiftning om 
uppgiftsskyldighet i frågor som rör samhällsplanering eller för-
sörjningsberedskap eller försörjningsberedskap vid oljekriser, om det 
kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs.  
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För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.  

Beredskapsförberedelser 

7 § Sekretess gäller hos kommuner och landsting i verksamhet 
som avser beredskap för extraordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings 
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap eller planering enligt förfogandelagen (1978:262) 

1. för uppgift om en enskilds affärs- eller driftförhållanden, upp-
finningar eller forskningsresultat, om det kan antas att den enskilde 
lider skada om uppgiften röjs, och 

2. för uppgift om andra ekonomiska eller personliga förhållanden 
än som avses i 1 för den som har trätt i affärsförbindelse eller 
liknande förbindelse med den som är föremål för verksamheten.  

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.  

8 § Sekretess gäller hos Utrikesdepartementet, inom utrikes-
representationen och hos Styrelsen för internationellt utvecklings-
samarbete (Sida) för sådan uppgift om en enskild som hänför sig till 
en utlandsmyndighets beredskapsplanering, om det inte står klart att 
uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till 
denne lider skada eller men.  

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.  

Stöd till personer som drabbats av större katastrofer 
utomlands [Lag (2009:612).] 

8 a § Sekretess gäller, i den utsträckning regeringen meddelar 
föreskrifter om det, hos en statlig myndighet i sådan verksamhet som 
avser uppdrag att stödja personer med hemvist i Sverige som drabbats 
av större katastrofer utomlands, för uppgift om en enskilds personliga 
eller ekonomiska förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan 
röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider 
skada eller men.  

Sekretess gäller för uppgift om en enskilds personliga eller 
ekonomiska förhållanden som har lämnats till eller inhämtats av det 
nationella rådet för samordning och stöd till drabbade med anledning 
av naturkatastrofen i Asien, om det inte står klart att uppgiften kan 
röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider 
skada eller men.  

I fråga om uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst 
sjuttio år. Lag (2009:612).  
Lag (2009:612) har trätt i kraft den 1 juli 2009.  

Rätten att meddela och offentliggöra uppgifter 

9 § Den tystnadsplikt som följer av 2 och 6 §§, 7 § första stycket 2 
och 8 § inskränker rätten enligt 1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen 
och 1 kap. 1 och 2 §§ yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och 
offentliggöra uppgifter.  
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39 kap. Sekretess till skydd för enskild i personaladministrativ 
verksamhet 

Personaladministrativ verksamhet hos den myndighet där 
personalen är anställd 

Personalsocial verksamhet 

1 § Sekretess gäller i personalsocial verksamhet för uppgift som 
hänför sig till psykologisk undersökning eller behandling och för 
uppgift om en enskilds personliga förhållanden hos psykolog, 
personalkonsulent eller en annan sådan befattningshavare som särskilt 
har till uppgift att bistå med råd och hjälp i personliga angelägen-
heter, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den 
enskilde eller någon närstående till denne lider men.  

Sekretess gäller i verksamhet som avses i första stycket för annan 
uppgift om en enskilds personliga förhållanden än som anges där, om 
det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider 
men om uppgiften röjs.  

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.  

Personaladministrativ verksamhet i övrigt 

2 § Sekretess gäller i övrig personaladministrativ verksamhet än 
som anges i 1 § för dels uppgift om en enskilds hälsotillstånd, dels 
sådan uppgift om en enskilds personliga förhållanden som hänför sig 
till ärende om omplacering eller pensionering av en anställd, om det 
kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider men 
om uppgiften röjs.  

Sekretessen gäller inte i ärende om anställning, om inte annat 
följer av 5 a eller 5 b §. Sekretessen gäller vidare inte i ärende om 
disciplinansvar och inte heller beslut i annat ärende som avses i första 
stycket.  

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år. 
Lag (2010:85). 
Lag (2010:85) har trätt i kraft den 1 april 2010. 

Adresser, telefonnummer, m.m. 

3 § Sekretess gäller i annat fall än som avses i 1 och 2 §§ i 
personaladministrativ verksamhet för uppgift om en enskilds person-
liga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon 
närstående till denne utsätts för våld eller lider annat allvarligt men 
om uppgiften röjs.  

Vidare gäller sekretess hos Riksdagens ombudsmän i myndig-
hetens personaladministrativa verksamhet för uppgift om en enskilds 
bostadsadress, hemtelefonnummer, personnummer och andra jäm-
förbara uppgifter avseende personalen, uppgift i form av fotografisk 
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bild som utgör underlag för tjänstekort samt uppgift om närstående 
till personalen, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att 
den enskilde eller någon närstående till denne lider men. Motsvarande 
sekretess gäller, i den utsträckning regeringen meddelar föreskrifter 
om det, hos myndighet där personalen särskilt kan riskera att utsättas 
för våld eller lida annat allvarligt men.  

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.  

Tjänstgöringsomdöme inom utrikesförvaltningen 

4 §  Sekretess gäller för uppgift i tjänstgöringsomdöme som upp-
rättats inom utrikesförvaltningen.  

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.  

Personaladministrativ verksamhet som utförs av en annan 
myndighet 

5 § Om en myndighets personaladministrativa verksamhet till viss 
del utförs av en annan myndighet, gäller sekretessen enligt 1–4 §§ i 
tillämpliga delar även hos den myndigheten.  

Anställningsärenden 

Urvalstester 

5 a § Sekretess gäller i ärende om anställning för uppgift som hänför 
sig till urvalstester, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan 
att den som uppgiften rör eller någon närstående till denne lider men.  

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år. 
Lag (2010:85).  
Lag (2010:85) har trätt i kraft den 1 april 2010. 

Anställning av vissa myndighetschefer 

5 b § Sekretess gäller i ärende om anställning av myndighetschef vid 
en förvaltningsmyndighet som lyder omedelbart under regeringen för 
uppgift som lämnar eller kan bidra till upplysning om en enskild 
kandidats identitet, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan 
att den enskilde lider men.  

Sekretessen gäller inte i sådana ärenden som avses i första stycket 
i den utsträckning regeringen meddelar föreskrifter om det.  

Sekretess gäller inte heller beslut i ärende eller uppgift om den 
som har fått anställningen.  

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tio år. 
Lag (2010:85).  
Lag (2010:85) har trätt i kraft den 1 april 2010. Bestämmelserna i 39 kap. 5 b § 
gäller inte i ärenden som har påbörjats före ikraftträdandet. 
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Rätten att meddela och offentliggöra uppgifter 

6 § Den tystnadsplikt som följer av 1, 5 a och 5 b §§ begränsar 
rätten enligt 1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och 2 §§ 
yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra uppgifter. 
Detta gäller även vid tillämpning av 5 §. Lag (2010:85).  
Lag (2010:85) har trätt i kraft den 1 april 2010. 

40 kap. Sekretess till skydd för enskild hos övriga myndigheter 
och i övriga verksamheter 

Val 

1 §  Sekretess gäller för uppgift om hur en väljare har röstat vid val 
enligt vallagen (2005:837) och som 

1. framkommit då biträde lämnats åt väljaren vid röstningen, eller 
2. framgår av innehållet i ett avgivet valkuvert som inte har 

öppnats för rösträkning enligt bestämmelserna i 11 och 12 kap. 
samma lag.  

Notarius publicus 

2 § Sekretess gäller i notarius publicus verksamhet som följer av 
lag eller annan författning 

1. för uppgift som det kan antas att den rättssökande har förutsatt 
ska bli behandlad förtroligt, och 

2. för uppgift i övrigt om en enskilds personliga eller ekonomiska 
förhållanden, om det kan antas att den enskilde lider skada eller men 
om uppgiften röjs.  

Sekretessen gäller inte för uppgift om protest av växel eller check.  

Biblioteksverksamhet 

3 § Sekretess gäller i biblioteksverksamhet för uppgift i register 
om en enskilds lån, reservation eller annan form av beställning, om 
det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den som uppgiften 
rör eller någon närstående till denne lider men.  

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.  

Växeltelefonister 

4 § För personal i en myndighets telefonväxel gäller sekretess för 
uppgift som har inhämtats vid tjänstgöringen och som avser telefon-
samtal till eller från någon annan person hos myndigheten.  



270  Offentlighets- och sekretesslag 
 

Teknisk bearbetning och lagring 

5 § Sekretess gäller i verksamhet för enbart teknisk bearbetning 
eller teknisk lagring för någon annans räkning av personuppgifter 
som avses i personuppgiftslagen (1998:204) för uppgift om en 
enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden.  

Skadereglering 

Skaderegleringsverksamhet 

6 § Sekretess gäller i verksamhet som avser skadereglering för 
uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att 
den enskilde eller någon närstående till denne lider betydande men 
om uppgiften röjs.  

Sekretessen gäller inte beslut i ärende.  
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.  

Överföring av sekretess 

7 § Får en myndighet i verksamhet som avses i 6 § från en annan 
myndighet en uppgift som är sekretessreglerad till skydd för enskilds 
intresse, blir sekretessbestämmelsen tillämplig på uppgiften även hos 
den mottagande myndigheten. Förekommer uppgiften i en sådan 
handling som har upprättats med anledning av verksamheten, gäller 
dock sekretessen hos den mottagande myndigheten endast om det kan 
antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider betydande 
men om uppgiften röjs. Sekretessen gäller inte beslut i ärende.  

Rätten att meddela och offentliggöra uppgifter 

8 § Den tystnadsplikt som följer av 1, 2, 4 och 5 §§ inskränker 
rätten enligt 1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och 2 §§ 
yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra uppgifter.  

AVD. VI. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER OM SEKRETESS HOS 
VISSA ORGAN 

41 kap. Riksdagen och regeringen 

Riksdagen 

Sammanträde med riksdagens kammare, beslut och protokoll 

1 § För uppgift om vad som har förekommit vid sammanträde med 
riksdagens kammare tillämpas sekretessbestämmelserna i denna lag 
endast om sammanträdet har hållits inom stängda dörrar.  

För uppgift som har tagits in i kammarens protokoll gäller 
sekretess enligt denna lag endast i de fall som avses i 15 kap. För 
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uppgift i annat riksdagens protokoll eller beslut tillämpas endast 
bestämmelserna i 15 kap., 19 kap. 7 § och, när det gäller EU-
nämndens stenografiska uppteckningar enligt 10 kap. 13 § riksdags-
ordningen, 16 kap. denna lag. Lag (2010:1436).  
Lag (2010:1436) har trätt i kraft den 1 januari 2011. Äldre bestämmelser 
gäller fortfarande för uppgifter som hänför sig till en utredning eller gäller ett 
ärende hos Konkurrensverket om överträdelser av artikel 81 och 82 i fördraget 
om upprättandet av Europeiska gemenskapen. Den tystnadsplikt som följer av 
beslut enligt 10 kap. 7 § tredje stycket andra meningen regeringsformen i dess 
lydelse före den 1 januari 2011, har fortsatt företräde framför rätten att 
meddela och offentliggöra uppgifter enligt tryckfrihetsförordningen och 
yttrandefrihetsgrundlagen. 

Tystnadsplikt för riksdagsledamot 

2 § Föreskrifterna i 7 kap. 1 § samt 8 kap. gäller inte ledamot av 
riksdagen, när det är fråga om uppgift som ledamoten har tagit emot 
under utövandet av sitt uppdrag. Föreskrifter om tystnadsplikt för 
riksdagsledamöter och för tjänstemän i riksdagen finns i 10 kap. 12 § 
regeringsformen samt 2 kap. 4 §, 4 kap. 17 § och 10 kap. 12 § 
riksdagsordningen. Lag (2010:1436).  
Lag (2010:1436) har trätt i kraft den 1 januari 2011. Äldre bestämmelser gäller 
fortfarande för uppgifter som hänför sig till en utredning eller gäller ett ärende 
hos Konkurrensverket om överträdelser av artikel 81 och 82 i fördraget om 
upprättandet av Europeiska gemenskapen. Den tystnadsplikt som följer av beslut 
enligt 10 kap. 7 § tredje stycket andra meningen regeringsformen i dess lydelse 
före den 1 januari 2011, har fortsatt företräde framför rätten att meddela och 
offentliggöra uppgifter enligt tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihets-
grundlagen. 

Överföring av sekretess 

3 § Får riksdagen från regeringen en sekretessreglerad uppgift, blir 
sekretessbestämmelsen tillämplig på uppgiften även hos riksdagen.  

4 § Får riksdagen från en myndighet en sekretessreglerad uppgift 
för prövning av om den ska lämnas ut, blir sekretessbestämmelsen 
tillämplig på uppgiften även hos riksdagen.  

Regeringen 

Överföring av sekretess 

5 § Får regeringen i verksamhet som avser uppföljning av myndig-
heters arbetsgivarpolitik från en annan myndighet en uppgift som är 
sekretessreglerad i 19 kap. 6 § eller som hos myndigheten omfattas av 
överförd sekretess enligt 11 kap. 5 §, blir dessa bestämmelser 
tillämpliga på uppgiften även hos regeringen. Detta gäller inte om 
uppgiften ingår i ett beslut av regeringen.  
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6 § Får regeringen från en annan myndighet en sekretessreglerad 
uppgift för prövning av om den ska lämnas ut, blir sekretess-
bestämmelsen tillämplig på uppgiften även hos regeringen.  

Prövning av begäran om utlämnande av uppgift 

7 § Om en viss myndighet enligt denna lag ska pröva en begäran 
om utlämnande av uppgift till en enskild, ska i stället regeringen göra 
prövningen om uppgiften finns hos regeringen. Detta gäller dock inte 
om en departementschef ska göra prövningen.  

42 kap. Riksdagens ombudsmän, Justitiekanslern, Säkerhets- 
och integritetsskyddsnämnden och 
undersökningskommissioner, m.m.* 

* Rubriken ändrad genom lag 2009:1020. 

Riksdagens ombudsmän och Justitiekanslern 

1 § Sekretess gäller hos Riksdagens ombudsmän och Justitie-
kanslern i deras tillsyn över offentlig verksamhet samt hos Justitie-
kanslern i verksamhet för att bevaka statens rätt eller bistå regeringen 
med råd och utredningar i juridiska angelägenheter endast i den 
utsträckning som följer av 2–4 §§.  

Sekretessen gäller inte i något fall beslut av justitieombudsman 
som innebär att ett ärende avgörs.  

2 § Får en justitieombudsman eller Justitiekanslern i verksamhet 
som anges i 1 § uppgift från en enskild gäller 

1. sekretess enligt 15 kap. endast om det kan antas att riket lider 
betydande men om uppgiften röjs, och 

2. sekretess till skydd för enskilds personliga förhållanden endast 
om en sekretessbestämmelse till skydd för sådana förhållanden skulle 
ha varit tillämplig hos den myndighet som ärendet får anses avse och 
det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider 
betydande men om uppgiften röjs.  

Utöver vad som följer av första stycket gäller sekretess för uppgift 
från en enskild i Justitiekanslerns verksamhet för att bevaka statens 
rätt, om uppgiften tagits emot med anledning av en rättstvist och det 
kan antas att det allmännas ställning som part försämras om uppgiften 
röjs.  

3 § Om en justitieombudsman eller Justitiekanslern har beslutat att 
inleda en förundersökning, tillämpas 18 kap. 1–4 §§ och 35 kap. 1, 2 
och 6–10 §§ i verksamhet som anges i 1 § och som utövas av honom 
eller henne i egenskap av åklagare.  

4 §  Får en justitieombudsman eller Justitiekanslern i verksamhet 
som anges i 1 § från en myndighet en sekretessreglerad uppgift, blir 
sekretessbestämmelsen tillämplig på uppgiften även hos ombuds-
mannen eller Justitiekanslern. Förekommer uppgiften i en sådan 
handling som har upprättats med anledning av verksamheten gäller 
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dock sekretessen hos ombudsmannen eller Justitiekanslern endast om 
det kan antas att något allmänt eller enskilt intresse lider avsevärd 
skada eller betydande men om uppgiften röjs.  

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden 

5 § Sekretess gäller hos Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden i 
dess tillsynsverksamhet enligt lagen (2007:980) om tillsyn över viss 
brottsbekämpande verksamhet endast i den utsträckning som följer av 
6–8 §§.  

6 § Får nämnden i verksamhet som avses i 5 § en uppgift från en 
enskild, gäller sekretess 

1. enligt 15 kap. endast om det kan antas att riket lider betydande 
skada om uppgiften röjs, och 

2. enligt 18 kap. endast om det kan antas att verksamhet för att 
förebygga eller beivra brott allvarligt motverkas om uppgiften röjs.  

Får nämnden i verksamhet som avses i 5 § en uppgift från en 
enskild och skulle en sekretessbestämmelse till skydd för enskilds 
personliga förhållanden ha varit tillämplig på uppgiften hos den 
myndighet som ärendet får anses avse, blir den sekretessbestäm-
melsen tillämplig på uppgiften även hos nämnden.  

7 § Får nämnden i verksamhet som avses i 5 § en uppgift från en 
utländsk myndighet eller en mellanfolklig organisation och skulle en 
sekretessbestämmelse ha varit tillämplig på uppgiften hos den 
myndighet som ärendet får anses avse, blir den sekretessbestäm-
melsen tillämplig på uppgiften även hos nämnden.  

8 §  Får nämnden i verksamhet som avses i 5 § från en myndighet 
en sekretessreglerad uppgift, blir sekretessbestämmelsen tillämplig på 
uppgiften även hos nämnden.  

Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten 
[Lag (2009:1020).] 

8 a § Sekretess gäller hos Statens inspektion för försvarsunder-
rättelseverksamheten i dess kontroll enligt lagen (2000:130) om 
försvarsunderrättelseverksamhet endast i den utsträckning som följer 
av 8 b–d §§. Lag (2009:1020).  
Lag (2009:1020) har trätt i kraft den 1 december 2009. 

8 b § Får inspektionen i verksamhet som avses i 8 a § en uppgift från 
en enskild, gäller sekretess enligt 15 kap. endast om det kan antas att 
riket lider betydande skada om uppgiften röjs.  

Får inspektionen i verksamhet som avses i 8 a § en uppgift från en 
enskild och skulle en sekretessbestämmelse till skydd för enskilds 
personliga förhållanden ha varit tillämplig på uppgiften hos den 
myndighet som kontrollärendet får anses avse, blir den sekretess-
bestämmelsen tillämplig på uppgiften även hos inspektionen. 
Lag (2009:1020).  
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Lag (2009:1020) har trätt i kraft den 1 december 2009. 

8 c §  Får inspektionen i verksamhet som avses i 8 a § en uppgift från 
en utländsk myndighet eller en mellanfolklig organisation och skulle 
en sekretessbestämmelse ha varit tillämplig på uppgiften hos den 
myndighet som kontrollärendet får anses avse, blir den sekretess-
bestämmelsen tillämplig på uppgiften även hos inspektionen. Lag 
(2009:1020).  
Lag (2009:1020) har trätt i kraft den 1 december 2009. 

8 d § Får inspektionen i verksamhet som avses i 8 a § från en 
myndighet en sekretessreglerad uppgift, blir sekretessbestämmelsen 
tillämplig på uppgiften även hos inspektionen. Lag (2009:1020).  
Lag (2009:1020) har trätt i kraft den 1 december 2009. 

Undersökningskommissioner 

9 § Sekretess gäller för uppgift om en enskilds personliga eller 
ekonomiska förhållanden hos 

1. kommissionen för granskning av de svenska säkerhetstjänst-
ernas författningsskyddande verksamhet i dess verksamhet för sådan 
granskning, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den 
enskilde eller någon närstående till denne lider skada eller men, eller 

2. kommissionen för utvärdering av nationell krishanterings-
förmåga med anledning av naturkatastrofen i Asien i dess verksamhet 
för sådan utvärdering, om det kan antas att den enskilde eller någon 
närstående till denne lider skada eller men om uppgiften röjs.  

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. 
Lag (2009:612).  
Lag (2009:612) har trätt i kraft den 1 juli 2009.  

10 § Regeringen får meddela föreskrifter om att sekretess, mot-
svarande den som enligt detta kapitel gäller hos Justitiekanslern, ska 
gälla i verksamhet som bedrivs av en särskild undersöknings-
kommission som regeringen har tillsatt.  

Rätten att meddela och offentliggöra uppgifter 

11 § Den tystnadsplikt som följer av 9 § första stycket 1 inskränker 
rätten enligt 1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och 2 §§ 
yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra uppgifter, när 
det är fråga om uppgift om enskilds personliga förhållanden.  

43 kap. Domstolar m.m. 

Tillämpliga sekretessbestämmelser 

1 §  Om en sekretessbestämmelse gäller för en uppgift i en viss typ 
av ärende eller i en viss typ av verksamhet och ett beslut av en 
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myndighet i ett sådant ärende eller i en sådan verksamhet överklagas 
hos en förvaltningsdomstol, ska sekretessbestämmelsen tillämpas 
som om den vore en primär sekretessbestämmelse även hos förvalt-
ningsdomstolen vid handläggning av målet, om inte annat följer av 3 §.  

Primära sekretessbestämmelser som i övrigt är tillämpliga hos 
domstolar finns, förutom i detta kapitel, även i avdelning IV och V.  

2 § Får en domstol i sin rättskipande eller rättsvårdande verksam-
het från en domstol eller en annan myndighet en sekretessreglerad 
uppgift, blir sekretessbestämmelsen, om inte annat följer av 3 §, 
tillämplig på uppgiften även hos den mottagande domstolen.  

Den sekretessbestämmelse som avses i första stycket ska, med 
undantag från vad som anges i 7 kap. 3 §, inte tillämpas om det finns 
en annan primär sekretessbestämmelse än 21 kap. 1, 3, 5 och 7 §§ till 
skydd för samma intresse som är tillämplig på uppgiften hos domstolen.  

3 § Bestämmelserna om sekretess i 19 kap., 28 kap. 12 §, 29 kap. 1–
4 och 9 §§, 30 kap. 1, 2, 4–7, 23, 24, 27 och 28 §§, 31 kap. 1 § första 
stycket, 2–5, 12, 16–18 och 24 §§, 32 kap. 4 §, 35 kap. 3 och 4 §§, 
36 kap. 6 och 7 §§, 38 kap. 5, 6 och 8 §§ samt 40 kap. 2 § tillämpas 
inte hos en domstol i dess rättskipande eller rättsvårdande verksamhet.  

Sekretessen enligt 35 kap. 1 § första stycket 1 gäller hos en 
domstol i dess rättskipande eller rättsvårdande verksamhet endast om 
det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider 
skada eller men om uppgiften röjs.  

Första och andra styckena gäller inte om domstolen har fått 
uppgiften för att pröva om den kan lämnas ut.  

Förhandling 

Bild i en ljud- och bildupptagning 

4 § Sekretess gäller hos en domstol för uppgift i bild som ingår i 
en ljud- och bildupptagning av ett förhör som hållits i domstol, om 
det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den hörde lider men.  

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.  

Upphörande av sekretess i vissa fall 

5 §  En sekretessbestämmelse som gäller för en uppgift i ett mål 
eller ett ärende i en domstols rättskipande eller rättsvårdande verk-
samhet upphör att vara tillämplig i målet eller ärendet, om uppgiften 
läggs fram vid en offentlig förhandling i samma mål eller ärende. 
Detta gäller dock inte sekretess enligt 4 § och 18 kap. 15 §.  

Om en uppgift som avses i första stycket läggs fram vid en 
förhandling inom stängda dörrar, är sekretessbestämmelsen tillämplig 
även under domstolens fortsatta handläggning av målet eller ärendet, 
om domstolen inte beslutar annat. Sedan domstolen har skilt målet 
eller ärendet från sig fortsätter dock sekretessbestämmelsen att vara 
tillämplig endast i den utsträckning domstolen i domen eller beslutet 
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har förordnat om det. Ett sådant förordnande ska alltid meddelas för 
uppgift för vilken sekretess gäller enligt 27 kap. 5 § andra och tredje 
styckena samt 34 kap. 4 §, om det skulle strida mot avtal som anges 
där att uppgiften röjs. Lag (2011:739).  
Lag (2011:739) har trätt i kraft den 1 juli 2011. 

Överläggning hos domstol och annan myndighet 

Domstols överläggningar 

6 § Sekretess gäller hos en domstol i dess rättskipande eller 
rättsvårdande verksamhet för uppgift om 

1. innehållet i en ännu inte meddelad dom eller i ett annat ännu 
inte meddelat beslut, och 

2. vad som har förekommit vid överläggning inom stängda dörrar 
angående dom eller annat beslut.  

Vad som föreskrivs i första stycket om sekretess för innehållet i en 
dom eller ett beslut och för vad som har förekommit vid en över-
läggning inom stängda dörrar gäller också i fråga om en jurys svar på 
frågan huruvida brott föreligger samt i fråga om juryns överläggning.  

Annan myndighets överläggningar 

7 § Om synnerliga skäl talar för det, får regeringen i annat fall än 
som avses i 6 § meddela föreskrifter om att sekretess ska gälla hos 
statlig myndighet för uppgift om 

1. innehållet i ett ännu inte avkunnat eller expedierat beslut, i 
vilket ändring kan sökas hos domstol, och 

2. vad som har förekommit vid överläggning inom stängda dörrar 
angående ett sådant beslut.  

Dom eller annat beslut 

Upphörande av sekretess i vissa fall 

8 §  En sekretessbestämmelse som gäller för en uppgift i ett mål 
eller ett ärende i en domstols rättskipande eller rättsvårdande verk-
samhet upphör att vara tillämplig i målet eller ärendet, om uppgiften 
tas in i en dom eller ett annat beslut i samma mål eller ärende.  

Första stycket tillämpas inte, om domstolen i domen eller beslutet 
har förordnat att sekretessbestämmelsen ska vara tillämplig även i 
fortsättningen. Ett sådant förordnande ska alltid meddelas för uppgift 
för vilken sekretess gäller enligt 27 kap. 5 § andra och tredje styckena 
samt 34 kap. 4 §, om det skulle strida mot avtal som anges där att 
uppgiften röjs.  

Förordnande om att en sekretessbestämmelse fortsätter att vara 
tillämplig får inte omfatta domslutet eller motsvarande del av ett 
annat beslut, såvida inte rikets säkerhet eller annat intresse av 
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synnerlig vikt oundgängligen påkallar det. Rör målet eller ärendet 
någons civila rättigheter och skyldigheter eller anklagelse mot någon 
för brott, gäller dessutom att förordnande som omfattar domslut eller 
motsvarande del av ett annat beslut får meddelas endast om riket 
befinner sig i krig eller krigsfara eller om det råder andra utom-
ordentliga förhållanden som är föranledda av krig. Lag (2011:739).  
Lag (2011:739) har trätt i kraft den 1 juli 2011. 

Överföring av sekretess 

9 § Får en domstol eller en annan myndighet del av en dom eller 
ett beslut, vari en domstol har meddelat ett förordnande enligt 8 §, 
blir den sekretessbestämmelse som förordnandet avser tillämplig på 
uppgiften även hos den mottagande myndigheten. Detta gäller dock 
inte om en annan primär sekretessbestämmelse än 21 kap. 1, 3, 5 och 
7 §§ till skydd för samma intresse ändå är tillämplig på uppgiften hos 
den mottagande myndigheten.  

Prövning av ett sekretessförordnande vid överklagande 

10 § Överklagas en dom eller ett beslut vari en domstol har meddelat 
ett förordnande enligt 5 eller 8 §, ska den högre domstolen pröva för-
ordnandet när den skiljer målet eller ärendet från sig. Lag (2011:739).  
Lag (2011:739) har trätt i kraft den 1 juli 2011. 

Rätten att meddela och offentliggöra uppgifter 

11 § Den tystnadsplikt som följer av 4 och 6 §§ begränsar rätten 
enligt 1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och 2 §§ 
yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra uppgifter.  

AVDELNING VII. TYSTNADSPLIKT SOM FÖLJER AV ANDRA 
FÖRFATTNINGAR OCH SOM INSKRÄNKER RÄTTEN ATT 
MEDDELA OCH OFFENTLIGGÖRA UPPGIFTER  

44 kap. Tystnadsplikt som följer av andra författningar och 
som inskränker rätten att meddela och offentliggöra uppgifter 

Regeringsformen, tryckfrihetsförordningen, 
yttrandefrihetsgrundlagen och riksdagsordningen 

1 § Rätten enligt 1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 
och 2 §§ yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra 
uppgifter inskränks av den tystnadsplikt som följer av 

1. beslut enligt 10 kap. 12 § tredje stycket andra meningen 
regeringsformen, 

2. 3 kap. 3 § tryckfrihetsförordningen, 
3. 2 kap. 3 § yttrandefrihetsgrundlagen, 
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4. 2 kap. 4 § andra stycket riksdagsordningen, när det är fråga om 
uppgift vars röjande kan antas sätta rikets säkerhet i fara eller annars 
skada landet allvarligt, och 

5. beslut enligt 4 kap. 17 § eller 10 kap. 12 § riksdagsordningen, 
när det är fråga om uppgift vars röjande kan antas sätta rikets säkerhet 
i fara eller annars skada landet allvarligt. Lag (2010:1436).  
Lag (2010:1436) har trätt i kraft den 1 januari 2011. Äldre bestämmelser gäller 
fortfarande för uppgifter som hänför sig till en utredning eller gäller ett ärende 
hos Konkurrensverket om överträdelser av artikel 81 och 82 i fördraget om 
upprättandet av Europeiska gemenskapen. Den tystnadsplikt som följer av beslut 
enligt 10 kap. 7 § tredje stycket andra meningen regeringsformen i dess lydelse 
före den 1 januari 2011, har fortsatt företräde framför rätten att meddela och 
offentliggöra uppgifter enligt tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihets-
grundlagen. 

Rättegångsbalken 

2 § Rätten enligt 1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 
och 2 §§ yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra 
uppgifter inskränks av den tystnadsplikt som följer av 

1. förordnande med stöd av 5 kap. 4 § eller 23 kap. 10 § sjunde 
stycket rättegångsbalken, och 

2. 8 kap. 4 § första stycket andra meningen rättegångsbalken. Lag 
(2011:739).  
Lag (2011:739) har trätt i kraft den 1 juli 2011. 

Patientsäkerhetslagen och socialtjänstlagen [Lag (2010:679).] 

3 § Rätten enligt 1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 
och 2 §§ yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra 
uppgifter inskränks av den tystnadsplikt som följer av 

1. 6 kap. 12–14 §§ patientsäkerhetslagen (2010:659), och 
2. 15 kap. 2 § socialtjänstlagen (2001:453). Lag (2010:679).  
Postlagen och lagen om elektronisk kommunikation 
4 § Rätten enligt 1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 

och 2 §§ yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra 
uppgifter inskränks av den tystnadsplikt som följer av 

1. 2 kap. 14 § första stycket 1 och 3 postlagen (2010:1045), 
2. 6 kap. 20 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation, 

när det är fråga om uppgift om innehållet i ett elektroniskt med-
delande eller som annars rör ett särskilt sådant meddelande, och 

3. 6 kap. 21 § lagen om elektronisk kommunikation, när det är 
fråga om uppgift om kvarhållande av försändelse på befordrings-
företag, om hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation eller 
hemlig övervakning av elektronisk kommunikation på grund av 
beslut av domstol, undersökningsledare eller åklagare eller om 
inhämtning av uppgifter enligt lagen (2012:278) om inhämtning av 
uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande 
myndigheternas underrättelseverksamhet. Lag (2012:288).  
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Lag (2012:288) har trätt i kraft den 1 juli 2012. 

Annan lagstiftning 

5 § Rätten enligt 1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 
och 2 §§ yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra 
uppgifter inskränks av den tystnadsplikt som följer av 

1. förordnande med stöd av 7 § lagen (1999:988) om förhör m.m. 
hos kommissionen för granskning av de svenska säkerhetstjänsternas 
författningsskyddande verksamhet, 

2. 7 kap. 1 § 1 lagen (2006:544) om kommuners och landstings 
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap, 

3. 4 kap. 16 § försäkringsrörelselagen (2010:2043), och 
4. 5 kap. 15 § lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares 

och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige. Lag (2013:626). 
Lag (2013:626) har trätt i kraft den 1 januari 2014. Den tystnadsplikt som följer 
av 21 § lagen (1996:1156) om receptregister i dess lydelse före den 1 januari 
2014 har fortsatt företräde framför rätten att meddela och offentliggöra uppgifter 
enligt tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. 

  
1. Denna lag träder i kraft den 30 juni 2009, då sekretesslagen 

(1980:100) ska upphöra att gälla. 
2. Om det i lag eller annan författning hänvisas till bestämmelser i 

sekretesslagen (1980:100) som har ersatts genom bestämmelser i 
denna lag, ska i stället de nya bestämmelserna tillämpas. 

3. Föreskrifter som har meddelats med stöd av sekretesslagen 
(1980:100) och som gäller när denna lag träder i kraft ska anses 
meddelade enligt denna lag. 

4. Överklagande av myndighets beslut som fattats före ikraft-
trädandet av denna lag ska prövas med tillämpning av bestämmelser-
na i denna lag. 

5. Förbehåll som vid utlämnande av allmän handling meddelats 
med stöd av sekretesslagen (1980:100) ska anses meddelade enligt 
denna lag. 

6. Dispensbeslut som meddelats med stöd av sekretesslagen 
(1980:100) och som ännu inte vunnit tillämpning när denna lag träder 
i kraft ska anses meddelade enligt denna lag. 

7. Övergångsbestämmelserna till sekretesslagen (1980:100) och 
till ändringar i den lagen ska fortsätta att gälla. Lag (2009:400). 

Prop. 2008/09:150. bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237. 
  

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009. Äldre bestämmelser gäller 
fortfarande för uppgifter i sådana ärenden och i sådan verksamhet där 
handlingarna omhändertagits för arkivering före denna tidpunkt. Lag 
(2009:676).  

Prop. 2008/09:151, bet. 2008/09:UbU21, rskr. 2008/09:281. 
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1. Denna lag träder i kraft den 1 mars 2010. 
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i ärenden enligt den 

upphävda lagen (1975:1132) om förvärv av hyresfastighet m.m. Lag 
(2010:30). 

Prop. 2009/10:21, bet. 2009/10:CU3, rskr. 2009/10:176. 
  

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2010.  
2. Bestämmelserna i 39 kap. 5 b § gäller inte i ärenden som har 

påbörjats före ikraftträdandet. Lag (2010:85). 

Prop. 2009/10:56, bet. 2009/10:KU15, rskr. 2009/10:182. 
  

1. Denna lag träder i kraft den 1 december 2010. Lag (2011:744).  
2. För uppgifter i ärenden om introduktionsersättning för 

flyktingar och vissa andra utlänningar gäller 26 kap. 1 § i sin äldre 
lydelse. Lag (2011:744). Lag (2010:208). 

Prop. 2009/10:60, bet. 2009/10AU7, rskr. 2009/10:208. 
  

1. Denna lag träder i kraft den 1 mars 2012. 
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för uppgifter i sådana 

ärenden där handlingar omhändertagits för arkivering före 
ikraftträdandet av denna lag. Lag (2010:369). 

Prop. 2009/10:85, bet. 2009/10:JuU19, rskr. 2009/10:255. 
  

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011. 
2. För ärenden som anhängiggjorts hos Hälso- och sjukvårdens 

ansvarsnämnd före den 1 januari 2011 gäller 25 kap. 8 och 10 §§ 
samt 26 kap. 6 och 7 §§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 
i sin äldre lydelse. Lag (2010:679). 

Prop. 2009/10:210, bet. 2009/10:SoU22, rskr. 2009/10:342. 
  

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011. 
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för kommunal vuxen-

utbildning, vuxenutbildning för utvecklingsstörda och svensk-
undervisning för invandrare till utgången av juni 2012. Lag 
(2010:866). 

Prop. 2009/10:165, bet. 2009/10:UbU21, rskr. 2009/10:370. 
  

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011. 
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för uppgifter som hänför 

sig till en utredning eller gäller ett ärende hos Konkurrensverket om 
överträdelser av artikel 81 och 82 i fördraget om upprättandet av 
Europeiska gemenskapen. 

3. Den tystnadsplikt som följer av beslut enligt 10 kap. 7 § tredje 
stycket andra meningen regeringsformen i dess lydelse före den 
1 januari 2011, har fortsatt företräde framför rätten att meddela och 
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offentliggöra uppgifter enligt tryckfrihetsförordningen och yttrande-
frihetsgrundlagen. Lag (2010:1436). 

Prop. 2010/11:3, bet. 2010/11:KU13, rskr. 2010/11:29. 
  

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011. 
2. För ärenden som gäller tillstånd eller tillsyn och som har 

anhängiggjorts före den 1 januari 2011 gäller 30 kap. 20 § i sin äldre 
lydelse. Lag (2010:1633). 

Prop. 2009/10:125, bet 2010/11:SoU4, rskr. 2010/11:36. 
  

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.  
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ärenden som kommit in 

till Statens biografbyrå före ikraftträdandet. Lag (2010:1883). 

Prop. 2009/10:228, bet. 2010/11:KrU2, rskr. 2010/11:61. 
  

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.  
2. För uppgifter som avser delgivning enligt delgivningslagen 

(1970:428) gäller äldre bestämmelser. Lag (2010:1982). 

Prop. 2009/10:237, bet. 2010/11:JuU2, rskr. 2010/11:30, bet. 
2010/11:KrU3, rskr. 2010/11:37. 
  

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.  
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för uppgifter i ärenden 

där handlingarna omhändertagits för arkivering före ikraftträdandet. 
Lag (2011:1217). 

Prop. 2010/11:164, bet. 2011/12:CU4, rskr. 2011/12:30. 
  

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.  
2. För ärenden enligt lagen (2007:592) om kassaregister m.m. eller 

lagen (2006:575) om särskild skattekontroll i vissa branscher gäller 
27 kap. 2 § i sin äldre lydelse. Lag (2011:1427). 

Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29. 
  

1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 2012. 
2. För ärenden om prövning av någons lämplighet att ha 

taxiförarlegitimation enligt yrkestrafiklagen (1998:490) gäller 29 kap. 
5 § i sin äldre lydelse. Lag (2012:235). 

Prop. 2011/12:80, bet. 2011/12:TU8, rskr. 2011/12:195. 
  

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012. 
2. Äldre föreskrifter gäller dock fortfarande för ärenden om bevis 

om kompetens som Europaläkare som har kommit in före den 1 juli 
2012. Lag (2012:311). 

Prop. 2011/12:108, bet. 2011/12:SoU22, rskr. 2011/12:218. 
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 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013. 
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för uppgifter i ärenden där 
handlingarna har omhändertagits för arkivering före ikraftträdandet. 
Lag (2012:920). 

Prop. 2012/13:1, utg. omr. 16, bet. 2012/13:UbU1, rskr. 2012/13:113. 
  

1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 2013. 
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för uppgifter i ärenden där 

handlingarna omhändertagits för arkivering före ikraftträdandet. Lag 
(2012:956). 

3. Den inskränkning i rätten att meddela och offentliggöra upp-
gifter enligt tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen 
som följer av 25 kap. 18 § tredje stycket i sin äldre lydelse gäller 
fortfarande när det är fråga om uppgift i sådan anmälan till Socialsty-
relsen som lämnats över till Inspektionen för vård och omsorg. P 3 
införd genom lag (2013:275). 

Prop. 2012/13:20, bet. 2012/13:SoU5, rskr. 2012/13:116. 
Prop. 2012/13:82, bet. 2012/13:SoU19, rskr. 2012/13:204. 

  
Denna lag träder i kraft den 1 juni 2013. Lag (2013:289). 

Prop. 2012/13:72, bet. 2012/13:FiU39, rskr. 2012/13:213. 
  

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013. Lag (2013:314). 

Prop. 2012/13:123, bet. 2012/13:FiU37, rskr. 2012/13:212. 
  

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013. Lag (2013:339). 

Prop. 2012/13:73, bet. 2012/13:JuU19, rskr. 2012/13:206. 
  

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013. Lag (2013:406). 

Prop. 2012/13:107, bet. 2012/13:SoU24, rskr. 2012/13:231. 

  
1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013. 
2. Bestämmelserna i 32 kap. 3 § i sin nya lydelse tillämpas även 

på sådana uppgifter om en enskilds personliga förhållanden som 
inhämtats genom kameraövervakning som avses i lagen (1998:150) 
om allmän kameraövervakning. Lag (2013:461). 

Prop. 2012/13:115, bet. 2012/13:JuU22, rskr. 2012/13:252. 
  

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014. 
2. Den tystnadsplikt som följer av 21 § lagen (1996:1156) om 

receptregister i dess lydelse före den 1 januari 2014 har fortsatt före-
träde framför rätten att meddela och offentliggöra uppgifter enligt 
tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Lag (2013:626). 

Prop. 2012/13:128, bet. 2012/13:SoU26, rskr. 2012/13:279. 
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Denna lag träder i kraft den l maj 2014. Lag (2013:765). 

Framst. 2012/13:RS7, bet. 2013/14:KU3, rskr. 2013/14:5. 
  

Denna lag träder i kraft den 1 december 2013. Lag (2013:795). 

Prop. 2012/13:163, bet. 2013/14:UbU4, rskr. 2013/14:20. 
  

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014. Lag (2013:878). 

Prop. 2012/13:182, bet. 2013/14:JuU5, rskr. 2013/14:37. 
  

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014. Lag (2013:972). 

Prop. 2012/13:192, bet. 2013/14:KU6, rskr. 2013/14:59. 
  

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 25 kap. 17 a och 17 b §§ 
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) i stället för deras lydelse 
enligt lagen (2013:626) om ändring i nämnda lag ska ha följande 
lydelse. Lag (2013:1028). 

Prop. 2013/14:24, bet. 2013/14:SoU6, rskr. 2013/14:75. 
  

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2014. Lag (2013:1139). 

Bet. 2013/14:SoU1, rskr. 2013/14:126. 
  

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014. 
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för uppgifter i ärenden 

där handlingarna omhändertagits för arkivering före ikraftträdandet. 
Lag (2013:1148). 

Prop. 2012/13:175, bet. 2013/14:SoU2, rskr. 2013/14:130. 
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Bilaga 

I enlighet med vad som anges i 2 kap. 4 § ska vad som föreskrivs i 
tryckfrihetsförordningen om rätt att ta del av handlingar hos myndig-
het i tillämpliga delar gälla också handlingar hos något av de organ 
som nämns nedan i den mån handlingarna hör till där angiven verk-
samhet hos organet. Verksamheten anges i förekommande fall med 
hänvisning till numret i Svensk författningssamling (SFS) på den för-
fattning med stöd av vilken verksamheten har uppdragits åt organet.  

Organ Verksamhet 

Arbetslöshetskassor enligt 
lagen (1997:239) om 
arbetslöshetsersättning 

prövning av ärenden om arbetslöshetskassor 
(SFS 1997:238) och av ärenden om 
medlemsavgift för arbetslös medlem 
(SFS 1997:239) 

Besiktningsorgan enligt 
fordonslagen (2002:574) 

fordonskontroll (SFS 2002:574) 

Bolag, föreningar, sam-
fälligheter, registrerade 
trossamfund och organi-
satoriska delar av sådana 
samfund eller andra 
enskilda där totalförsvars-
pliktiga fullgör civilplikt 

prövning av frågor om ledighet och 
förmåner för totalförsvarspliktiga som 
fullgör civilplikt (SFS 1994:1809) 

Chalmers tekniska 
högskola aktiebolag 

all verksamhet 

Europeiska grupperingar 
för territoriellt samarbete 
enligt Europaparlamentets 
och rådets förordning (EG) 
nr 1082/2006 av den 5 juli 
2006 om en europeisk 
gruppering för territoriellt 
samarbete (EGTS) med 
säte i Sverige 

fördelning av stöd ur EG:s strukturfonder 
(SFS 2009:704) 

Familjemedicinska 
institutet i Sverige, ideell 
förening 

all verksamhet 

Folkbildningsförbundet fördelning av statliga medel mellan länsbild-
ningsförbunden för stöd till kulturverksam-
het genom ideella föreningar 
(SFS 1976:1046) 

Folkbildningsrådet fördelning av statsbidrag mellan folkhög-
skolor och studieförbund (SFS 1976:1046) 

Frökontrollen Mellan-
sverige Aktiebolag  
 

certifiering av utsäde (SFS 2000:1330) 
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Organ Verksamhet 

Föreningen Bildkonst Upp-
hovsrätt i Sverige (BUS) 

fördelning av statliga medel till bild- och 
formkonstnärer (SFS 1992:318) 

Föreningen Svenska 
Artisters och Musikers 
Intresseorganisation 
(SAMI) 

fördelning av statliga medel till utövande 
konstnärer på musikområdet för utlåning 
genom det allmänna biblioteksväsendet av 
verk om de har medverkat i (SFS 1992:318) 

Föreningen Svenska 
Tonsättares Internationella 
Musikbyrå (STIM) 

fördelning av statliga medel till upphovsmän 
på musikområdet för utlåning av deras verk 
genom det allmänna biblioteksväsendet 
(SFS 1992:318) 

Handelshögskolan i 
Stockholm 

statligt stöd i form av utbildningsbidrag för 
doktorander (SFS 1976:1046) 

Hjälpmedelsinstitutet 
Upphör att gälla 2014-05-
01 enligt lag (2013:1139). 

all verksamhet (SFS 1998:1214) Upphör att 
gälla 2014-05-01 enligt lag (2013:1139). 

Högskolan för lärarutbild-
ning och kommunikation i 
Jönköping aktiebolag 

all verksamhet 

Högskolan i Jönköping 
Service aktiebolag 

all verksamhet 

Ingenjörshögskolan i 
Jönköping aktiebolag 

all verksamhet 

Institutet för professionell 
utveckling av läkare i 
Sverige (IPULS) 

prövning av frågor om tillhandahållande och 
fördelning av platser till specialist-
kompetenskurser som ingår i läkares 
vidareutbildning och som anordnas med 
statliga medel (SFS 2010:660) 

Internationella 
Handelshögskolan i 
Jönköping aktiebolag 

all verksamhet 

Kungliga Svenska 
Aeroklubben 

besiktning och tillsyn av luftfartyg samt 
utfärdande och förnyande av luftvärdighets-
bevis och miljövärdighetsbevis 
(SFS 2010:500) 

Länsbildningsförbunden statligt stöd till kulturverksamhet genom 
ideella föreningar (SFS 1976:1046) 

Musikaliska akademien statligt stöd till utbildnings och 
utgivningsverksamhet (SFS 1976:1046 och 
1992:318) 

Notarius publicus  all verksamhet som Notarius publicus 
(SFS 1981:1363) 
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Organ Verksamhet 

Posten Aktiebolag medverkan vid val (SFS 1993:1689 och 
1993:1690), folkomröstning 
(SFS 1993:1696), tullkontroll 
(SFS 1993:1698), utlämnande av körkort 
(SFS 1993:1695) samt handläggning av 
flyttningsanmälningar (SFS 1993:1699) 

Radiotjänst i Kiruna 
Aktiebolag 

ärenden om radio- och TV-avgifter 
(SFS 1989:41) 

Statens Bostads- 
finansieringsaktiebolag, 
SBAB och SBAB, Statens 
Bostadslåneaktiebolag 
samt det av staten ägda 
bolag som övertar ansvaret 
för de statligt finansierade 
bostadslånen 

förvaltning av de lån som anges i bilagan till 
lagen (1996:1179) om ändrade förutsättning-
ar för vissa statligt reglerade bostadslån 
m.m. samt lån enligt förordningen 
(1989:858) om ersättningslån för bostads-
ändamål, i den mån handlingarna inkommit 
eller upprättats före den 1 januari 1997, och 
för tiden därefter sådana handlingar i låne-
ärenden 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 

Stiftelsen Chalmers 
tekniska högskola 

all verksamhet 

Stiftelsen framtidens kultur all verksamhet 

Stiftelsen för forskning 
inom områden med 
anknytning till Östersjö-
regionen och Östeuropa 

 all verksamhet 

Stiftelsen för interna-
tionalisering av högre 
utbildning och forskning 

all verksamhet 

Stiftelsen för Inter-
nationella institutet för 
industriell miljöekonomi 
vid Lunds universitet 

all verksamhet 

Stiftelsen för kunskaps- 
och kompetensutveckling 

all verksamhet 

Stiftelsen för 
miljöstrategisk forskning 

all verksamhet 

Stiftelsen för strategisk 
forskning 
 

all verksamhet 
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Organ Verksamhet 

Stiftelsen för vård- eller 
allergiforskning 

all verksamhet 

Stiftelsen högskolan i 
Jönköping 

all verksamhet 

Stiftelsen 
Innovationscentrum 

all verksamhet 

Stiftelsen Nordiska museet prövning av anställnings- och arbetsvillkor 
och andra frågor som rör statligt reglerad 
anställning hos stiftelsen (SFS 1992:318) 
samt prövning av ansökningar om tillstånd 
till utförsel av vissa äldre kulturföremål 
(SFS 1988:950) 

Stiftelsen Norrlandsfonden förvaltningen av statligt reglerade regionala 
utvecklingslån och lokaliseringslån som 
beslutats enligt förordningen (1990:642) om 
regionalpolitiskt företagsstöd eller 
motsvarande äldre bestämmelser 
(SFS 1998:775) 

Stiftelsen Svenska 
Filminstitutet 

all verksamhet utom verksamhet som avser 
fördelning av stöd enligt filmavtal 

Stiftelsen Svenska 
institutet 

all verksamhet 

Stiftelsen Svensk-norska 
samarbetsfonden 

statligt stöd i form av stipendier 
(SFS 1992:318) 

Stiftelserna Stockholms 
internationella fredsforsk-
ningsinstitut (SIPRI), 
Tekniska museet och 
WHO Collaborating 
Center on International 
Drug Monitoring 

prövning av anställnings- och arbetsvillkor 
och andra frågor som rör statligt reglerad 
anställning hos stiftelsen (SFS 1992:318) 

Svenska föreningen 
Norden 

statligt stöd i form av bidrag till resor och 
stipendier (SFS 1976:1046) 

Svenska institutet i Rom statligt stöd i form av stipendier 

Svenska kyrkan och dess 
organisatoriska delar 

verksamhet som bedrivs enligt 
begravningslagen (1990:1144) samt 
fördelning och användning av den statliga 
ersättning som Svenska kyrkan erhåller 
enligt 4 kap. 16 § lagen (1988:950) om 
kulturminnen m.m. 

Svenska språknämnden prövning av anställnings- och arbetsvillkor 
och andra frågor som rör statligt reglerad 
anställning hos nämnden (SFS 1992:318) 
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Organ Verksamhet 

Svenskt Friluftsliv fördelning av statsbidrag till frilufts-
organisationer (SFS 2010:1539) 

Sveriges författarförbund fördelning av statliga medel till författare 
och översättare för utnyttjande av deras verk 
i form av talböcker och taltidningar 
(SFS 1992:318) 

Sveriges 
Riksidrottsförbund 

fördelning av statsbidrag till 
idrottsverksamhet (SFS 1995:361) 

Swedfund International 
AB 

prövning av frågor om statligt stöd till små 
och medelstora svenska företags 
investeringar i Swedfunds samarbetsländer 
(SFS 2008:1272) 

Synskadades Riksförbund ärenden om tilldelning eller återtagande av 
dispositionsrätt till ledarhund samt ärenden 
om tilldelning och återtagande av ledarhund 
(SFS 2005:340) 

Veterinärer förordnade 
enligt lagen (2009:1254) 
om officiella veterinärer  

verksamhet som officiell veterinär 
(SFS 2009:1254) 

Lag (2013:1139). 
Lag (2013:1139) träder kraft den 1 maj 2014.  
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Offentlighets- och sekretessförordning (2009:641) 
 
Regeringen föreskriver följande 

Föreskrifter med stöd av 2 kap. 14 § tryckfrihetsförordningen  

1 § En begäran om utlämnande till en enskild av en allmän 
handling som är av synnerlig betydelse för rikets säkerhet får, om inte 
annat följer av andra eller tredje stycket, endast prövas av 

1. chefen för Justitiedepartementet, om handlingen innehåller 
uppgifter som är sekretessreglerade i 15 kap. 2 § eller 18 kap. 1–3 §§ 
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och som rör polisens 
verksamhet för att hindra eller uppdaga brott som rör rikets säkerhet, 

2. chefen för Utrikesdepartementet, om handlingen innehåller 
uppgifter som är sekretessreglerade i 15 kap. 1 § offentlighets- och 
sekretesslagen och den har överlämnats av departementet till en 
svensk myndighet, eller 

3. chefen för Försvarsdepartementet, om handlingen innehåller 
andra uppgifter som är sekretessreglerade i 15 kap. 2 § offentlighets- 
och sekretesslagen än som avses i 1.  

I de fall en sådan handling som avses i första stycket förvaras hos 
Statsrådsberedningen eller Regeringskansliets förvaltningsavdelning, ska 
en begäran om utlämnande till en enskild av handlingen prövas av stats-
ministern. I fråga om handlingar som förvaras hos förvaltningsavdel-
ningen gäller detta endast under förutsättning att handlingen inte har 
lämnats över från ett departement till Regeringskansliets centralarkiv.  

En begäran som avses i första och andra styckena får överlämnas 
till regeringens prövning.  

Föreskrifter med stöd av 5 kap. 3 § offentlighets- och 
sekretesslagen  

2 § Följande myndigheter är i den utsträckning som framgår nedan 
undantagna från registreringsskyldigheten enligt 5 kap. 1 § offentlig-
hets- och sekretesslagen (2009:400).  

Myndighet Handlingar som innehåller 
sekretessreglerade uppgifter och som 
inte behöver registreras 

Arbetsförmedlingen  - handlingar i ärenden rörande enskilda 
arbetssökande 

Arbetsgivarverket - förslag till kollektivavtal 

Arbetslöshetskassor - handlingar i ärenden om 
arbetslöshetsersättning, och 
- handlingar i ärenden om 
medlemsavgift för arbetslös medlem 
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Myndighet Handlingar som innehåller 
sekretessreglerade uppgifter och som 
inte behöver registreras 

Arbetsmiljöverket - handlingar som ska ingå i informa-
tionssystemet om arbetsskador, och 
- statistiskt primärmaterial 

Försäkringskassan 
 

- handlingar i försäkringsärenden, 
- handlingar i ärenden om statligt 
tandvårdsstöd, 
- samlingsräkningar med bilagor för 
läkarvård eller annan sjukvård, och 
- statistiskt primärmaterial 

Försvarsmakten - patientjournaler som rör total-
försvarspliktiga och anställd personal 

Havs- och vattenmyndigheten - handlingar som utgör underlag för 
tillsyn av fiskerinäringen, och 
- statistiskt primärmaterial 

Kommerskollegium  - ansökningar och andra handlingar i 
licensärenden avseende import och 
export av varor 

kommunala myndigheter och 
trafikhuvudmän 

- handlingar i ärenden om färdtjänst och 
riksfärdtjänst 

Kriminalvården - handlingar som utgör underlag till det 
centrala kriminalvårdsregistret, 
- handlingar som hör till journaler som 
upprättats för enskilda i 
kriminalvårdsverksamhet, och 
- transportbeställningar 

Kustbevakningen - anmälningar från sjöfarten om fartygs 
ankomst till svenska orter 

Landstingskommunala 
myndigheter och kommunala 
myndigheter i kommuner som 
inte ingår i ett landsting 

- bevis om högkostnadsskydd för 
patientavgifter i öppen hälso- och 
sjukvård 

Läkemedelsverket - statistiskt primärmaterial 

Migrationsverket - av verket rekvirerade personbevis, 
utdrag ur belastningsregistret och 
misstankeregistret samt kontrollbesked 
från Rikspolisstyrelsens 
säkerhetsavdelning 

Myndigheten för tillväxt-
politiska utvärderingar och 
analyser 
 
 
 

- statistiskt primärmaterial 
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Myndighet Handlingar som innehåller 
sekretessreglerade uppgifter och som 
inte behöver registreras 

Naturvårdsverket - provresultat som utgör underlag till 
jägarexamensregistret, och 
- handlingar som avser inbetalningar 
för jaktkort 

Nämnder som svarar för verk-
samhet enligt lagen (1993:387) 
om stöd och service till vissa 
funktionshindrade 

- handlingar som hör till enskildas 
personakter 

Pensionsmyndigheten - handlingar i försäkringsärenden, och 
- statistiskt primärmaterial 

Polismyndigheter - anteckningar om det löpande polis-
arbetet, 
- sådana protokoll enligt 27 och 28 §§ 
polislagen (1984:387) eller enligt lagen 
(1976:511) om omhändertagande av 
berusade personer m.m. som avser 
avvisanden, avlägsnanden, 
omhändertaganden, gripanden eller 
fängselanvändning och som inte 
registreras i särskilda ärenden, och 
- underrättelser från kriminalvården 
om permissioner 

Riksbanken - statistiskt primärmaterial 

Rikspolisstyrelsen - handlingar som utgör underlag för 
belastningsregistret, misstankeregistret, 
register enligt 4 kap. polisdatalagen 
(2010:361) eller för på motsvarande sätt 
strukturerade uppgiftssamlingar 
angående brottslig verksamhet som förs 
med stöd av polisdatalagen, 
- framställningar om fingeravtrycks-
undersökning, och 
- statistiskt primärmaterial 

Sjukhus och andra inrättningar 
för vård av patienter 

- patientjournaler, 
- läkarvårdskvitton, och 
- samlingsräkningar eller motsvarande 
handlingar som upprättas i samband 
med patientbesök 

Skatteverket - deklarationer, kontrolluppgifter och 
andra handlingar som avser taxering eller 
fastställande av skatt eller avgift eller 
som rör anstånd med eller krav på att 
lämna handlingar för dessa ändamål, 
- handlingar som avser beräkning, 
jämkning eller återbetalning av skatt, 
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Myndighet Handlingar som innehåller 
sekretessreglerade uppgifter och som 
inte behöver registreras 

och 
- handlingar som ingår i informations-
systemet om transporter av sprit och 
cigaretter 

Socialnämnder - handlingar som hör till enskildas 
personakter 

Socialstyrelsen - statistiskt primärmaterial, och 
- anmälningar till donationsregistret 

Statens institutionsstyrelse - handlingar som hör till enskildas 
personakter 

Statens jordbruksverk - statistiskt primärmaterial 

Statistiska centralbyrån - statistiskt primärmaterial 

Totalförsvarets 
rekryteringsmyndighet 

- patientjournaler som rör 
totalförsvarspliktiga 

Tullverket - handlingar som rör klarering av varor 
och transportmedel, 
- handlingar som innehåller boknings-
uppgifter inhämtade från 
transportföretag, och 
- handlingar som ingår i informa-
tionssystemet om transporter av sprit 
och cigaretter 

Åklagarmyndigheter - utdrag ur folkbokföringsdatabasen, 
- utdrag ur belastningsregistret, 
misstankeregistret och register enligt 
polisdatalagen (2010:361), 
- utdrag ur vägtrafikregistret, och 
- rekvisitioner av sådana utdrag 

Förordning (2013:931).  
Förordning (2013:931) har trätt i kraft den 1 januari 2014. Äldre föreskrifter 
gäller fortfarande i fråga om undersökningar som har utförts av Smittskyddsin-
stitutet och Statens folkhälsoinstitut. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga 
om Försäkringskassans prövning av stöd enligt förordningen (2009:1423) om 
bidrag till företagshälsovård med vissa insatser inom rehabiliteringsområdet. 
Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om sekretess i personaladministrativ 
verksamhet hos Smittskyddsinstitutet, när det gäller personal i verksamhet som 
rör uppfödning, förvaring, tillhandahållande och användning av försöksdjur. 
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Föreskrifter med stöd av 5 kap. 4 § offentlighets- och 
sekretesslagen  

3 § Följande myndigheter ska i den utsträckning som framgår nedan 
inte tillämpa 5 kap. 2 § andra stycket offentlighets- och sekretesslagen 
(2009:400).  

Myndigheter Register 

allmänna domstolar diarier över ärenden om kvarhållande 
av försändelser på befordringsanstalt 
och om hemlig avlyssning av elektro-
nisk kommunikation, hemlig över-
vakning av elektronisk kommunikation, 
hemlig kameraövervakning och hemlig 
rumsavlyssning 

allmänna förvaltningsdomstolar  diarier över mål enligt smittskydds-
lagen (2004:168) och enligt lagen 
(1972:119) om fastställande av 
könstillhörighet i vissa fall 

beskickningar och konsulat samt 
delegationer hos mellanfolkliga 
organisationer, dock inte 
Sveriges ständiga representation 
vid Europeiska unionen (EU) 

samtliga diarier 

Försvarsmakten, Försvarets 
materielverk, Försvarets radio-
anstalt och Totalförsvarets 
forskningsinstitut 

diarier över inriktningar enligt lagen 
(2000:130) om försvarsunder-
rättelseverksamhet och över 
underrättelser inom försvarets 
underrättelse- och säkerhetstjänst 

Försvarsunderrättelsedomstolen diarier över mål om tillstånd enligt 
lagen (2008:717) om signalspaning i 
försvarsunderrättelseverksamhet 

Polismyndigheter  diarier över ärenden om kvarhållande 
av försändelse på befordringsanstalt 
och om hemlig avlyssning av elektro-
nisk kommunikation, hemlig över-
vakning av elektronisk kommunikation, 
hemlig kameraövervakning och hemlig 
rumsavlyssning 

Regeringskansliet diarium över krypterade meddelanden, 
diarium över handlingar som rör 
myndigheters krigsorganisation och 
beredskapsförberedelser, diarier över 
inriktningar och underrättelser enligt 
lagen (2000:130) om försvarsunder-
rättelseverksamhet, diarier över hand-
lingar som rör förberedelser enligt 
11 f § förordningen (1996:1515) med 
instruktion för Regeringskansliet samt 
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Myndigheter Register 

diarier hos Utrikesdepartementet över 
handlingar som kommit in eller 
upprättats i andra än administrativa och 
konsulära ärenden och handelsärenden 

Rikspolisstyrelsen diarier över underrättelser inom den 
särskilda polisverksamheten för att 
hindra och uppdaga brott mot rikets 
säkerhet m.m. 

Skatteverket  diarium över ärenden om könsbyte 

Socialstyrelsen diarium över ärenden som handläggs av 
Socialstyrelsens råd för vissa rättsliga, 
sociala och medicinska frågor 

Statens inspektion för försvars-
underrättelseverksamheten 

diarier över ärenden om verkställighet 
av beslut om tillstånd enligt lagen 
(2008:717) om signalspaning i 
försvarsunderrättelseverksamhet 

Sveriges ständiga representation 
vid Europeiska unionen (EU) 

samtliga diarier, utom diarium över 
EU-institutionernas officiella dokument 
och diarier över handlingar som 
kommit in eller upprättats i administra-
tiva ärenden och handelsärenden 

Tullverket diarier över ärenden om kvarhållande 
av försändelse på befordringsanstalt 
och om hemlig avlyssning av 
elektronisk kommunikation, hemlig 
övervakning av elektronisk 
kommunikation, hemlig 
kameraövervakning och hemlig 
rumsavlyssning 

Åklagarmyndigheter diarier över ärenden om kvarhållande 
av försändelse på befordringsanstalt 
och om hemlig avlyssning av 
elektronisk kommunikation, hemlig 
övervakning av elektronisk kommuni-
kation, hemlig kameraövervakning och 
hemlig rumsavlyssning samt diarier 
över förundersökningar som rör brott 
mot rikets säkerhet 

Förordning (2012:351).  
Förordning (2012:351) har trätt i kraft den 1 juli 2012. Äldre föreskrifter gäller 
fortfarande i fråga om stöd som handhafts av Arbetsförmedlingen och planering 
hos Arbetsförmedlingen i frågor som rör byggnadsverksamhet. Äldre föreskrifter 
gäller fortfarande i fråga om tillståndsgivning och tillsyn som bedrivits enligt 
lagen (1971:1204) om byggnadstillstånd m.m. 
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Föreskrifter med stöd av 15 kap. 2 § offentlighets- och 
sekretesslagen  

4 § Om det i en allmän handling förekommer uppgifter för vilka 
sekretess gäller enligt 15 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen 
(2009:400), gäller sekretessen i högst 

1. etthundrafemtio år om uppgifterna rör  
- landskapsinformation om militärgeografiska förhållanden,  
- rikets fasta försvarsanläggningar för krigsbruk,  
- underhållsanläggningar som kan röja försvarets grupperingar,  
- planerade försvarsanläggningar i form av mineringar och andra 

hinder, eller  
- militärtekniska forskningsresultat, och 
2. sjuttio år om uppgifterna rör underrättelseverksamheten inom 

underrättelse- och säkerhetstjänsten. Förordning (2009:642).  
Förordning (2009:642) har trätt i kraft den 1 juli 2009.  

Föreskrifter med stöd av 21 kap. 3 § offentlighets- och 
sekretesslagen  

5 § Sekretess enligt 21 kap. 3 § första stycket offentlighets- och 
sekretesslagen (2009:400) gäller inte för uppgifter i följande register:  

- bankregistret som förs av Bolagsverket,  
- biträdesförbudsregistret som förs av Bolagsverket,  
- diarium som avses i 6 § mönsterskyddsförordningen (1970:486),  
- diarium som avses i 7 § patentkungörelsen (1967:838),  
- diarium som avses i 1 kap. 1 § andra stycket varumärkes-

förordningen (2011:594),  
- EEIG-registret som förs av Bolagsverket,  
- europabolagsregistret som förs av Bolagsverket,  
- europakooperativsregistret som förs av Bolagsverket,  
- filialregistret som förs av Bolagsverket,  
- föreningsregistret som förs av Bolagsverket,  
- företagsinteckningsregistret som förs av Bolagsverket,  
- försäkringsregistret som förs av Bolagsverket,  
- försäkringsförmedlarregistret som förs av Bolagsverket,  
- mönsterregistret som förs av Patent- och registreringsverket,  
- näringsförbudsregistret som förs av Bolagsverket,  
- patentregistret som förs av Patent- och registreringsverket,  
- registret över anknutna ombud enligt lagen (2007:528) om 

värdepappersmarknaden som förs av Bolagsverket,  
- registret över fysiska personers och dödsbons konkurser som 

förs av Bolagsverket,  
- stiftelseregister som förs av länsstyrelserna, och  
- varumärkesregistret som förs av Patent- och registreringsverket. 

Förordning (2011:673).  
Förordning (2011:673) har trätt i kraft den 1 juli 2011.  
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Föreskrifter med stöd av 22 kap. 1 § offentlighets- och 
sekretesslagen  

6 § Sekretess gäller i nedan angiven verksamhet, som avser 
registrering av betydande del av befolkningen, för 

1. uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det av 
särskild anledning kan antas att den enskilde eller någon närstående 
till denne lider men om uppgiften röjs, och 

2. uppgift i form av fotografisk bild av den enskilde, om det inte 
står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon 
närstående till denne lider men.  

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.  

Verksamheten avser 

centrala hundregistret  
fastighetsregistret  
kommunala fastighetsregister  
Rikspolisstyrelsens centrala passregister och centrala register för 
nationella identitetskort 
röstlängdsregister  
Skatteverkets databas över identitetskort för folkbokförda i Sverige 
Socialstyrelsens register över hälso- och sjukvårdspersonal 
Statens tjänstepensionsverks pensionsregister 
Totalförsvarets rekryteringsmyndighets register över 
totalförsvarets personal 
Transportstyrelsens vägtrafikregister Förordning (2010:1766).  

Förordning (2010:1766) har trätt i kraft den 1 januari 2011. 

Föreskrifter med stöd av 24 kap. 8 § offentlighets- och 
sekretesslagen  

7 § Sekretess gäller hos följande myndigheter avseende de under-
sökningar som anges nedan för uppgifter som avser en enskilds 
personliga eller ekonomiska förhållanden och som kan hänföras till 
den enskilde. Föreskrifterna i 24 kap. 8 § första stycket tredje 
meningen och andra stycket offentlighets- och sekretesslagen 
(2009:400) gäller, om inte en längre gående begränsning i sekretessen 
anges i det följande.  
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Myndighet Undersökning Särskilda 
begränsningar i 
sekretessen 

AKKA-utredningen  
(A 2011:06) 

undersökningar om 
åtgärder för att öka 
arbetskraftsdeltagandet 
och påskynda etable-
ringen på arbetsmark-
naden för nyanlända 
utrikes födda kvinnor och 
anhöriginvandrare 

 

Bostadsbeskattnings-
kommittén (Fi 2012:04) 
beskattning av 

undersökningar av 
bostäder och av fastig-
hetstaxering 

 

Bostadstaxerings-
utredningen Fi 2011:03) 

undersökningar av 
fastighetstaxering och 
beskattning av bostäder 

 

Boverket undersökning av 
byggnaders tekniska 
utformning  

sekretessen gäller 
endast uppgifter 
om enskildas 
personliga 
förhållanden 

Brottsförebyggande rådet kriminologiska 
undersökningar 

 

Folkhälsomyndigheten undersökningar om folk-
hälsan och dess bestäm-
ningsfaktorer 

 

 undersökningar om sam-
hällskostnader till följd av 
infektionssjukdomar och 
antibiotikaresistens och 
om effekter av motåtgär-
der i fråga om spridning 
av infektionssjukdomar 

 

Forum för levande 
historia 

enkätundersökning bland 
lärare dels om 
Förintelsen, dels om 
hedersrelaterat våld eller 
förtryck 

sekretessen gäller 
endast uppgifter 
om enskildas 
personliga 
förhållanden 

 undersökningar om 
ungdomars attityder till 
utsatta grupper 

sekretessen gäller 
endast uppgifter 
om enskildas 
personliga 
förhållanden 

Företagsskattekommittén 
(Fi 2011:01) effekter av 

undersökningar om för-
ändringar inom företags-
skatteområdet 
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Myndighet Undersökning Särskilda 
begränsningar i 
sekretessen 

Inspektionen för 
socialförsäkringen 

undersökningar av rätts-
tillämpning, handlägg-
ning och administration 
inom socialförsäkrings-
området och inom verk-
samheter med direkt 
anknytning till socialför-
säkringen undersökningar 
om effekter av föränd-
ringar inom social-
försäkringsområdet och 
om utnyttjandet av social-
försäkringen 

 

Institutet för 
arbetsmarknads- och 
utbildningspolitisk 

uppföljning och utvärde-
ring av den arbetsmark-
nadspolitiska verksam-
heten, studier av arbets-
marknadens funktionssätt, 
utvärdering av effekter av 
olika reformer och åtgär-
der inom utbildnings-
väsendet, utvärdering av 
effekterna på arbets-
marknaden av åtgärder 
inom utbildningsväsendet 
och utvärdering av social-
försäkringens effekter på 
arbetsmarknaden 

 

Kommerskollegium ekonomiska under-
sökningar på det 
handelspolitiska området 

sekretessen gäller 
endast uppgifter 
om enskildas 
ekonomiska 
förhållanden 

Konjunkturinstitutet undersökningar för fram-
ställning av prognoser om 
bruttonationalprodukten 

sekretessen gäller 
endast uppgifter 
om enskildas 
ekonomiska 
förhållanden 

 undersökningar inom det 
miljöekonomiska området 

sekretessen gäller 
endast uppgifter 
om enskildas 
ekonomiska 
förhållanden 
 
 
 



Offentlighets- och sekretessförordning  299 

Myndighet Undersökning Särskilda 
begränsningar i 
sekretessen 

 undersökningar av effek-
ter av ändrade skatter och 
transfereringar och av 
andra åtgärder inom de 
finans-, arbetsmarknads-, 
utbildnings-, miljö-, 
energi- och klimat-
politiska områdena 

 

 undersökningar av arbets-
marknaden och 
lönebildningen 

 

Konsumentverket undersökningar av 
produktrelaterade 
olycksfall 

sekretessen gäller 
endast uppgifter 
om enskildas 
personliga 
förhållanden 

Livsmedelsekonomiska 
institutet  

ekonomiska under-
sökningar inom jord-
bruks- och livsmedels-
området 

sekretessen gäller 
endast uppgifter 
om enskildas 
ekonomiska 
förhållanden 

Livsmedelsverket undersökningar om 
matvanor, livsmedels-
hantering samt säker mat 

sekretessen gäller 
endast uppgifter 
om enskildas 
personliga 
förhållanden 

Länsstyrelserna undersökningar om 
attityder hos länets 
invånare till att bo, leva 
och verka i länet 

sekretessen gäller 
endast uppgifter 
om enskildas 
personliga 
förhållanden 

Myndigheten för 
samhällsskydd och 
beredskap 

undersökningar av 
olyckshändelser och 
räddningsinsatser 

 

Myndigheten för 
tillväxtpolitiska 
utvärderingar och 
analyser 

undersökningar av 
statliga stödinsatser inom 
näringspolitik, regional 
tillväxtpolitik och 
innovationspolitik 

 

Myndigheten för 
vårdanalys 

undersökningar om 
vårdens och omsorgens 
funktionssätt samt om 
effektiviteten i statliga 
åtaganden och verksam-
heter inom vård och 
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Myndighet Undersökning Särskilda 
begränsningar i 
sekretessen 

omsorg utvärderingar av 
information om vård och 
omsorg som lämnas till 
enskilda samt av statliga 
reformer och andra 
statliga initiativ inom 
vård och omsorg 

Myndigheten för 
yrkeshögskolan 

undersökningar om ut-
bildningar inom myndig-
hetens ansvarsområde och 
om sökandefrekvensen 
och arbetsmarknadsutfal-
let när det gäller sådana 
utbildningar undersök-
ningar om studerandes 
bakgrund och deras 
vägval efter studierna 

 

Månadsuppgifts-
utredningen (S 2009:08) 

undersökning om effekter 
administrativa föränd-
ringar inom skatte- och 
socialavgifts- området 
samt de offentliga 
välfärdssystemen 

 

Parlamentariska 
socialförsäkrings-
utredningen (S 2010:04) 

undersökningar om 
effekter av förändringar i 
de allmänna försäk-
ringarna vid sjukdom och 
arbetslöshet 

 

Pensionsmyndigheten undersökningar om 
pensionsspararnas 
investeringsbeteende och 
utfallet av detta 

 

Presstödsnämnden undersökningar om 
tidningsdistributionens 
kostnadsutveckling 

sekretessen gäller 
endast uppgifter 
om enskildas 
ekonomiska 
förhållanden 

Påföljdsutredningen  
(Ju 2009:11) 

 undersökning om straff-
mätning i vissa brottmål 
där påföljden har 
bestämts till fängelse i 
minst två år 

sekretessen gäller 
endast uppgifter 
om enskildas 
personliga 
förhållanden 
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Myndighet Undersökning Särskilda 
begränsningar i 
sekretessen 

Regeringskansliet undersökningar i 
Justitiedepartementet om 
långtidsdömda 
(Ju 1986:C) 

sekretessen gäller 
endast uppgifter 
om enskildas 
personliga 
förhållanden 

 undersökningar i Justitie-
departementet dels om 
utvisning på grund av 
brott (Ju 2001:7), dels om 
påföljdsval och utvisning 
på grund av brott 
(Ju 2001:j), dels om 
påföljdsval och straff-
mätning vid vållande till 
annans död, grovt brott, 
och vållande till kropps-
skada eller sjukdom, 
grovt brott  

sekretessen gäller 
endast uppgifter 
om enskildas 
personliga 
förhållanden 

 undersökningar om 
effekter av förändringar 
inom skatte-, bidrags- och 
socialavgiftsområdet, om 
inkomst- och förmögen-
hetsfördelning samt om 
fördelningseffekter av de 
offentliga välfärds-
systemen 

 

 undersökningar om 
effekter av förändringar i 
finansiella instituts 
ekonomiska förhållanden 

 

 undersökning om 
särbehandlande åtgärder 
mot romer under 1900-
talet 

sekretessen gäller 
endast uppgifter 
om enskildas 
personliga 
förhållanden 

Rikspolisstyrelsen undersökningar om hur 
brottsoffer upplever sina 
kontakter med polisen 

sekretessen gäller 
endast uppgifter 
om enskildas 
personliga 
förhållanden 
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Myndighet Undersökning Särskilda 
begränsningar i 
sekretessen 

Rådet för forsknings- och 
utvecklingssamarbete 

Undersökningar av 
ansökningar om och 
deltagande i EU-program-
men för forskning och 
teknisk utveckling 

 

Sjukvårdsinrättningar. 
Utbildningsanstalter och 
forskningsinrättningar 

 

Miljömedicinska, 
socialmedicinska, 
psykiatriska eller andra 
medicinska studier 

sekretessen gäller 
endast uppgifter 
om enskilda 
personliga 
förhållanden 

Skatteförenklings-
utredningen (Fi 2012:09) 

undersökningar om 
inkomstbeskattning av 
enskilda näringsidkare 
och fysiska personer som 
är delägare i handelsbolag 

 

 

Skatteverket 

 

 

 

undersökningar om ef-
fekter av förändringar 
inom skatte- och social-
avgiftsområdet samt om 
inkomst- och förmögen-
hetsfördelning 

 

Socialstyrelsen undersökningar om hälso- 
och sjukvårdens behov av 
läkare, sjuksköterskor, 
barnmorskor och röntgen-
sjuksköterskor samt tand-
vårdens behov av tand-
läkare och tandhygien-
ister på kort och lång sikt 
undersökning om tillämp-
ningen av bestämmelser-
na om genetisk informa-
tion i försäkringssamman-
hang i lagen (2006:351) 
om genetisk integritet 
m.m. 

 

Statens 
institutionsstyrelse 

undersökningar inom 
missbruks- och ungdoms-
vården under uppföljning 
efter avslutad vård 

sekretessen gäller 
endast uppgifter 
om enskildas 
personliga 
förhållanden 
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Myndighet Undersökning Särskilda 
begränsningar i 
sekretessen 

Statens medieråd undersökningar om barns 
och ungas medievanor 
samt barns, ungas och 
föräldrars attityder till 
medier och medie-
reglering 

sekretessen gäller 
endast uppgifter 
om enskilda 
personliga 
förhållanden 

Statens skolinspektion undersökning av 
resultatet av nationella 
prov 

sekretessen gäller 
endast uppgifter 
om enskilda 
personliga 
förhållanden 

Statens skolverk nationella undersökningar 
inom skolväsendet och 
sådan pedagogisk verk-
samhet som avses i 
25 kap. skollagen 
(2010:800) om målupp-
fyllelsen i sektorn interna-
tionella.  
Endast uppgifter inom 
skolväsendet och sådan 
pedagogisk verksamhet 
som avses i 25 kap. 
skollagen (2010:800) 

sekretessen gäller 
endast uppgifter 
om enskilda 
personliga 
förhållanden 

Statskontoret undersökning om 
medborgarnas syn på den 
offentliga förvaltningen 

sekretessen gäller 
endast uppgifter 
om enskilda 
personliga 
förhållanden 

 undersökning av 
effekterna av förnyelsen 
av den arbetslivsinriktade 
rehabiliteringen 

sekretessen gäller 
endast uppgifter 
om enskilda 
personliga 
förhållanden 

 uppdrag att utvärdera 
informationsutbyte 
mellan myndigheter 

sekretessen gäller 
endast uppgifter 
om enskilda 
personliga 
förhållanden 

 undersökning av 
folkhögskolesatsningar 
för arbetslösa inskrivna i 
aktivitetsgarantin och för 
arbetslösa ungdomar 
 

sekretessen gäller 
endast uppgifter 
om enskilda 
personliga 
förhållanden 
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Myndighet Undersökning Särskilda 
begränsningar i 
sekretessen 

 undersökning av 
finansiell samordning 
inom 
rehabiliteringsområdet 

sekretessen gäller 
endast uppgifter 
om enskilda 
personliga 
förhållanden 

 undersökning av insatser 
för funktionshindrade 
inom arbets-
marknadspolitiken 

sekretessen gäller 
endast uppgifter 
om enskilda 
personliga 
förhållanden 

 undersökning av försöks-
verksamhet med aviden-
tifierade ansöknings-
handlingar och en studie 
om rekrytering med 
mångfalds 

sekretessen gäller 
endast uppgifter 
om enskilda 
personliga 
förhållanden 

 undersökning av 
Försäkringskassans 
kontroll av felaktiga 
utbetalningar samt av 
Försäkringskassans 
rättstillämpning 

sekretessen gäller 
endast uppgifter 
om enskilda 
personliga 
förhållanden 

 undersökningar av 
Arbetsförmedlingens 
kontroll av felaktiga 
utbetalningar 

sekretessen gäller 
endast uppgifter 
om enskilda 
personliga 
förhållanden 

 uppdrag att utvärdera 
svenskundervisning för 
invandrare (sfi)  

sekretessen gäller 
endast uppgifter 
om enskilda 
personliga 
förhållanden 

 undersökningar om 
erfarenheter av särskilda 
fortbildningsinsatser för 
lärare 

sekretessen gäller 
endast uppgifter 
om enskilda 
personliga 
förhållanden 

 undersökningar av Cen-
trala studiestödsnämn-
dens kontroll av felaktiga 
utbetalningar 

sekretessen gäller 
endast uppgifter 
om enskilda 
personliga 
förhållanden 
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Myndighet Undersökning Särskilda 
begränsningar i 
sekretessen 

 undersökning av effekter 
för jordbrukets 
konkurrenskraft av 
borttagen beskattning 
avseende gödselmedel 

sekretessen gäller 
endast uppgifter 
om enskilda 
personliga 
förhållanden 

 undersökningar som rör 
systemet för 
kommunalekonomisk 
utjämning 

sekretessen gäller 
endast uppgifter 
om enskilda 
personliga 
förhållanden 

 undersökningar av vissa 
nyanlända invandrares 
etablering i Sverige 

sekretessen gäller 
endast uppgifter 
om enskilda 
personliga 
förhållanden 

 undersökningar av den 
omreglerade apoteks-
marknaden 

 

 undersökningar av 
tillämpningen av 
bestämmelserna om 
timkostnadsnorm inom 
rättshjälpsområdet 

sekretessen gäller 
endast uppgifter 
om enskilda 
ekonomiska 
förhållanden 

 undersökningar om 
kommunernas och 
Arbetsförmedlingens 
insatser till personer med 
ekonomiskt bistånd som 
är inskrivna hos 
Arbetsförmedlingen 

sekretessen gäller 
endast uppgifter 
om enskilda 
personliga 
förhållanden 

 undersökningar om 
Socialstyrelsens 
utrednings verksamhet 
avseende vissa dödsfall 

 

Stiftelse- och förenings-
skatteutredningen 
(Fi 2007:09) 

undersökningar om 
inkomstbeskattning av 
stiftelser, ideella 
föreningar, registrerade 
trossamfund samt vissa 
andra juridiska personer 

sekretessen gäller 
endast uppgifter 
om enskilda 
ekonomiska 
förhållanden 
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Myndighet Undersökning Särskilda 
begränsningar i 
sekretessen 

Stockholms universitet utvärdering av arbets-
marknadsutfallet för 
deltagare i komplette-
rande utbildningar för 
akademiker med 
utländska utbildningar 

 

Strålsäkerhets-
myndigheten 

undersökningar och 
studier i beredskaps- och 
miljömålsarbetet 

sekretessen gäller 
endast uppgifter 
om enskilda 
personliga 
förhållanden 

Tandvårds- och 
läkemedelsförmånsverket 

undersökningar om 
effekter av förändringar 
av det statliga tandvårds-
stödet 

 

Trafikförsäkrings-
utredningen (S 2007:05) 

undersökningar om 
trafikskador och om 
effekter för den enskilde 
av förändringar i 
trafikförsäkringen 

 

Trafikverket haveriundersökningar 
inom vägtrafikområdet 

 

Ungdomsstyrelsen undersökning om ung-
domars attityder, värde-
ringar och levnadsvillkor 

 

 undersökningar om det 
civila samhällets villkor, 
sammansättning och 
utveckling 

 

Universitet och högskolor 

 

 

undersökningar av 
studenters bakgrund och 
om deras vägval efter 
studierna 

 

sekretessen gäller 
endast uppgifter 
om enskildas 
personliga 
förhållanden 

Universitets- och 
högskolerådet 

undersökning om studen-
ters levnadsvillkor inom 
ramen för projektet Euro-
student 5 
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Myndighet Undersökning Särskilda 
begränsningar i 
sekretessen 

 undersökning om effekter 
och användning av Uni-
versitets- och högskolerå-
dets utlåtanden avseende 
avslutade utländska hög-
skoleutbildningar 

 

Utbildningsanstalter och 
forskningsinrättningar 

sociologiska, och psyko-
logiska, pedagogiska eller 
andra beteende-veten-
skapliga eller samhälls-
vetenskapliga studier 

sekretessen gäller 
endast uppgifter 
om enskilda 
personliga 
förhållanden 

Utredningen om assi-
stansersättningens kost-
nader (S 2011:04 

undersökningar om ut-
nyttjandet och kostnads-
utvecklingen, inklusive 
orsakerna till denna, av 
den statliga assistanser-
sättningen 

 

Utredningen om doku-
mentation och stöd till 
enskilda som utsatts för 
övergrepp och vanvård 
inom den sociala barna-
vården (S 2006:05) 

undersökningar rörande 
övergrepp och vanvård av 
enskilda vid institutioner 
och familjehem inom den 
sociala barnavården 

sekretessen gäller 
endast uppgifter 
om enskilda 
personliga 
förhållanden 

Utredningen om utvärde-
ring av förbudet mot köp 
av sexuell tjänst 
(Ju 2008:09) 

undersökning om till-
lämpningen av bestäm-
melsen om straff för köp 
av sexuell tjänst i dess 
nuvarande och tidigare 
lydelse 

sekretessen gäller 
endast uppgifter 
om enskilda 
personliga 
förhållanden 

Åklagarmyndigheten undersökningar som 
genomförs vid Åklagar 
myndighetens utveck-
lingscentrum för upp-
följning och utveckling 
av åklagarverksamheten 

sekretessen gäller 
endast uppgifter 
om enskilda 
personliga 
förhållanden 

Översyn av de arbets-
marknadspolitiska insat-
serna för personer med 
funktionsnedsättning som 
medför nedsatt arbetsför-
måga m.m. (A 2011:03) 

undersökning av de ar-
betsmarknadspolitiska 
insatserna för personer 
med funktionsnedsättning 
som medför nedsatt ar-
betsförmågan 

 

Förordning (2013:931).  
Förordning (2013:931) har trätt i kraft den 1 januari 2014. Äldre föreskrifter 
gäller fortfarande i fråga om undersökningar som har utförts av Smittskydds-
institutet och Statens folkhälsoinstitut. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i 
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fråga om Försäkringskassans prövning av stöd enligt förordningen (2009:1423) 
om bidrag till företagshälsovård med vissa insatser inom rehabiliteringsområdet. 
Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om sekretess i personaladministrativ 
verksamhet hos Smittskyddsinstitutet, när det gäller personal i verksamhet som 
rör uppfödning, förvaring, tillhandahållande och användning av försöksdjur. 

Föreskrifter med stöd av 30 kap. 7 § offentlighets- och 
sekretesslagen  

8 § Sekretess enligt 30 kap. 7 § första stycket offentlighets- och 
sekretesslagen (2009:400) gäller hos Finansinspektionen för uppgifter 
som inspektionen fått enligt avtal med:  

- Securities and Investments Board i Storbritannien, avsikts-
förklaring den 13 februari 1990 med tillägg den 24 augusti 1990, den 
2 april 1992 och den 9 november 1993,  

- The United States Securities and Exchange Commission i 
Amerikas förenta stater, avsiktsförklaring den 25 september 1991,  

- Bank of England i Storbritannien, avsiktsförklaring den 4 mars 
1994,  

- Institut Monétaire Luxembourgeois i Luxemburg, avsikts-
förklaring den 19 juli 1994,  

- Commission Bancaire och Comité des Etablissements de Crédit i 
Frankrike, avsiktsförklaring den 21 juli 1994,  

- Securities and Investments Board, Personal Investment 
Authority Limited, Investment Management Regulatory Organisation 
Limited och Securities and Futures Authority Limited i Stor-
britannien, avsiktsförklaring den 16 maj 1995,  

- Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen i Tyskland, avsikts-
förklaring den 23 augusti 1995,  

- De Nederlandsche Bank NV i Nederländerna, avsiktsförklaring 
den 21 september 1995,  

- Her Majesty’s Treasury och Securities and Investments Board i 
Storbritannien, avsiktsförklaring den 29 december 1995,  

- Securities and Investments Board, Securities and Futures 
Authority Limited och Personal Investment Authority Limited i 
Storbritannien, avsiktsförklaring den 25 juni 1996,  

- The United States Securities and Exchange Commission i 
Amerikas förenta stater, avsiktsförklaring den 18 september 1996,  

- Comision Nacional de Valores i Argentina m.fl. anslutna 
tillsynsorgan per den 27 maj 1999, i Declaration on Cooperation and 
Supervision of International Futures Markets and Clearing 
Organisations den 3 februari 1997,  

- Securities and Futures Commission i Taiwan, avsiktsförklaring 
den 7 november 1997,  

- Bank of England och Financial Services Authority i Stor-
britannien, avsiktsförklaring den 10 juni 1998,  

- Securities and Futures Commission i Hong Kong, avsikts-
förklaring den 12 september 1998,  

- Commission bancaire et financière i Belgien m.fl. anslutna 
tillsynsorgan, i Multilateral Memorandum of Understanding on the 
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Exchange of Information and Surveillance of Securities Activities 
den 26 januari 1999,  

- Swiss Federal Banking Commission i Schweiz, avsiktsförklaring 
i december 1999,  

- Väärtpaberiinspektsioon i Tallin i Estland, avsiktsförklaring i 
december 1999,  

- Kredittilsynet i Norge, Finansinspektionen i Finland, Försäk-
ringsinspektionen i Finland, Finanstilsynet i Island och Finanstilsynet 
i Danmark, Memorandum of Understanding den 6 april 2000,  

- Securities Market Commission of the Republic of Latvia i 
Lettland, avsiktsförklaring i augusti 2000,  

- centralbanker och banktillsynsmyndigheter inom Europeiska 
unionen, avsiktsförklaring i januari 2001,  

- Bank of Latvia i Lettland, avsiktsförklaring i april 2001,  
- Capital Markets Board of Turkey i Turkiet, avsiktsförklaring den 

25 juni 2001,  
- centralbanker och banktillsynsmyndigheter inom Europeiska 

unionen, avsiktsförklaring i mars 2003,  
- Finantsinspektsioon i Estland, avsiktsförklaring den 14 april 2003,  
- Fjármálaeftirlitið (FME) i Island, avsiktsförklaring i december 

2003,  
- Lietuvos Bankas i Litauen, avsiktsförklaring den 14 januari 2004,  
- Kredittilsynet i Norge, Finansinspektionen i Finland, 

Försäkringsinspektionen i Finland och Finanstilsynet i Danmark, 
avsiktsförklaring i mars 2004,  

- Finansinspektionen i Finland, Memorandum of Understanding 
den 3 juni 2004,  

- New York State Banking Department, Memorandum of Under-
standing i juni 2005,  

- Finansinspektionen i Finland och Finanstilsynet i Danmark, 
Memorandum of Understanding den 23 november 2005,  

- Insurance Supervisory Authority of Switzerland i Schweiz, 
Memorandum of Understanding i april 2006,  

- Finansinspektionen i Finland, Memorandum of Understanding 
den 31 augusti 2006,  

- Försäkringsinspektionen i Finland och Kredittilsynet i Norge, 
avsiktsförklaring den 31 augusti 2007,  

- Kredittilsynet i Norge, samarbetsavtal den 26 maj 2008,  
- The International Organization of Securities Commissions 

(IOSCO), Multilateral Memorandum of Understanding Concerning 
Consultation and Cooperation and the Exchange of Information i april 
2011, och  

- National Bank of Ukraine i Ukraina, Memorandum of 
Understanding den 3 oktober 2011. Förordning (2011:1479).  
Förordning (2011:1479) har trätt i kraft den 1 januari 2012.  
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Föreskrifter med stöd av 30 kap. 23 § offentlighets- och 
sekretesslagen  

9 § Sekretess gäller, i den utsträckning som anges i bilagan till 
denna förordning, i statliga myndigheters verksamhet, som består i 
utredning, planering, prisreglering, tillståndsgivning, tillsyn eller 
stödverksamhet med avseende på produktion, handel, transport-
verksamhet eller näringslivet i övrigt 

1. för uppgift om en enskilds affärs- eller driftförhållanden, upp-
finningar eller forskningsresultat, om det kan antas att den enskilde 
lider skada om uppgifterna röjs, och 

2. för uppgift om andra ekonomiska eller personliga förhållanden än 
som avses i 1 för den som har trätt i affärsförbindelse eller liknande 
förbindelse med den som är föremål för myndighetens verksamhet.  

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo 
år, om inte annat anges i bilagan.  

Av 30 kap. 26 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 
framgår att regeringen för ett särskilt fall får besluta om undantag från 
sekretess som har föreskrivits enligt första stycket 1, om den finner 
det vara av vikt att uppgiften lämnas.  

Föreskrifter med stöd av 38 kap. 8 a § offentlighets- och 
sekretesslagen  

9 a § Sekretess enligt 38 kap. 8 a § första stycket offentlighets- och 
sekretesslagen (2009:400) gäller hos Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap i verksamhet som avser uppdrag att stödja personer 
med hemvist i Sverige som drabbats av större katastrofer utomlands 
enligt 14 § förordningen (2008:1002) med instruktion för Myndig-
heten för samhällsskydd och beredskap. Förordning (2009:642).  
Förordning (2009:642) har trätt i kraft den 1 juli 2009. 

Föreskrifter med stöd av 39 kap. 3 § offentlighets- och 
sekretesslagen  

10 § Sekretess gäller i personaladministrativ verksamhet hos 
följande myndigheter, för uppgift om en enskilds bostadsadress, 
hemtelefonnummer, personnummer och andra jämförbara uppgifter 
avseende personalen, uppgift i form av fotografisk bild som utgör 
underlag för tjänstekort samt uppgift om närstående till personalen, 
om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den som 
uppgiften rör eller någon närstående till honom eller henne lider men:  

- allmänna domstolar,  
- allmänna förvaltningsdomstolar,  
- Arbetsförmedlingen, 
- Arbetsmiljöverket, i verksamhet som avser tillsyn över att 
arbetsmiljö och arbetstidslagstiftningen följs, 
- Centrala studiestödsnämnden,  
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- Domstolsverket, när det gäller uppgifter om personal vid 
domstolar och hyres- och arrendenämnder,  
- Folkhälsomyndigheten, när det gäller personal i verksamhet som rör 
förvaring och användning av försöksdjur, 
- Försäkringskassan,  
- hyres- och arrendenämnder,  
- Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen,  
- Inspektionen för vård och omsorg, 
- Justitiekanslern,  
- Kammarkollegiet, när det gäller personal i verksamhet som rör 

personskadereglering,  
- Kriminalvården,  
- Kronofogdemyndigheten,  
- Kustbevakningen,  
- Livsmedelsverket, när det gäller veterinärer, övrig personal i 

verksamhet som rör köttkontroll och personal i annan inspektions-
verksamhet och i verksamhet som rör kosttillskott och tillstånds-
givning eller godkännanden avseende ekologiskt producerade 
livsmedel och nya livsmedel,  

- Länsstyrelserna, när det gäller personal i verksamhet som rör 
handläggning av djurskydds- och rovdjursfrågor samt i verksamhet 
som rör offentlig kontroll av djurskyddsfrågor,  

- Migrationsverket,  
- myndigheter som svarar för personaladministrativ verksamhet 

avseende parkeringsvakter som förordnats enligt lagen (1987:24) om 
kommunal parkeringsövervakning m.m.,  

- nämnder som utövar ledningen av hälso- och sjukvården enligt 
hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) eller de andra myndigheter som 
svarar för personaladministrativ verksamhet avseende hälso- och 
sjukvårdspersonal,  

- patientnämnder 
- polismyndigheter,  
- Regeringskansliet, när det gäller personal i verksamhet som rör 

handläggning av ärenden om nåd i brottmål, abolition och särskild 
utlänningskontroll,  

- Rikspolisstyrelsen,  
- Rättsmedicinalverket, när det gäller personal inom rätts-

medicinsk och rättspsykiatrisk verksamhet,  
- Skatteverket,  
- socialnämnder eller andra nämnder som svarar för personal-

administrativ verksamhet avseende personal som verkar inom 
socialtjänsten,  

- Socialstyrelsen,  
- Statens institutionsstyrelse,  
- Statens jordbruksverk, när det gäller personal i verksamhet som 

rör uppfödning, förvaring, tillhandahållande och användning av 
försöksdjur,  

- Statens kriminaltekniska laboratorium,  
- Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden,  
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- Trafikverket, när det gäller personal i verksamhet som avser 
ianspråktagande av mark för väg, ersättning för vägrätt och förarprov 
för körkort,  

- Tullverket, och  
- åklagarmyndigheter. Förordning (2013:931).  

Förordning (2013:931) har trätt i kraft den 1 januari 2014. Äldre föreskrifter 
gäller fortfarande i fråga om undersökningar som har utförts av Smittskydds-
institutet och Statens folkhälsoinstitut. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i 
fråga om Försäkringskassans prövning av stöd enligt förordningen (2009:1423) 
om bidrag till företagshälsovård med vissa insatser inom rehabiliteringsområdet. 
Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om sekretess i personaladministrativ 
verksamhet hos Smittskyddsinstitutet, när det gäller personal i verksamhet som 
rör uppfödning, förvaring, tillhandahållande och användning av försöksdjur. 

Föreskrifter med stöd av 39 kap. 5 b § offentlighets- och 
sekretesslagen  

10 a § Sekretess enligt 39 kap. 5 b § offentlighets- och sekretesslagen 
(2009:400) gäller inte i ärenden om anställning av rektor vid ett 
universitet eller en högskola som har staten som huvudman och som 
omfattas av högskolelagen (1992:1434). Förordning (2010:165).  
Förordning (2010:165) har trätt i kraft den 1 april 2010. Äldre bestämmelser 
gäller i fråga om 
- haveriundersökningar, personaladministrativ verksamhet, utredning, planering, 
tillståndsgivning, tillsyn och stödverksamhet som utförts av Vägverket, 
- utredning, planering och uppföljning som utförts av Banverket.  

Föreskrifter med stöd av 42 kap. 10 § offentlighets- och 
sekretesslagen  

11 § Sekretess motsvarande den som enligt 42 kap. 1–4 §§ offentlig-
hets- och sekretesslagen (2009:400) gäller hos Justitiekanslern, gäller i 
den verksamhet som bedrivs av Granskningskommissionen i anledning 
av utredningen av mordet på statsminister Olof Palme (Ju 1994:12).  

Föreskrifter med stöd av 43 kap. 7 § offentlighets- och 
sekretesslagen  

12 § Sekretess enligt 43 kap. 7 § offentlighets- och sekretesslagen 
(2009:400) gäller hos hyres- och arrendenämnder och Statens va-nämnd.  

  
1. Denna förordning träder i kraft den 30 juni 2009. Genom 

förordningen upphävs sekretessförordningen (1980:657). 
2. Överklagande av en myndighets beslut som har fattats med stöd 

av den upphävda förordningen och som inte har prövats före ikraft-
trädandet av den nya förordningen ska prövas med tillämpning av 
bestämmelserna i den nya förordningen. 

3. Övergångsbestämmelser till den upphävda förordningen och till 
ändringar i den förordningen ska fortsätta att gälla. 
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4. Bestämmelserna i 3 § i den upphävda förordningen gäller fort-
farande för följande myndigheter i fråga om de undersökningar som 
anges där. Förordning (2009:641). 
Myndigheter 

Socialberedningen (S 1980:07)  
Utredningen (Fi 1986:06) för översyn av lagen (1978:880) om betalningssäkring 
för skatter, tullar och avgifter  
Praxisutredningen (Ku 1993:08)  
Barnpornografiutredningen (Ju 1994:14)  
Utredningen (A 1996:01) om möjligheterna att i s.k. anknytningsärenden 
använda belastningsuppgifter om i Sverige bosatta personer  
1996 års Smittskyddskommitté (S 1996:07)  
Kommissionen (UD 1997:05) om judiska tillgångar i Sverige vid tiden för andra 
världskriget  
Utredningen (S 1997:14) om steriliseringar  
1998 års sexualbrottskommitté (Ju 1998:03)  
Utredningen (Ku 1998:05) om nyhetsförmedlingen till vissa särskilt drabbade i 
samband med brandkatastrofen i Göteborg  
Utredningen för översyn av processuella regler inom socialförsäkringen, m.m. 
(S 1998:06)  
Fastighetsbeskattningskommittén (Fi 1998:06)  
Kommittén om domstolschefens roll och utnämningen av högre domare 
(Ju 1998:08)  
Kommittén för hemlösa (S 1998:09)  
Utredningen om översyn av reglerna om skattskyldighet i mervärdesskattelagen 
m.m. (Fi 1999:03)  
Personskadekommittén (Ju 1999:04)  
Utredningen om översyn av lagstiftningen om olaga diskriminering m.m. 
(Ju 1999:10)  
Kommittén för översyn av utlänningslagens bestämmelser om anhöriginvandring 
(UD 2000:03)  
Kommittén om tillsynen över polisen och åklagarväsendet m.m. (Ju 2000:15)  
LVM-utredningen (S 2002:04)  
Egendomsskattekommittén (Fi 2002:06)  
Dentalmaterialutredningen (S 2002:09)  
Mervärdesskattesatsutredningen (Fi 2002:11)  
Kriminalvårdskommittén (Ju 2002:13)  
Patientdatautredningen (S 2003:03)  
Sociala barn- och ungdomsvårdskommittén (S 2003:6)  
Rattfylleriutredningen (Ju 2003:12)  
LSS-kommittén (S 2004:06)  
Tonnageskatteutredningen (Fi 2004:20)  
2005 års barnpornografiutredning (Ju 2005:07)  
Utredningen om ett nytt tandvårdsstöd för vuxna (S 2005:08)  
Förtroendeutredningen (Ju 2007:08)  
Studiesociala kommittén (U 2007:13)  
Utredningen om en översyn av aktivitetsersättning (S 2007:15)  
Riksskatteverket 

  
 1. Denna förordning träder i kraft den 1 november 2009. 
 2. Äldre bestämmelser gäller i fråga om tillsyn enligt lagen 
(2007:1455) om detaljhandel med nikotinläkemedel. Förordning 
(2009:935). 
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 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010. 
 2. Äldre bestämmelser gäller dock i fråga om undersökningar som 
utförts av Premiepensionsmyndigheten. Förordning (2009:1241). 
  
 1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2010. 
 2. Äldre bestämmelser gäller i fråga om  
- haveriundersökningar, personaladministrativ verksamhet, utredning, 
planering, tillståndsgivning, tillsyn och stödverksamhet som utförts 
av Vägverket,  
- utredning, planering och uppföljning som utförts av Banverket. 
Förordning (2010:165). 
  
 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2010.2. Äldre 
föreskrifter gäller i fråga om tillsyn som utövats av Nämnden för 
offentlig upphandling. Förordning (2010:289). 
  

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2010. 
2. Äldre föreskrifter gäller i fråga om Statens pensionsverks 
pensionsregister. Förordning (2010:534). 

  
 1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2010. 
 2. Äldre föreskrifter gäller i fråga om utredning, tillståndsgivning 
och tillsyn som utförts av Radio- och TV- verket samt i fråga om 
tillsyn som utövats av Granskningsnämnden för radio och TV. 
Förordning (2010:733). 
  
1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011. 
2. Äldre föreskrifter gäller i fråga om undantag från skyldigheten att 
registrera patientjournaler för Totalförsvarets pliktverk. 
3. Äldre föreskrifter gäller i fråga om Totalförsvarets pliktverks 
register över totalförsvarets personal. 
4. Äldre föreskrifter gäller i fråga om tillsyn som utövats av Skatte-
verket enligt 2 § första stycket tredje meningen lagen (1994:1563) om 
tobaksskatt. Förordning (2010:1766). 
  
 1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2011. 
 2. Äldre föreskrifter gäller i fråga om tillståndsgivning och tillsyn 
som bedrivits enligt lagen (1961:181) om försäljning av teknisk sprit 
m.m. Förordning (2011:96). 
  
 1. Denna förordning träder i kraft den 2 maj 2011. 
 2. Äldre föreskrifter gäller i fråga om tillsyn som har utövats enligt 
7 § lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, 
m.m. Förordning (2011:382). 
  
 1. Denna förordning träder i kraft den 15 maj 2011. 
 2. Äldre föreskrifter gäller i fråga om tillsyn som har utövats enligt 
förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken och som avser  
- hälsoskydd,  
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- miljöfarlig verksamhet och hantering av farligt avfall,  
- genetiskt modifierade organismer,  
- vattenverksamhet,  
- växtskyddsmedel och biocidprodukter, och  
- producentansvar för elektriska eller elektroniska produkter. 
 3. Äldre föreskrifter gäller i fråga om tillståndsgivning och tillsyn 
som har bedrivits enligt bilskrotningslagen (1975:343), lagen 
(2001:1080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen samt 
förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening eller 
motsvarande äldre föreskrifter. Förordning (2011:420). 
  

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011. 
2. Äldre föreskrifter gäller i fråga om undantag för Fiskeriverket 

från skyldigheten att registrera handlingar som utgör underlag för 
tillsyn av fiskerinäringen och statistiskt primärmaterial. 

3. Äldre föreskrifter gäller i fråga om diarium som förts över 
ansökningar om registrering av varumärke enligt varumärkeslagen 
(1960:644). 

4. Äldre föreskrifter gäller i fråga om dels nationella undersök-
ningar inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg som Statens 
skolverk har utfört om måluppfyllelsen i sektorn, dels internationella 
undersökningar som verket har utfört inom förskoleverksamhet och 
skolbarnsomsorg. 

5. Äldre föreskrifter gäller i fråga om utredning, planering, till-
ståndsgivning, tillsyn och stöd inom fiskets område som har utförts 
av Fiskeriverket. 

6. Äldre föreskrifter gäller i fråga om tillståndsgivning och tillsyn 
vid registrering av fastighetsmäklare som har bedrivits enligt 
fastighetsmäklarlagen (1995:400). Förordning (2011:673). 

  
1. Denna förordning träder i kraft den 21 februari 2012. 
2. Äldre föreskrifter gäller dock fortfarande i fråga om under-

sökningar som har utförts av Institutet för arbetsmarknadspolitisk 
utvärdering. Förordning (2012:40). 

  
1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2012. 
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för handlingar som utgör 

underlag för kriminalunderrättelseregister eller för sådan särskild 
undersökning som avses i 14–16 §§ polisdatalagen (1998:622). 

3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för utdrag ur register enligt 
polisdatalagen (1998:622). Förordning (2012:48). 

  
1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2012.  
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om stöd som hand-

hafts av Arbetsförmedlingen och planering hos Arbetsförmedlingen i 
frågor som rör byggnadsverksamhet. 

3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om tillståndsgivning 
och tillsyn som bedrivits enligt lagen (1971:1204) om byggnads-
tillstånd m.m. Förordning (2012:351). 
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1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2012. 
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om stöd genom 

garantier som handhafts av Statens bostadskreditnämnd. (Förordning 
2012:557). 

  
1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013. 

 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för uppgifter i sådana hand-
lingar som har överlämnats från Myndigheten för utländska investe-
ringar i Sverige till Sveriges export- och investeringsråd med stöd av 
förordningen (1994:1495) om överlämnande av allmänna handlingar 
till andra organ än myndigheter för förvaring. Förordning (2012:812). 

  
Denna förordning träder i kraft den 1 april 2013. Förordning 

(2013:49). 
  
Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2013. Förordning 

(2013:204). 
  
Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2013. Förordning 

(2013:364). 
  
1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2013. 
2. Äldre föreskrifter gäller i fråga om stöd som Forskningsrådet 

för arbetsliv och socialvetenskap har haft hand om. Förordning 
(2013:661). 

  
1. Denna förordning träder i kraft den 1 september 2013. 
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om sekretess i per-

sonaladministrativ verksamhet hos Regeringskansliet, när det gäller 
personal i verksamhet som rör handläggning av ärenden om upphä-
vande av domstols beslut om utvisning på grund av brott. Förordning 
(2013:662). 

  
Denna förordning träder i kraft den 30 september 2013. 

Förordning (2013:710). 
  
Denna förordning träder i kraft den 1 november 2013. Förordning 

(2013:730). 
  
1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014. 
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om undersökningar 

som har utförts av Smittskyddsinstitutet och Statens folkhälsoinstitut. 
3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om Försäkringskas-

sans prövning av stöd enligt förordningen (2009:1423) om bidrag till 
företagshälsovård med vissa insatser inom rehabiliteringsområdet. 

4. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om sekretess i per-
sonaladministrativ verksamhet hos Smittskyddsinstitutet, när det 
gäller personal i verksamhet som rör uppfödning, förvaring, tillhan-
dahållande och användning av försöksdjur. Förordning (2013:931). 



Offentlighets- och sekretessförordning  317 

  
Denna förordning träder i kraft den 15 januari 2014. Förordning 

(2013:1113). 

Bilaga 

Verksamheten består i  Särskilda 
begränsningar i 
sekretessen 

1. utredning, planering, tillståndsgivning, 
prisreglering, tillsyn och stödverksamhet hos 
regeringen i frågor som rör näringslivet 

 

2. utredning och planering hos kommitté eller 
särskild utredare som har tillkallats med stöd 
av regeringens bemyndigande i frågor som rör 
näringslivet 

 

4. utredning och tillsyn med avseende på sam-
körning mellan kraftverk samt behovet, till-
gången eller distributionen av kraft inom riket 

 

5. prisreglering på jordbrukets och fiskets 
områden  

 

6. bidrag till utvecklingsarbete som sekretessen gäller inte 
beslut i ärenden 

Statens jordbruksverk tar befattning med sam-
hälle, Affärsverket svenska kraftnät, Elsäker-
hetsverket, Statens energimyndighet, Energi-
marknadsinspektionen, Styrgruppen för Food 
from Sweden, Myndigheten för utländska 
investeringar i Sverige samt hos Trafikverket i 
fråga om verksamhet som avser vägtrafik-
området  

 

7. utredning, planering, tillståndsgivning och 
tillsyn hos Kommerskollegium 

 

8. stöd som handhas av Exportkreditnämnden  

9. utredning, planering, tillståndsgivning, 
tillsyn och stödverksamhet hos Tillväxtverket, 
Verket för innovationssystem. Myndigheten för 
tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, 
Sveriges geologiska undersökning, Rymd-
styrelsen, Strålsäkerhetsmyndigheten, Program-
rådet för forskning för ett avfallssnålt samhälle, 
Affärsverket svenska kraftnät, Elsäkerhets-
verket, Statens energimyndighet, Energi-
marknadsinspektionen, Styrgruppen för Food 
from Sweden samt hos Trafikverket i fråga om 
verksamhet som avser vägtrafikområdet 

sekretessen enligt 9 § 
första stycket 1 gäller inte 
vid Elsäkerhetsverkets 
tillsyn över produkt-
säkerheten hos varor som 
är avsedda för konsumen-
ter eller kan antas komma 
att användas av kon-
sumenter, om intresset av 
allmän kännedom om 
förhållande som rör risk 
för skada på person har 
sådan vikt att uppgiften 
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bör lämnas ut 

 
 
 

10. utredning, planering och tillsyn med 
avseende på ägarfrågor och ägarspridning samt 
sådan verksamhet som bedrivs av bolag där 
staten direkt eller genom förmedling av ett 
annat bolag äger i handeln eller ett liknande 
aktier  

sekretessen enligt 9 § 
första stycket 1 gäller inte 
för uppgifter i tillsyns-
verksamheten, om intres-
set av allmän kännedom 
om förhållande som rör 
människors hälsa, miljön 
eller redligheten allmän-
intresse har sådan vikt att 
de bör lämnas ut 

11. utredning och planering med avseende på 
lokaliseringspolitiska frågor inom ramen för 
den av riksdagen godkända ordningen för 
lokaliseringssamråd enligt överenskommelser 
mellan regeringen och organisationer som 
företräder näringslivet  

 

12. utredning, tillståndsgivning och tillsyn 
enligt lagen (2011:791) om ackreditering och 
teknisk kontroll eller enligt motsvarande äldre 
föreskrifter 

sekretessen enligt 9 § 
första stycket 1 gäller inte 
för uppgifter i tillsyns-
verksamheten, om 
intresset av allmän känne-
dom om förhållande som 
rör människors hälsa, 
miljön eller redligheten i 
handeln eller ett liknande 
allmänintresse har sådan 
vikt att de bör lämnas ut 

13. utredning, planering, tillsyn och stödverk-
samhet hos Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap 

 

14. utredning i frågor om energibesparande 
åtgärder inom transportsektorn eller om upp-
handling av olönsam interregional trafik på 
järnväg  

 

15. utredning, planering och tillsyn hos 
Konsumentverket eller Konsumentsombuds-
mannen 

sekretessen enligt 9 § för-
sta stycket 1 gäller inte 
för uppgifter i tillsyns-
verksamheten, om intres-
set av allmän kännedom 
om förhållande som rör 
människors hälsa, miljön 
eller redligheten i handeln 
eller ett liknande allmän-
intresse har sådan vikt att 
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de bör lämnas ut 

16. utredning, prisreglering och tillsyn hos 
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 
enligt lagen (2002:160) om läkemedels-
förmåner m.m.  

 

17. tillståndsgivning och tillsyn hos 
Transportstyrelsen 

sekretessen gäller inte 
beslut i ärenden sekre-
tessen enligt 9 § första 
stycket 1 gäller inte heller 
vid Transportstyrelsens 
tillsyn över produktsäker-
heten hos varor som är 
avsedda för konsumenter 
eller kan antas komma att 
användas av konsumen-
ter, om intresset av all-
män kännedom om för-
hållande som rör risk för 
skada på person har sådan 
vikt att uppgiften bör 
lämnas ut 

18. tillståndsgivning och tillsyn enligt 
virkesmätningslagen (1966:209) 

sekretessen gäller inte 
beslut i ärenden och 
skogsvårdslagen 
(1979:429) 

19. tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen 
(1992:1300) om krigsmateriel och kun-
görelsen (1961:567) med närmare bestämmel-
ser om befordran av krigsmateriel med luft-
fartyg, tillståndsgivning enligt Europaparla-
mentets och rådets förordning (EU) nr 
258/2012 av den 14 mars 2012 om genom-
förande av artikel 10 i FN:s protokoll om 
olaglig tillverkning av och handel med eld-
vapen, delar till eldvapen och ammunition, 
bifogat till Förenta nationernas konvention 
mot gränsöverskridande organiserad brottslig-
het (FN:s protokoll om skjutvapen), och om 
införande av exporttillstånd, import- och 
transiteringsåtgärder för skjutvapen, delar till 
skjutvapen och ammunition och utredning, 
tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen 
(2000:1064) om kontroll av produkter med 
dubbla användningsområden och av tekniskt 
bistånd samt utredning som handhas av För-
svarets radioanstalt till stöd för tillstånds-
givning hos Inspektionen för strategiska 
produkter enligt samma lag, eller enligt mot-
svarande äldre bestämmelser 
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20. tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen 
(1939:174) om tillverkning, införsel och 
försäljning av gasskyddsmateriel  

 
 
 

 

21. tillståndsgivning och tillsyn enligt lotteri-
lagen (1994:1000) och kasinolagen (1999:355) 
eller enligt motsvarande äldre bestämmelser 
samt utredning och planering som handhas av 
Lotteriinspektionen 

sekretessen gäller inte 
beslut i ärenden 

22. tillståndsgivning och tillsyn enligt 
förordningen (1956:413) om klassificering av 
kött, lagen (2006:805) om foder och animaliska 
biprodukter, förordningen (2006:8:4) om foder 
och animaliska biprodukter,, de föreskrifter 
som meddelats med stöd av förordningen och 
de EG-bestämmelser som kompletteras av 
lagen samt förordningen (1997:969) om 
import- och exportreglering, eller enligt mot-
svarande äldre bestämmelser 

sekretessen gäller inte 
beslut i ärenden 

sekretessen enligt 9 § 
första stycket 1 gäller inte 
för uppgifter i tillsyns-
verksamheten, om 
intresset av allmän känne-
dom om förhållande som 
rör människors hälsa, 
miljön eller redligheten i 
handeln eller ett liknande 
allmänintresse har sådan 
vikt att de bör lämnas ut 

23. tillståndsgivning för nya verksamheter med 
påverkan på miljön enligt 17 kap. miljöbalken 

sekretessen gäller endast 
enligt 9 § första stycket 1 

24. utredning, planering, tillståndsgivning, 
tillsyn och stöd inom jordbrukets, rennäringens 
och fiskets områden hos Statens jordbruksverk, 
Havs- och vattenmyndigheten, Sametinget, 
Kustbevakningen och länsstyrelser 

sekretessen gäller inte 
beslut i ärenden, med 
undantag för beslut i 
ärenden om exportbidrag, 
produktionsbidrag och 
stöd till marknadsföring 

25. tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen 
(1984:3) om kärnteknisk verksamhet och för-
ordningen (1984:14) om kärnteknisk verksam-
het eller enligt motsvarande äldre bestämmelser 

sekretessen gäller inte 
beslut i ärenden 

26. utredning, planering, tillståndsgivning och 
tillsyn enligt lagen (2012:806) om 
beredskapslagring av olja eller enligt 
motsvarande äldre föreskrifter  

 

27. tillståndsgivning och tillsyn enligt strål-
skyddslagen (1988:220) eller enligt 
motsvarande äldre bestämmelser 

sekretessen gäller inte 
beslut i ärenden 

sekretessen enligt 9 § 
första stycket 1 gäller inte 
för uppgifter i tillsyns-
verksamheten, om 
intresset av allmän känne-
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dom om förhållande som 
rör människors hälsa, 
miljön eller redligheten i 
handeln eller ett liknande 
allmänintresse har sådan 
vikt att de bör lämnas ut 
 

28. tillståndsgivning och tillsyn enligt livs-
medelslagen (2006:804), livsmedelsförord-
ningen (2006:813), förordningen (2006:812) 
om offentlig kontroll av livsmedel som 
importeras från ett tredje land, kungörelsen 
(1974:271) om kontroll vid utförsel av livs-
medel eller enligt motsvarande äldre bestäm-
melser, de föreskrifter som meddelats med stöd 
av förordningarna och kungörelsen och de EG-
bestämmelser som kompletteras av livsmedels-
lagen samt tillståndsgivning och kontroll enligt 
rådets förordning (EEG) nr 2377/90 av den 26 
juni 1990 om inrättandet av ett gemenskaps-
förfarande för att fastställa gränsvärden för 
högsta tillåtna restmängder av veterinär-
medicinska läkemedel i livsmedel med 
animaliskt ursprung 

sekretessen gäller inte 
beslut i ärenden 

sekretessen enligt 9 § 
första stycket 1 gäller inte 
för uppgifter i tillsyns-
verksamheten, om 
intresset av allmän känne-
dom om förhållande som 
rör människors hälsa, 
miljön eller redligheten i 
handeln eller ett liknande 
allmänintresse har sådan 
vikt att de bör lämnas ut 

29. tillsyn över hälsoskyddet enligt miljöbalken 
och miljötillsynsförordningen (2011:13) 

sekretessen enligt 9 § 
första stycket 1 gäller inte 
om intresset av allmän 
kännedom om för-
hållande som rör 
människors hälsa, miljön 
eller i handeln eller ett 
liknande allmänintresse 
har sådan vikt att 
uppgifterna bör lämnas ut 

30. utredning, tillståndsgivning och tillsyn 
enligt lagstiftningen om djurskydd, epizooti, 
zoonoser, kontroll av husdjur, provtagning på 
djur, införsel och utförsel av levande djur, 
behörighet att utöva veterinäryrket och EG- 
bestämmelser som kompletteras av lagstift-
ningen samt enligt förordningen (1994:1313) 
om avgifter vid veterinär yrkesutövning eller 
enligt motsvarande äldre bestämmelser och för-
ordningen (1971:810) med allmän veterinär-
instruktion 

sekretessen gäller inte 
beslut i ärenden 

31. uppföljnings- och stödverksamhet hos 
länsstyrelser, Socialstyrelsen och Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap i frågor som 
rör förberedelser enligt lagen (2006:544) om 
kommuners och landstings åtgärder inför och 
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vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap eller enligt motsvarande äldre 
bestämmelser  

 
 
 
 

33. utredning, tillståndsgivning och tillsyn 
enligt läkemedelslagen 81992:859) eller enligt 
motsvarande äldre bestämmelser, tillsyn enligt 
lagen (1993:584) om medicintekniska 
produkter eller enligt motsvarande äldre 
bestämmelser, tillståndsgivning och tillsyn 
enligt lagen (2006:496) om blodsäkerhet och 
lagen (2008:286) om kvalitets- och säkerhets-
normer vid hantering av mänskliga vävnader 
och celler, tillståndsgivning och tillsyn enligt 
lagen (2009:366) om handel med läkemedel 
eller enligt motsvarande äldre bestämmelser, 
tillsyn enligt rådets förordning (EG) nr 
953/2003 av den 26 maj 2003 om förhindrande 
av att handeln med vissa viktiga mediciner 
avleds till Europeiska unionen, tillsyn enligt 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 
nr 726/2004 av den 31 mars 2004 om 
inrättande av gemenskapsförfaranden för 
godkännande av och tillsyn över human-
läkemedel och veterinärmedicinska läkemedel 
samt om inrättande av en europeisk läke-
medelsmyndighet eller enligt motsvarande 
äldre bestämmelser, tillsyn enligt Europa-
parlamentets och rådets förordning (EG) nr 
816/2006 av den 17 maj 2006 om tvångs-
licensiering av patent för tillverkning av 
läkemedelsprodukter för export till länder med 
folkhälsoproblem samt tillsyn enligt Europa-
parlamentets och rådets förordning (EG) nr 
1901/2006 av den 12 december 2006 om 
läkemedel för pediatrisk användning och om 
ändring av förordning (EEG) nr 1768/92, 
direktiv 2001/20/EG, direktiv 2001/83/EG och 
förordning (EG) nr 726/2004  

sekretessen enligt 9 § 
första stycket 1 gäller inte 
vid tillsyn över produkt-
säkerheten hos varor som 
är avsedda för 
konsumenter eller kan 
antas komma att 
användas av 
konsumenter, om 
intresset av allmän känne-
dom om förhållande som 
rör risk för skada på 
person har sådan vikt att 
uppgiften bör lämnas ut 

34. tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen 
(1992:860) om kontroll av narkotika, Europa-
parlamentets och rådets förordning (EG) nr 
273/2004 av den 11 februari 2004 om 
narkotikaprekursorer, rådets förordning (EG) nr 
111/2005 av den 22 december 2004 om regler 
för övervakning av handeln med narkotika-
prekursorer mellan gemenskapen och 
tredjeländer, eller enligt motsvarande äldre 

sekretessen gäller inte 
beslut i ärenden 
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bestämmelser, samt tillståndsgivning och 
tillsyn enligt lagen (1999:42) om förbud mot 
vissa hälsofarliga varor  

35. tillståndsgivning för marinvetenskaplig 
forskning enligt 7 kap. 23 § miljöbalken 
 

sekretessen gäller inte 
beslut i ärenden 

36. tillsyn enligt fartygssäkerhetslagen 
(2003:364) och fartygssäkerhetsförordningen 
(2003:438) 

 

37. tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen 
(1966:314) om kontinentalsockeln  

 

38. tillsyn enligt förordningen (1977:945) om 
trädgårdsväxters sundhet, sortäkthet och 
kvalitet  

sekretessen gäller inte 
beslut i ärenden 

39. utredning som handhas av Skogsstyrelsen i 
fråga om produktionsförhållande hos svenska 
sågverk och producenter av skogsodlings-
material samt stöd inom skogsbrukets område 
som handhas av Skogsstyrelsen  

sekretessen gäller inte 
beslut i stödärenden 

sekretessen gäller inte 
beslut i ärenden 

40. tillståndsgivning vid sådan miljöfarlig 
verksamhet som avses i 9 kap. 6–6 b §§ 
miljöbalken och för hantering av farligt avfall 
enligt avfallsförordningen (2011:927) eller 
motsvarande äldre föreskrifter samt tillsyn 
över miljöfarlig verksamhet och hantering av 
farligt avfall enligt miljöbalken och 
miljötillsynsförordningen (2011:13) 

sekretessen enligt 9 § 
första stycket 1 gäller inte 
för uppgifter i tillsyns-
verksamheten, om 
intresset av allmän känne-
dom om förhållande som 
rör människors hälsa, 
miljön eller redligheten i 
handeln eller ett liknande 
allmänintresse har sådan 
vikt att de bör lämnas ut 

41. tillsyn enligt förordningen (1991:93) om 
införande av OECD:s principer om god 
laboratoriesed 

 

42. tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen 
(1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon 

 

43. tillsyn enligt lagen (1971:1078) om 
försvarsuppfinningar  

 

44. tillsyn över sådan dumpning och 
förbränning av avfall som anges i 15 kap. 31 § 
miljöbalken 

sekretessen enligt 9 § 
första stycket 1 gäller 
inte, om intresset av 
allmän kännedom om 
förhållande som rör 
människors hälsa, miljön 
eller redligheten i handeln 
eller ett liknande 
allmänintresse har sådan 
vikt att uppgifterna bör 
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lämnas ut 

46. utredning, tillståndsgivning och tillsyn i 
fråga om kemiska produkter och biotekniska 
organismer enligt miljöbalken eller enligt till 
miljöbalken anslutande förordningar eller enligt 
EG-förordningar inom samma område 

sekretessen gäller inte 
beslut i ärenden 

sekretessen enligt 9 § 
första stycket 1 gäller inte 
för uppgifter i tillsyns-
verksamheten, om 
intresset av allmän känne-
dom om förhållande som 
rör människors hälsa, 
miljön eller redligheten i 
handeln eller ett liknande 
allmänintresse har sådan 
vikt att de bör lämnas ut 

47. stöd enligt förordningen (1985:855) om 
statligt stöd till vissa tjänsteresor och 
förordningen (1985:856) om statligt stöd till 
viss datakommunikation eller enligt 
motsvarande äldre bestämmelser 

 

sekretessen gäller inte 
beslut i ärenden 

48. tillståndsgivning och tillsyn enligt tullagen 
(2000:1281) eller motsvarande äldre 
bestämmelser samt utredning vid inrättande 
eller indragning av tullkontor och vid 
fastställande av förrättnings- eller 
farledsvaruavgift 

 

49. stöd enligt förordningen (2000:281) om 
regionalt transportbidrag eller enligt mot-
svarande äldre bestämmelser samt stöd till 
linjesjöfarten på Gotland 

sekretessen gäller inte 
beslut i ärenden 

50. tillståndsgivning och tillsyn enligt 
förordningen (2006:311) om transport av farligt 
gods eller enligt motsvarande äldre 
bestämmelser 

 

51. tillsyn enligt förordningen (1975:49) om 
gemensam kontrollstämpel m.m. för arbeten av 
guld, silver och platina  

 

52. tillståndsgivning och tillsyn enligt 
minerallagen (1991:45), lagen (1985:620) om 
vissa torvfyndigheter och lagen (1978:160) om 
vissa rörledningar eller enligt motsvarande 
äldre bestämmelser 

sekretess för ingivna 
undersökningsresultat 
enligt 14 kap. 3 § 
minerallagen gäller i 
högst fyra år 

53. stöd enligt förordningen (1993:555) om 
statligt stöd till skogsbruket eller enligt 
motsvarande äldre bestämmelser  

sekretessen gäller inte 
beslut i ärenden 

54. stöd enligt förordningen (1991:978) om 
statsbidrag till produktion av vissa läromedel 

sekretessen gäller endast 
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eller enligt motsvarande äldre bestämmelser enligt 9 § första stycket 1 

55. utredning som handhas av Naturvårdsverket 
i samband med ansökan om medel ur EG:s 
LIFE-fond  

 

 

56. tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen 
(2010:1011) om brandfarliga och explosiva 
varor eller motsvarande äldre föreskrifter 

sekretessen enligt 9 § 
första stycket 1 gäller inte 
vid tillsyn över produkt-
säkerheten hos varor som 
är avsedda för 
konsumenter eller kan 
antas komma att 
användas av 
konsumenter, om 
intresset av allmän 
kännedom om 
förhållande som rör risk 
för skada på person har 
sådan vikt att uppgiften 
bör lämnas ut 

57. tillståndsgivning och tillsyn enligt 
bilskrotningsförordningen (2007:1869 och 
tillsyn i fråga om bilskrotningsverksamhet 
enligt miljötillsynsförordningen (2011:13) samt 
utredning och tillsyn enligt avgasreningslagen 
(2011:318), drivmedelslagen (2011:319), 
avgasreningsförordningen (2011:345) och 
drivmedelsförordningen (2011:346) 

sekretessen gäller inte 
beslut i ärenden 

sekretessen enligt 9 § 
första stycket 1 gäller inte 
för uppgifter i tillsyns-
verksamheten, om 
intresset av allmän känne-
dom om förhållande som 
rör människors hälsa, 
miljön eller redligheten i 
handeln eller ett liknande 
allmänintresse har sådan 
vikt att de bör lämnas ut 

58. utredning och tillsyn enligt 
patientsäkerhetslagen (2010:659) eller 
motsvarande äldre föreskrifter 

sekretessen gäller inte 
beslut i ärenden 

sekretessen gäller inte för 
uppgifter som avses i 
2 kap. 3 § patientsäker-
hetsförordningen 
(2010:1369) 

59. utredning, tillståndsgivning och tillsyn 
enligt utsädeslagstiftningen och växtskydds-
lagstiftningen 

sekretessen gäller inte 
beslut i ärenden 

60. tillsyn enligt lagen (1975:1083) om 
uppgiftsskyldighet rörande mottagande av olja 
eller enligt motsvarande äldre bestämmelser  

 

61. tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) eller sekretessen gäller inte för 
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enligt motsvarande äldre bestämmelser uppgifter som ingår i 
information som ska 
spridas till konsumenter 
enligt 3 § tobaks-
förordningen (2001:312) 
 

62. tillståndsgivning enligt 3 kap. 11 § andra 
stycket, 5 kap. 9 § andra stycket eller 7 kap. 
17 § årsredovisningslagen (1995:1554) eller 
enligt motsvarande äldre bestämmelser 

 

63. utredning, planering och tillsyn enligt lagen 
(1976:295) om skyldighet för näringsidkare att 
medverka vid lagring för försörjningsberedskap  

 

64. stöd enligt presstödsförordningen 
(1990:524) eller enligt motsvarande äldre 
föreskrifter 

sekretessen gäller endast 
enligt 9 § första stycket 1 

65. stöd genom garantier som handhas av 
Riksgäldskontoret eller Boverket samt genom 
lån som handhas av Riksgäldskontoret  

 

66. stöd som handhas av Vetenskapsrådet, 
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och 
välfärd samt Forskningsrådet för miljö, areella 
näringar och samhällsbyggande 

sekretessen gäller endast 
enligt 9 § första stycket 1 

67. stöd enligt lagen (1990:613) om miljöavgift 
på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion 
och därtill anslutande förordning 

sekretessen gäller inte 
beslut i ärenden 

68. stöd enligt förordningen (2001:770) om 
sjöfartsstöd eller enligt motsvarande äldre 
bestämmelser  

sekretessen gäller inte 
beslut i ärenden 

69. utredning enligt förordningen (1985:738) 
om dumpnings- och 
subventionsundersökningar 

sekretessen gäller inte 
beslut i ärenden 

70. planering, tillståndsgivning och tillsyn 
enligt ransoneringslagen (1978:268) 

 

71. planering och tillsyn enligt förfogandelagen 
(1978:262) 

 

72. stöd enligt förordningen (1981:665) om 
exportkreditfinansiering med statligt stöd, 
förordningen (1981:666) om statligt stöd för 
kredit vid försäljning inom landet i vissa fall 
eller enligt motsvarande äldre bestämmelser 

 

73. utredning om ekonomiska förhållanden i 
ärenden om tillstånd till biluthyrning enligt 
lagen (1998:492) om biluthyrning eller enligt 
motsvarande äldre bestämmelser  

 

74. stöd enligt förordningen (2010:1058) om sekretessen gäller endast 
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statsbidrag till litteratur, kulturtidskrifter och 
läsfrämjande insatser eller enligt motsvarande 
äldre föreskrifter 
 
 
 

enligt 9 § första stycket 1 

75. stöd enligt förordningen (1978:507) om 
industrigarantilån m.m., förordningen 
(1998:996) om sysselsättningsbidrag, för-
ordningen (2007:61) om regionalt investerings-
stöd, förordningen (2000:282) om småföre-
tagsstöd, förordningen (2000:283) om regionalt 
bidrag till företagsutveckling samt förordningen 
(2000:284) om stöd till kommersiell service 
eller enligt motsvarande äldre bestämmelser  

sekretessen gäller inte 
beslut i ärenden  

76. utredning och tillsyn enligt lagen 
(1992:1514) om måttenheter, mätningar och 
mätdon eller enligt motsvarande äldre 
bestämmelser och enligt lagen (1999:779) om 
handel med ädelmetallarbeten  

sekretessen enligt 9 § 
första stycket 1 gäller inte 
för uppgifter i tillsyns-
verksamheten, om 
intresset av allmän känne-
dom om förhållande som 
rör människors hälsa, 
miljön eller redligheten i 
handeln eller ett liknande 
allmänintresse har sådan 
vikt att de bör lämnas ut 

77. utredning om ekonomiska förhållanden i 
ärenden om tillstånd att bedriva yrkesmässig 
trafik enligt Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1071/2009 av den 
21 oktober 2009 om gemensamma regler 
beträffande de villkor som ska uppfyllas av 
personer som bedriver yrkesmässig trafik och 
om upphävande av rådets direktiv 96/26/EG2 
och yrkestrafiklagen (2012:210) eller taxitrafik 
enligt taxitrafiklagen (2012:211) eller i ärenden 
om trafiktillstånd enligt motsvarande äldre 
föreskrifter  

 

79. stöd i form av arbetsstipendier till 
läromedelsförfattare  

sekretessen gäller inte 
beslut i ärenden 

80. tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen 
(1979:357) om yrkesmässig försäljning av 
dyrkverktyg  

sekretessen gäller inte 
beslut i ärenden 

81. tillståndsgivning och tillsyn enligt skogs-
vårdsförordningen (1993:1096) avseende 
införsel av skogsodlingsmaterial  

sekretessen gäller inte 
beslut i ärenden 

82. utredning tillståndsgivning och tillsyn i 
fråga om genetiskt modifierade organismer 
enligt miljöbalken, förordningen (2002:1086) 

sekretessen enligt 9 § 
första stycket 1 gäller inte 
om intresset av allmän 
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om utsättning av genetiskt modifierade 
organismer i miljön och förordningen 
(2000:271) om innesluten användning av 
genetiskt modifierade organismer samt tillsyn i 
fråga om genetiskt modifierade organismer 
enligt miljötillsynsförordningen (2001:13) 

kännedom om förhållan-
de som rör människors 
och djurs hälsa, miljön 
eller ett liknande allmän-
intresse har sådan vikt att 
uppgifterna bör lämnas ut 

sekretessen gäller inte 
heller i övrigt beslut i 
ärenden eller i ärenden 
om tillstånd och anmälan 
för en allmän beskrivning 
av de genetisk modifie-
rade organismerna, för 
uppgift om vem som 
bedriver den verksamhet 
som omfattas av ärendet 
och dennes adress, för 
uppgift om verksam-
hetens syfte och var verk-
samheten bedrivs, för 
uppgift om klassificering 
i riskkategori, för uppgift 
om skyddsåtgärder, för 
planer för övervakning av 
de genetiskt modifierade 
organismerna och för 
nödsituationer samt för 
sådan riskbedömning som 
avses i 1 kap. 6 § förord-
ningen (2002:1086) om 
utsättning av genetiskt 
modifierade organismer i 
miljön och 7 § förord-
ningen (2000:271) om 
innesluten användning av 
genetiskt modifierade 
organismer eller uppgifter 
som en ansvarig myndig-
het har fått i enlighet med 
artikel 4, 9 eller 12 i 
Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 
1946/2003 av den 15 juli 
2003 om gränsöverskri-
dande förflyttning av 
genetiskt modifierade 
organismer och som 
omfattas av de begräns-
ningar i sekretessen som 
följer av artikel 16 samma 
förordning 
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83. stöd enligt förordningen (1996:880) om 
finansiering genom stiftelsen Industrifonden 
eller enligt motsvarande äldre bestämmelser 

 

84. tillsyn enligt lagen (1980:424) om åtgärder 
mot förorening från fartyg eller enligt 
motsvarande äldre bestämmelser 

 

85. tillsyn enligt lagen (1974:191) om 
bevakningsföretag 

 

86. beredskapsplanering för livsmedels-
försörjning 

 

87. utredning, planering och stödverksamhet 
enligt lagen (2006:647) om finansiella åtgärder 
för hanteringen av restprodukter från kärn-
teknisk verksamhet eller enligt motsvarande 
äldre bestämmelser  

 

88. utredning, planering och stödverksamhet 
hos länsstyrelser i frågor som rör näringslivet  

sekretessen gäller inte 
beslut 

89. tillståndsgivning och tillsyn som rör handel 
med skjutvapen enligt vapenlagen (1996:67)  

sekretessen gäller inte 
beslut i ärenden 

90. stöd enligt förordningen (1982:1228) om 
statligt bidrag för investeringar som rör 
distribution av fjärrvärme och förordningen 
(1983:1109) om statligt stöd för vissa energi-
projekt eller enligt motsvarande äldre 
bestämmelser 

sekretessen gäller inte 
beslut i ärenden 

91. planering och tillsyn hos Försvarets 
materielverk vid uppbyggnad och kontroll av 
företags säkerhetsskydd  

sekretessen gäller inte 
beslut i ärenden 

92. tillsyn över vattenverksamhet enligt miljö-
balken och miljötillsynsförordningen (2011:13)  

 

93. stöd enligt förordningen (1983:1108) om 
statligt bidrag till installationer för 
uppvärmning m.m.  

sekretessen gäller inte 
beslut i ärenden 

94. tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen 
(1983:1097) med vissa bestämmelser om 
larmanläggningar m.m. 

sekretessen gäller inte 
beslut i ärenden 

95. utredning hos Försvarets materielverk för 
bedömning av företag inför framtida 
materielleveranser  

 

96. tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen 
(1991:336) om vissa dryckesförpackningar, 
tillsyn över verksamhet som avser import och 
återvinning av dryckesförpackningar av 
aluminium samt över handhavande av statliga 
medel för företagshälsovård inom lantbruket  

sekretessen gäller inte 
beslut i ärenden 
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97. tillståndsgivning och tillsyn enligt 
miljöbalken och annan lagstiftning i fråga om 
åtgärder som rör djur och växter som tillhör 
skyddade arter  

sekretessen gäller inte 
beslut i ärenden 

98. stöd i form av projektbidrag enligt 
förordningen (1976:528) om bidrag till 
konstnärer eller bidrag till projekt på 
filmområdet enligt förordningen (1989:500) om 
vissa särskilda insatser på kulturområdet  

sekretessen gäller inte 
beslut i ärenden 

99. utredning, tillståndsgivning och tillsyn hos 
Post- och telestyrelsen  

sekretessen gäller inte 
beslut i ärenden 

100. utredning enligt lagen (1990:712) om 
undersökning av olyckor och förordningen 
(1990:717) om undersökning av olyckor eller 
enligt motsvarande äldre föreskrifter, särskild 
utredning som har tillsatts av regeringen för att 
utreda en sådan olycka som avses i 2 § samma 
lag samt tillsyn hos Statens haverikommission  

sekretessen gäller inte 
beslut i ärenden som 
avses i 29 kap. 12 a och 
13 §§ offentlighets- och 
sekretesslagen (2009:400) 

101. utredning, tillståndsgivning och tillsyn hos 
Myndigheten för radio och tv  

sekretessen gäller inte 
beslut i ärenden 

102. utredning och tillsyn hos Kammarkollegiet   

103. utredning, tillståndsgivning och tillsyn hos 
Revisorsnämnden  

sekretessen gäller inte 
beslut i ärenden 

104. tillståndsgivning och tillsyn enligt 
fastighetsmäklarlagen (2011:666)  

sekretessen gäller inte 
beslut i ärenden 

105. utredning och planering hos sjörädd-
ningscentralen i Göteborg enligt föreskrifter om 
informationsskyldighet för vissa fartyg 

 

106. utredning och stödverksamhet enligt 
förordningen (2007:14) om förvaltning av EG:s 
strukturfonder eller enligt motsvarande äldre 
bestämmelser  

sekretessen gäller inte 
beslut i ärenden 

107. utredning och tillsyn enligt lagen 
(1994:1708) om EG:s förordningar om 
strukturstöd och om stöd till utveckling av 
landsbygden, lagen (1994:1710) om EG:s 
förordningar om jordbruksprodukter, för-
ordningen (1999:1148) om EG:s förordningar 
om jordbruksprodukter, lagen (1995:551) om 
EG:s förordning om ekologiskt framställda 
produkter, förordningen (2009:27) om 
ekologisk produktion eller enligt motsvarande 
äldre bestämmelser, lagen (1995:1336) om 
skydd för beteckningar på jordbruksprodukter 
och livsmedel, m.m. och förordningen 
(1995:1345) om skydd för beteckningar på 
jordbruksprodukter och livsmedel, m.m.  

sekretessen gäller inte 
beslut i ärenden 

sekretessen enligt 9 § 
första stycket 1 gäller inte 
om intresset av allmän 
kännedom om för-
hållande som rör 
människors och djurs 
hälsa, miljön, redligheten 
i handeln eller ett 
liknande allmänintresse 
har sådan vikt att 
uppgifterna bör lämnas ut 
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108. utredning och tillsyn enligt lagen 
(1999:381) om åtgärder för att förebygga och 
begränsa följderna av allvarliga 
kemikalieolyckor  

sekretessen gäller inte 
beslut i ärenden 

109. utredning som handhas av 
Livsmedelsekonomiska institutet  

 

110. utredning tillståndsgivning och tillsyn i 
fråga om växtskyddsmedel och biocidprodukter 
enlig bestämmelserna om bekämpningsmedel 
och tillsyn i miljöbalken, förordningen 
(2006:1010) om växtskyddsmedel förordningen 
(2000:338) om biocidprodukter och 
miljötillsynsförordningen (2011:13) 

sekretessen enligt 9 § 
första stycket 1 gäller inte 
om intresset av allmän 
kännedom om för-
hållande som rör 
människors och djurs 
hälsa, miljön eller ett 
liknande allmänintresse 
har sådan vikt att upp-
gifterna bör lämnas ut 

sekretessen gäller inte 
heller i övrigt beslut i 
ärenden eller i ärenden 
om godkännande eller 
registrering av växt-
skyddsmedel eller biocid-
produkter för en allmän 
beskrivning av pro-
dukterna och produkt-
ernas namn, för uppgift 
om vem som ansökt om 
godkännande eller 
registrering och dennes 
adress, för uppgift om 
vem som tillverkat ett 
verksamt ämne, för upp-
gift om namnet på och 
halten av ett verksamt 
ämne i en produkt, för 
uppgifter om benäm-
ningen på sådana andra 
ämnen i en produkt som 
betraktas som farliga och 
därigenom påverkar 
bedömningen av 
produkten, för fysikaliska 
och kemiska uppgifter om 
produkter och deras 
verksamma ämnen, för 
uppgifter om hur 
produkter eller deras 
verksamma ämnen kan 
göras oskadliga, för 
sammanfattande uppgifter 
om resultaten av försök 
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som har krävts för att 
fastställa ett verksamt 
ämnes eller en produkts 
effektivitet och dess 
effekter på människor, 
djur och miljö eller 
effekter i fråga om 
resistens, för uppgifter 
om åtgärder som bör 
vidtas för att minska 
riskerna i samband med 
användning och annan 
hantering av produkter 
samt för uppgifter om 
analysmetoder beträffan-
de en produkts verk-
samma ämnen, eller 
formuleringsämnen som 
har toxikologisk eller 
miljömässig betydelse 
eller beträffande rest-
halter som är en följd av 
godkänd användning och 
som har toxikologisk eller 
miljömässig betydelse 

111. utredning och planering hos Trafikverket i 
fråga om tilldelning av infrastrukturkapacitet 
enligt järnvägslagen (2004:519) eller enligt 
motsvarande äldre bestämmelser 

sekretessen gäller endast 
enligt 9 § första stycket 1 

sekretessen gäller inte 
beslut i ärenden 

112. utredning och tillståndsgivning enligt 
21 kap. 8 § första stycket aktiebolagslagen 
(2005:551) eller enligt motsvarande äldre 
bestämmelser  

sekretessen gäller inte 
beslut i ärenden 

113. utredning och tillståndsgivning enligt 
1 kap. 4 § andra stycket och 7 kap. 4 § första 
stycket bokföringslagen (1999:1078) samt 
utredning i anmälningsärende enligt 7 kap. 
3 a § samma lag  

sekretessen gäller inte 
beslut i ärenden 

114. tillsyn enligt 11 kap. 2 och 3 §§ plan- och 
bygglagen (2010:900) om tillsynen gäller 
frågor om byggprodukters lämplighet eller 
utsläppande på marknaden enligt någon av 
bestämmelserna i 8 kap. 19–21 §§ samma lag 
eller enligt föreskrifter som har meddelats med 
stöd av 16 kap. 6 § den lagen  

sekretessen gäller inte 
beslut i ärenden 

115. utredning av behovet av narkotika-
klassificering enligt narkotikastrafflagen 
(1968:64) och klassificering av varor enligt 
lagen (1999:42) om förbud mot vissa 
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hälsofarliga varor  

116. utredning, tillståndsgivning och tillsyn i 
fråga om typgodkännande enligt fordonslagen 
(2002:574) 
 
  

 

117. utredning, planering och uppföljning hos 
Trafikverket i fråga om trafik- och transport-
utveckling samt infrastruktur på järnvägs-
trafikområdet 

 

118. utredning och planering som handhas av 
Transportstyrelsen och som avser den civila 
sjöfarten och hamnskyddet  

sekretessen gäller inte 
beslut i ärenden 

119. tillsyn enligt produktsäkerhetslagen 
(2004:451) 

sekretessen enligt 9 § 
första stycket 1 gäller 
inte, om intresset av 
allmän kännedom om 
förhållande som rör risk 
för att uppgiften bör 
lämnas ut skada på person 
har sådan vikt 

120. tillsyn enligt lagen (1996:18) om vissa 
säkerhets- och miljökrav på fritidsbåtar  

sekretessen enligt 9 § 
första stycket 1 gäller 
inte, om intresset av 
allmän kännedom om 
förhållande som rör risk 
för skada på person har 
sådan vikt att uppgiften 
bör lämnas ut 

121. tillsyn enligt lagen (1998:1707) om 
åtgärder mot buller och avgaser från mobila 
maskiner  

sekretessen enligt 9 § 
första stycket 1 gäller inte 
vid tillsyn över produkt-
säkerheten hos varor som 
är avsedda för konsumen-
ter eller kan antas komma 
att användas av kon-
sumenter, om intresset av 
allmän kännedom om 
förhållande som rör risk 
för skada på person har 
sådan vikt att uppgiften 
bör lämnas ut 

122. utredning, planering, tillståndsgivning och 
tillsyn enligt lagen (2004:1199) om handel med 
utsläppsrätter eller enligt motsvarande äldre 
bestämmelser  

sekretessen gäller inte 
beslut i ärenden 

123. utredning och planering enligt förordning-
en (2006:942) om krisberedskap och höjd 
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beredskap eller enligt motsvarande äldre 
bestämmelser  
 
 
 
 
 

124. utredning enligt förordningen (2005:209) 
om producentansvar för elektriska och 
elektroniska produkter och förordningen 
(2008:834) om producentansvar för batterier 
samt tillsyn i fråga om elektriska och 
elektroniska produkter och batterier enligt 
miljötillsynsförordningen (2011:13)  

sekretessen enligt 9 § 
första stycket 1 gäller inte 
om intresset av allmän 
kännedom om förhållan-
de som rör människors 
hälsa, miljön eller redlig-
heten i handeln eller ett 
liknande allmänintresse 
har sådan vikt att 
uppgifterna bör lämnas ut 

125. tillståndsgivning och tillsyn enligt 
förordningar om ekonomiska sanktioner som 
har beslutats av Europeiska unionen och enligt 
föreskrifter som har meddelats med stöd av 
lagen (1996:95) om vissa internationella 
sanktioner samt utredning till stöd för sådan 
tillståndsgivning och tillsyn  

 

126. utredning och tillsyn enligt lagen 
(2009:730) om handel med vissa receptfria 
läkemedel 

 

127. tillsyn enligt 2 § första stycket andra 
meningen lagen (1994:1563) om tobaksskatt  

 

128. utredning hos Tandvårds- och läke-
medelsförmånsverket enligt lagen (2008:145) 
om statligt tandvårdsstöd  

sekretessen gäller endast 
enligt 9 § första stycket 1 

130. utredning, tillståndsgivning och tillsyn 
enligt lagen (2010:1052) om auktorisation av 
patentombud  

sekretessen gäller inte 
beslut i ärenden 

131. tillsyn enligt lagen (2010:1933) om 
auktorisation av delgivningsföretag  

sekretessen gäller inte 
beslut i ärenden 

132. utredning, planering och stödverksamhet 
hos Försvarsexportmyndigheten med avseende 
på exportfrämjande verksamhet  

 

133. tillståndsgivning enligt socialtjänstlagen 
(2001:453) och lagen (1993:387) om stöd och 
service till vissa funktionshindrade  

sekretessen gäller inte 
beslut i ärenden 

134. stöd enligt förordningen (2010:1921) om 
statsbidrag till musiklivet  

sekretessen gäller endast 
enligt 9 § första stycket 1 

135. utredning och planering hos Riksgälds-
kontoret i frågor som rör bank- och kredit-
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väsendet 

136. tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen 
(2013:283) om bevakning ombord på svenskt 
fartyg 
 
 

 

137. utredning med anledning av en ansökan 
om att utses till ett tekniskt bedömningsorgan 
enligt 4 kap. 5 § plan- och byggförordningen 
(2011:338) 

 

138. utredning hos Tandvårds- och 
läkemedelsförmånsverket i ärenden om 
hälsoekonomiska bedömningar av 
medicintekniska produkter eller av läkemedel 
som används inom sluten vård 

 

139. stöd enligt förordningen (2013:80) om 
bidrag till öppenvårdsapoteksservice av 
allmänt ekonomiskt intresse 

sekretessen gäller inte 
beslut i ärenden 

140. tillståndsgivning och tillsyn hos 
Försvarsmakten enligt 14 kap. 
luftfartsförordningen (2010:770) 

sekretessen gäller inte 
beslut i ärenden 
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Sakregister till bilagan 

Siffrorna avser punkter i bilagan 

Ackreditering 12 
Affärsverket svenska kraftnät 9 
Aktier 10 
Allvarliga kemikalieolyckor 108 
Arbetslivsforskning 9, 66 
Arbetsstipendier till läromedelsförfattare 79 
Avfall 40, 44 
Avgasrening 57 
Batterier 124 
Bekämpningsmedel 110 
Beredskapslagring 26 
Beredskapsplanering 86, 123 
Bevakning 136 
Bevakningsföretag 85 
Bilskrotning 57 
Biluthyrning 73 
Biocidprodukter 110 
Biotekniska organismer 46 
Bolag, statligt 10 
Boverket 65, 137 
Brandfarliga varor 56 
Byggprodukter 114 
Datakommunikation 47 
Delgivningsföretag 131 
Djur 30, 97 
Drivmedel 57 
Dryckesförpackningar 96 
Dumpning 44 
Dumpnings- och subventionsundersökningar 69 
Dyrkverktyg 80 
EG:s LIFE-fond 55 
Ekologiskt framställda produkter 107 
Ekonomiska sanktioner 125 
Elektriska och elektroniska produkter 124 
Elsäkerhetsverket 9 
Energibesparande åtgärder 14 
Energimarknadsinspektionen 9 
Energiprojekt 90 
Epizootilagstiftning 30 
Europeisk läkemedelsmyndighet 33 
Explosiva varor 56 
Exportkreditfinansiering 72 
Exportkreditnämnden 8 
Exportreglering 22 
Farledsavgift 48 
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Farligt avfall 40 
Farligt gods 50 
Fartyg 36,136 
Fastighetsmäklare 104 
Film 98 
Fjärrvärme 90 
Foder 22 
Fordonslagen 116 
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och  
välfärd 66 
Forskningsrådet för miljö, areella näringar  
och samhällsbyggande 66 
Fritidsbåtar 120 
Fyr- och farledsvaruavgift 48 
Förbränning 44 
Företagshälsovård inom lantbruket 96 
Företagsstöd, regionalpolitiskt 75 
Förfogandelagen 71 
Förorening 84 
Förrättningsavgift 48 
Försvarets materielverk 91, 95 
Försvarsexportmyndigheten 132 
Försvarsmakten 140 
Försvarsuppfinningar 43 
Försörjningsberedskap 63 
Garanti 65 
Gasskyddsmateriel 20 
Genetiskt modifierade organismer 82 
Guld 51 
Hamnskydd 118 
Havs- och vattenmyndigheten 24 
Humanläkemedel 33 
Husdjur 30 
Hälsofarliga varor 34, 115 
Hälsoskydd 29 
Importreglering 22 
Industrifonden 83 
Industrigarantilån 75 
Inspektionen för vård och omsorg 58, 133 
Investeringar 9, 90 
Investeringsstöd 75 
Jordbruk 24, 107 
Järnvägstrafik 14 
Kammarkollegiet 102 
Kasino 21 
Kemikalier 108 
Kemiska produkter 46 
Kommersiell service 75 
Kommerskollegium 7 
Kommitté 2 
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Konstnärer 98 
Konsumentombudsmannen 15 
Konsumentverket 15 
Kontinentalsockeln 37 
Kraftverk 4 
Kraftdistribution 4 
Krigsmateriel 19 
Krisberedskap 31, 123 
Kustbevakningen 24 
Kärnteknisk verksamhet 25, 87 
Kött 22 
Laboratoriesed 41 
Larmanläggningar 94 
Livsmedel 28, 107, 109 
Livsmedelsekonomiska institutet 109 
Livsmedelsförordningen 28 
Lokaliseringssamråd 11 
Lotterier 21 
Läkemedel 28, 33, 126, 138 
Läkemedelslagen 33 
Länsstyrelser 24, 31, 88 
Läromedel 54 
Marinvetenskaplig forskning 35 
Materielleveranser 95 
Medicintekniska produkter 33, 138 
Miljöavgift 67 
Miljöbalken 23, 29, 35, 40, 44, 46, 

82, 92, 97  
Miljöfarlig verksamhet 40 
Miljön 23 
Minerallagen 52 
Mobila maskiner 121 
Myndigheten för radio och tv 101 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 13, 31 
Myndigheten för tillväxtpolitiska  
utvärderingar och analyser 9 
Måttenheter 76 
Narkotikaklassificering 115 
Narkotikakontrollagen 34 
Narkotikaprekursorer 34 
Naturvårdsverket 55 
Olja 26, 60 
Olyckor 100 
Patentombud 130 
Patientsäkerhet 58 
Platina 51 
Post- och telestyrelsen 99 
Presstödsnämnden 64 
Prisreglering, hos regeringen 1 
Prisreglering och utredning, hos Tandvårds-  
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och läkemedelsförmånsverket 16 
Prisreglering, på jordbrukets och fiskets  
område 5 
Producentansvar 124 
Produkter med dubbla användningsområden 19 
Produktsäkerhetslagen 119 
Programrådet för forskning för ett  
avfallssnålt samhälle 9 
Provtagning på djur 30 
Ransoneringslagen 70 
Receptfria läkemedel 126 
Regeringen 1 
Regional utvecklingspolitik 75 
Rennäringen 24 
Revisorsnämnden 103 
Riksgäldskontoret 65, 135 
Risk- och sårbarhetsanalys 123 
Rymdstyrelsen 9 
Rörledningar 52 
Salmonella 30 
Sametinget 24 
Silver 51 
Sjöfart 36, 49, 68, 118 
Sjöräddningscentralen i Göteborg 105 
Skatteverket 112, 113, 127 
Skjutvapen 89 
Skogsbruket 53 
Skogsodlingsmaterial 39, 81 
Skogsstyrelsen 39 
Skogsvård 18, 81 
Småföretagsstöd 75 
Socialstyrelsen 31, 58, 123 
Statens energimyndighet 9 
Statens haverikommission 100 
Statens jordbruksverk 6, 24 
Statens kulturråd 74 
Statens musikverk 134 
Statligt tandvårdsstöd 128 
Strukturfonder 106 
Strålskyddslagen 27 
Strålsäkerhetsmyndigheten 9 
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll 12, 137 
Styrgruppen för Food from Sweden 9 
Sveriges ekonomiska zon 42 
Sysselsättningsbidrag 75 
Sågverk 39 
Säkerhetsskydd 91 
Särskild utredare 2 
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 16, 128, 138, 139 
Taxitrafiklagen 77 
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Teknisk kontroll 12 
Tekniskt bedömningsorgan  137 
Tekniskt bistånd 19 
Tillväxtverket 9 
Tjänsteresor 47 
Tobakslagen 61 
Tobaksskatt 127 
Torvfyndigheter 52 
Trafiktillstånd 77 
Trafikverket 9, 111, 117 
Transportbidrag 49 
Transportstyrelsen 17, 118 
Trädgårdsväxter 38 
Tullagen 48 
Tullkontor 48 
Täktverksamhet 35 
Uppvärmning 93 
Utsläpp av koldioxid 122 
Utsäde 59 
Vapenlagen 89 
Vattenverksamhet 92 
Verket för innovationssystem 9 
Vetenskapsrådet 66 
Veterinär 30 
Veterinärmedicinska läkemedel 28 
Virkesmätning 18 
Växter 38, 59, 97 
Yrkestrafiklagen 77 
Årsredovisningslagen 62 
Ädelmetallarbeten 76 
Ägarfrågor 10 
Öppenvårdsapoteksservice 139 

Förordning (2013:1113). 
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Delgivningslag (2010:1932) 
 
16 december 2010 

Enligt riksdagens beslut* föreskrivs följande. 

* Prop. 2009/10:237, bet. 2010/11:JuU2, rskr. 2010/11:30 

Inledande bestämmelser 

1 § Denna lag gäller när delgivning ska ske i mål eller ärende hos 
domstol eller annan myndighet eller när delgivning i annat fall ska 
ske enligt lag eller annan författning. 

Om det i lag eller annan författning finns en bestämmelse som 
avviker från denna lag, gäller den bestämmelsen. 

2 § Delgivning innebär att en handling skickas eller lämnas till den 
eller de personer som har behörighet att ta emot delgivningen eller att 
något av de andra förfaranden som anges i denna lag används. 

Den som ensam eller tillsammans med någon är behörig att ta emot 
delgivning betecknas i denna lag som delgivningsmottagare. Bestäm-
melser om vilka som är delgivningsmottagare finns i 11–15 §§. 

Delgivning enligt denna lag sker genom delgivningssätten 
- vanlig delgivning (16–18 §§), 
- muntlig delgivning (19–21 §§), 
- förenklad delgivning (22–26 §§), 
- särskild delgivning med juridisk person (27–30 §§), 
- stämningsmannadelgivning (31–46 §§), och 
- kungörelsedelgivning (47–51 §§). 

3 § Delgivning med en person som vistas utomlands får ske om 
den stat där delgivning ska ske tillåter det. 

Vid delgivning enligt första stycket får lagen på den utländska 
orten tillämpas, om det inte skulle strida mot svenska allmänna 
rättsprinciper. 

En kallelse av en målsägande, ett vittne, en sakkunnig eller någon 
som avses i 36 kap. 1 § andra och tredje styckena rättegångsbalken, 
som ska delges utomlands, får inte ske vid vite, om inte annat följer 
av lagen (1974:752) om nordisk vittnesplikt. Lag (2013:877). 
Lag (2013:877) har trätt i kraft den 1 januari 2014. 

4 § Delgivningssätt ska väljas med utgångspunkt från att det ska 
vara ändamålsenligt med hänsyn till handlingens innehåll och 
omfattning och medföra så lite kostnader och besvär som möjligt. 

Delgivning får inte ske på ett sätt som är olämpligt med hänsyn till 
omständigheterna i delgivningsärendet. 

4 a §  Innehåller en ansökan om bistånd med delgivning i Sverige en 
begäran om att ett visst förfarande som avviker från denna lag ska 
användas, får det tillämpas, om det inte skulle strida mot svenska 
allmänna rättsprinciper. 
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Vid bistånd med delgivning i Sverige får delgivning av en hand-
ling som är skriven på eller översatt till ett annat språk än svenska 
eller ett språk som följer av en internationell överenskommelse som 
är bindande för Sverige, endast ske med delgivningsmottagarens 
samtycke om det inte står klart att han eller hon förstår det andra 
språket. Lag (2013:877). 
Lag (2013:877) har trätt i kraft den 1 januari 2014. 

5 § Om en handling som en myndighet ska delge en person är 
omfattande eller det av annan anledning är olämpligt att skicka eller 
lämna handlingen, får myndigheten besluta att handlingen i stället 
under viss tid ska hållas tillgänglig hos myndigheten eller på annan 
plats som myndigheten beslutar. 

Ett meddelande om beslutets innehåll ska delges. Första stycket 
gäller inte delgivning av en handling som inleder ett förfarande vid en 
domstol eller annan myndighet. Första stycket gäller dock bilagor till 
en sådan handling. 

6 § Bestämmelserna i denna lag om delgivning av en handling 
tillämpas även vid delgivning av annat än handling. 

Vem som ska se till att delgivning sker m.m. 

7 § En myndighet som handlägger ett mål eller ärende ska se till 
att delgivning sker. 

8 § Begär en part eller någon som har liknande ställning att själv få 
se till att delgivning sker och det inte är olämpligt, får myndigheten 
besluta om detta. Myndigheten ska i beslutet ange en viss tid inom 
vilken ett bevis om delgivning ska ges in till myndigheten. Har ett 
bevis om delgivning inte getts in inom föreskriven tid, ska myndig-
heten se till att delgivning sker. 

9 § En person som ska se till att delgivning sker utan samband 
med ett mål eller ärende får vända sig till en länsstyrelse eller, om 
delgivningen ska utföras utomlands, till Länsstyrelsen i Stockholms 
län för bistånd med delgivningen. 

Regeringen får meddela föreskrifter om förutsättningar för bistånd 
med delgivning utomlands enligt första stycket. 

Länsstyrelsen ska avvisa en framställan om delgivning om före-
skriven ansökningsavgift inte har betalats. Lag (2013:877). 
Lag (2013:877) har trätt i kraft den 1 januari 2014. 

10 § När en person ska se till att delgivning sker enligt 8 eller 9 § 
får endast vanlig delgivning och stämningsmannadelgivning använ-
das. När länsstyrelsen bistår enskild med delgivning enligt 9 § får 
dock delgivning även ske genom särskild delgivning med juridisk 
person och kungörelsedelgivning. 
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Delgivningsmottagare 

Delgivning med en fysisk person 

11 § Vid delgivning med en fysisk person är han eller hon delgiv-
ningsmottagare. 

Har en fysisk person ställföreträdare som är behörig att företräda 
honom eller henne i saken, är i stället ställföreträdaren delgivnings-
mottagare. Om det finns skäl till det, är den fysiska personen och 
ställföreträdaren tillsammans delgivningsmottagare. 

Delgivning med staten  

12 § Vid delgivning med staten är en person som är behörig att ta 
emot delgivning vid den myndighet som ska bevaka statens rätt i 
saken delgivningsmottagare. 

Om det inte av lag eller annan författning framgår att en viss 
myndighet ska bevaka statens rätt i saken är justitiekanslern, eller 
någon annan person som är behörig att ta emot delgivning för 
Justitiekanslerns räkning, delgivningsmottagare. 

Delgivning med annan juridisk person än staten 

13 § Vid delgivning med annan juridisk person än staten är en 
person som har rätt att företräda den juridiska personen delgivnings-
mottagare. Om flera är behöriga tillsammans, är var och en av dem 
delgivningsmottagare. En verkställande direktör i ett aktiebolag är 
alltid delgivningsmottagare.  

Har ett försök till delgivning med delgivningsmottagare enligt 
första stycket misslyckats eller bedöms ett sådant delgivningsförsök 
som utsiktslöst, är en suppleant för en behörig ställföreträdare, eller en 
vice verkställande direktör i ett aktiebolag, delgivningsmottagare. 
Suppleanten eller vice verkställande direktören ska se till att hand-
lingen så snart det kan ske lämnas till någon som har rätt att företräda 
den juridiska personen. 

Delgivning med delägare i samfällighet m.m. 

14 § Vid delgivning med delägare i en samfällighet eller med med-
lemmar i en sammanslutning är, om inte 13 § är tillämplig, även leda-
mot av styrelsen eller annan som utsetts att förvalta samfällighetens 
eller sammanslutningens angelägenheter delgivningsmottagare. Finns 
varken styrelse eller förvaltare, är någon som har rätt att sammankalla 
dem som ska besluta i samfällighetens eller sammanslutningens 
angelägenheter delgivningsmottagare. 

Har ett försök till delgivning enligt första stycket misslyckats eller 
bedöms ett sådant delgivningsförsök som utsiktslöst, är en suppleant 
för en ledamot av styrelsen delgivningsmottagare. Suppleanten ska se 
till att handlingen så snart det kan ske lämnas till någon som har rätt att 
företräda delägarna eller medlemmarna eller underrätta dem som avses 
med delgivningen. 
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Delgivning med den som har ett ombud 

15 § Har den med vilken delgivning ska ske ett ombud som är 
behörigt att ta emot handlingen är även ombudet delgivningsmot-
tagare. Finns ett sådant ombud och handlingen lämnas till en delgiv-
ningsmottagare enligt 11–14 §§, bör ombudet underrättas om detta. 

Första stycket gäller inte om handlingen innehåller ett föreläggande 
för den som ska delges att fullgöra något personligen. 

Vanlig delgivning 

Hur vanlig delgivning går till 

16 § Vanlig delgivning sker genom att handlingen som ska delges 
skickas eller lämnas till delgivningsmottagaren. 

När vanlig delgivning får användas 

17 § Vanlig delgivning får användas vid all delgivning.  
Endast myndighet får vid vanlig delgivning skicka handlingen på 

elektronisk väg. 

Delgivningstidpunkten 

18 § Vanlig delgivning har skett när den eller de som är del-
givningsmottagare har tagit emot handlingen. 

Om en postförsändelse har hämtats av bud, ska handlingen anses ha 
kommit delgivningsmottagaren till handa när försändelsen hämtats av 
budet. 

Muntlig delgivning 

Hur muntlig delgivning går till 

19 § Muntlig delgivning sker genom att innehållet i den handling 
som ska delges läses upp för delgivningsmottagaren. Sådan delgiv-
ning får även avse en kallelse, ett föreläggande eller ett annat beslut 
som ännu inte har fått skriftlig form. 

Handlingen eller beslutet, sedan det har fått skriftlig form, ska 
skickas eller lämnas till delgivningsmottagaren om det kan ske och inte 
bedöms obehövligt. 

När muntlig delgivning får användas 

20 § Muntlig delgivning får användas av en myndighet när delgiv-
ning ska ske i ett mål eller ärende. 

Muntlig delgivning får inte användas vid delgivning av en handling 
som inleder ett förfarande. 
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Delgivningstidpunkten 

21 § Muntlig delgivning har skett när innehållet som avses i 19 § 
har lästs upp. 

Förenklad delgivning 

Hur förenklad delgivning går till 

22 § Förenklad delgivning sker genom att handlingen som ska delges 
skickas till delgivningsmottagaren och att det närmast följande arbets-
dag skickas ett kontrollmeddelande om att handlingen har skickats. 

23 § Vid förenklad delgivning ska handlingen och kontroll-
meddelandet skickas till delgivningsmottagarens senast kända adress. 

Om delgivningsmottagarens senast kända adress inte kan användas 
får handlingen och kontrollmeddelandet skickas till delgivnings-
mottagarens folkbokföringsadress om en sådan adress finns och skiljer 
sig från den som använts när handlingen skickades enligt första stycket. 

När förenklad delgivning får användas 

24 § Förenklad delgivning får användas av en myndighet vid 
delgivning med den som är part eller har liknande ställning i ett mål 
eller ärende, om denne har fått information av myndigheten om att 
delgivningssättet kan komma att användas i målet eller ärendet. 

Förenklad delgivning får inte användas vid delgivning av en hand-
ling som inleder ett förfarande. 

25 § Information enligt 24 § första stycket ska delges genom vanlig 
delgivning, muntlig delgivning, särskild delgivning med juridisk 
person eller stämningsmannadelgivning enligt 32 eller 38 §.  

Delgivning enligt första stycket behöver inte ske när någon har gett 
in en handling i målet eller ärendet och informationen till denne lämnas 
i nära anslutning till att handlingen har kommit in till myndigheten. 

Delgivningstidpunkten 

26 § Förenklad delgivning har skett när två veckor har förflutit från 
det att handlingen skickades, om kontrollmeddelandet har skickats på 
föreskrivet sätt och det inte med hänsyn till omständigheterna 
framstår som osannolikt att handlingen kommit fram inom denna tid. 

Särskild delgivning med juridisk person 

Hur särskild delgivning med juridisk person går till 

27 § Särskild delgivning med juridisk person sker genom att 
handlingen som ska delges skickas till den juridiska personen och att 
det närmast följande arbetsdag skickas ett kontrollmeddelande om att 
handlingen har skickats. 
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28 § Vid särskild delgivning med juridisk person ska handlingen 
och kontrollmeddelandet skickas till den postadress som är registre-
rad för den juridiska personen i ett sådant register som anges i 29 §. 

När särskild delgivning med juridisk person får användas 

29 § Särskild delgivning med juridisk person får användas av en 
myndighet om ett försök till vanlig delgivning eller förenklad 
delgivning har misslyckats i samma delgivningsärende eller ett sådant 
delgivningsförsök bedöms som utsiktslöst vid delgivning med 

1. aktiebolag som är registrerade i aktiebolagsregistret, 
2. ekonomiska föreningar, bostadsrättsföreningar, kooperativa 

hyresrättsföreningar och sambruksföreningar som är registrerade i 
föreningsregistret, 

3. handelsbolag, kommanditbolag, ideella föreningar och registrerade 
trossamfund som är registrerade i handelsregistret, 

4. bankaktiebolag, sparbanker och medlemsbanker som är 
registrerade i bankregistret, 

5. försäkringsaktiebolag och ömsesidiga försäkringsbolag som är 
registrerade i försäkringsregistret, 

6. europabolag som är registrerade i europabolagsregistret, och 
7. europakooperativ som är registrerade i europakooperativs-

registret.  

Delgivningstidpunkten 

30 §  Särskild delgivning med juridisk person har skett när två 
veckor har förflutit från det att handlingen skickades, om kontroll-
meddelandet har skickats på föreskrivet sätt och det inte med hänsyn 
till omständigheterna framstår som osannolikt att handlingen kommit 
fram inom denna tid. 

Stämningsmannadelgivning 

Hur stämningsmannadelgivning går till 

31 § Stämningsmannadelgivning sker genom att en person som 
enligt 40 § har behörighet att utföra sådan delgivning lämnar 
handlingen som ska delges på något av de sätt som anges i 32–38 §§ 
och dokumenterar åtgärden. 

Stämningsmannadelgivning när delgivningsmottagaren påträffas 

32 § Vid stämningsmannadelgivning ska handlingen lämnas till del-
givningsmottagaren om han eller hon påträffas. 
 Vägrar delgivningsmottagaren att ta emot handlingen ska den lämnas 
kvar på platsen, om det inte är olämpligt med hänsyn till omständig-
heterna. 
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33 § Om den handling som ska delges inte finns tillgänglig när en 
delgivningsmottagare påträffas, får vid stämningsmannadelgivning i 
stället ett skriftligt meddelande med uppgifterna i handlingen delges. 

Handlingen ska skickas eller lämnas till delgivningsmottagaren om 
det kan ske och inte bedöms obehövligt. 

Stämningsmannadelgivning genom att handlingen lämnas till en 
annan person än delgivningsmottagaren 

34 § Vid stämningsmannadelgivning får handlingen i fall som anges 
i 35 och 36 §§ lämnas till en annan person än den som är delgivnings-
mottagare. Handlingen får lämnas endast till en person som 
samtycker till det och som inte är motpart i samma mål eller ärende 
till den som ska delges.  

En underrättelse om att delgivning enligt första stycket har skett och 
vem handlingen har lämnats till ska skickas till delgivningsmottagaren. 

35 § Om delgivningsmottagaren har känt hemvist i Sverige men 
inte påträffas där, får handlingen lämnas till en vuxen medlem av det 
hushåll som delgivningsmottagaren tillhör och som påträffas i eller i 
omedelbar anslutning till hemvistet. 

36 § Om delgivningsmottagaren inte påträffas på sin arbetsplats 
under sin vanliga arbetstid, får handlingen lämnas till hans eller 
hennes arbetsgivare. Med arbetsgivare avses en person i företags-
ledande eller därmed jämförlig ställning eller chefen för den personal-
administrativa verksamheten på delgivningsmottagarens arbetsplats. 

37 § Den som har mottagit handlingen enligt 35 eller 36 § ska se till 
att handlingen lämnas till delgivningsmottagaren så snart det kan ske. 
Den som utför delgivningen ska informera om denna skyldighet när 
handlingen lämnas. 

Stämningsmannadelgivning genom att handlingen lämnas i eller i 
anslutning till delgivningsmottagarens hemvist 

38 § Vid stämningsmannadelgivning får handlingen lämnas i del-
givningsmottagarens hemvist eller på lämplig plats i anslutning till 
hans eller hennes hemvist, om 

1. delgivningsmottagaren inte påträffas där, 
2. handlingen inte kan lämnas enligt 34–36 §§, 
3. det inte kan klarläggas var delgivningsmottagaren uppehåller sig, 

och 
4. det med beaktande av vad som har framkommit i det aktuella del-

givningsärendet eller vid andra delgivningsförsök med delgivnings-
mottagaren finns anledning att anta att han eller hon har avvikit eller på 
annat sätt håller sig undan. 

Delgivningstidpunkten 

39 § Stämningsmannadelgivning enligt 32, 33 eller 38 § har skett 
när handlingen eller det skriftliga meddelandet har lämnats på före-
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skrivet sätt eller när delgivningsmottagaren har vägrat ta emot hand-
lingen eller meddelandet.  

Stämningsmannadelgivning enligt 34–37 §§ har skett när 
handlingen har lämnats och underrättelsen har skickats. 

Vem som får utföra stämningsmannadelgivning 

40 § Stämningsmannadelgivning får utföras av stämningsman eller 
av den som är anställd vid 

- polismyndighet, 
- åklagarmyndighet, 
- allmän domstol, 
- allmän förvaltningsdomstol, 
- Kronofogdemyndigheten, 
- Skatteverket, 
- svensk utlandsmyndighet, och 
- auktoriserat delgivningsföretag. 
Stämningsmannadelgivning får utföras av personal vid respektive 

inrättning om delgivningsmottagaren är intagen i 
- kriminalvårdsanstalt, 
- häkte, 
- sådan undersökningsenhet som avses i 5 § lagen (1991:1137) om 

rättspsykiatriskundersökning, 
- sådan vårdinrättning som avses i 6 § första stycket lagen 

(1991:1129)om rättspsykiatrisk vård, 
- sådan sjukvårdsinrättning som avses i 15 § första stycket 

lagen(1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, 
- sådant hem som avses i 12 § lagen (1990:52) med särskilda 

bestämmelser om vård av unga, eller 
- sådant hem som avses i 22 § lagen (1988:870) om vård av miss-

brukare i vissa fall. 

Förordnande av stämningsmän 

41 § En polismyndighet förordnar stämningsmän inom sitt polis-
distrikt. 

En polismyndighets rätt att öppna postförsändelse 

42 § En polismyndighet får öppna en försändelse som har lämnats 
till myndigheten för stämningsmannadelgivning, om det behövs för 
att innehållet ska kunna vidarebefordras inom myndigheten eller till 
en annan polismyndighet för delgivning. Detta gäller dock inte om 
uppdragsgivaren har angett att försändelsen inte får öppnas. 

Upplysningsskyldighet 

43 § En fastighetsägare, tomträttshavare, arrendator eller innehavare 
av bostadslägenhet ska på begäran av den som utför stämnings-
mannadelgivning uppge om delgivningsmottagaren är bosatt på 
fastigheten eller i lägenheten eller annars disponerar utrymme där. 
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44 § En arbetsgivare är skyldig att på begäran av den som utför 
stämningsmannadelgivning uppge om delgivningsmottagaren är 
anställd hos honom eller henne och, om så är fallet, upplysa om 
delgivningsmottagarens arbetstider, arbetsplats och om andra för-
hållanden som rör anställningen och som kan underlätta delgivningen. 

45 § Upplysningsskyldighet enligt 43 och 44 §§ gäller inte den som 
står i sådant förhållande till delgivningsmottagaren som anges i 
36 kap. 3 § rättegångsbalken. 

Tillträde till enskilt område som inte utgör bostad 

46 § Stämningsman och anställd vid polismyndighet, åklagar-
myndighet, allmän domstol, allmän förvaltningsdomstol, Krono-
fogdemyndigheten, Skatteverket och auktoriserat delgivningsföretag 
har rätt att få tillträde tillenskilt område som inte utgör bostad för att 
verkställa stämningsmannadelgivning. 

En polisman som vägras sådant tillträde får, efter beslut av polis-
myndigheten, själv bereda sig tillträde. Om någon annan person som 
anges i första stycket vägras tillträde, ska polismyndigheten lämna 
biträde om personen begär det. 

Kungörelsedelgivning 

Hur kungörelsedelgivning går till 

47 § Kungörelsedelgivning sker genom att myndigheten beslutar att 
den handling som ska delges hålls tillgänglig viss tid hos myndig-
heten eller på annan plats och ett meddelande om detta och om 
handlingens huvudsakliga innehåll inom tio dagar från beslutet 
kungörs och i vissa fall ges till känna på annat sätt i enlighet med vad 
som närmare anges i 48–50 §§. Kungörelsedelgivning när delgiv-
ningsmottagaren saknar känt hemvist eller undandrar sig delgivning. 

48 § Kungörelsedelgivning får ske 
1. om delgivningsmottagaren saknar känt hemvist och det inte kan 

klarläggas var han eller hon uppehåller sig, 
2. Om förutsättningarna för stämningsmannadelgivning enligt 38 § 

är uppfyllda, eller 
3. Om förutsättningarna för förenklad delgivning är uppfyllda men 

sådan adress som anges i 23 § saknas. 
Ett meddelande som avses i 47 § ska föras in i Post- och Inrikes 

Tidningar och, om det finns skäl till det, i ortstidning. Om 
kungörelsedelgivning enligt första stycket har skett och därefter ny 
delgivning ska ske i samma mål eller ärende, får meddelandet i stället 
anslås i myndighetens lokal. 
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Kungörelsedelgivning när en obestämd krets eller ett stort antal 
personer ska delges 

49 § Kungörelsedelgivning får ske 
1. om en obestämd krets ska delges, 
2. om ett stort antal personer ska delges och det med hänsyn till 

ändamålet med delgivningen inte är rimligt att delgivning sker med var 
och en av dem, eller 

3. om delägare i samfällighet eller medlemmar i sammanslutning 
ska delges, det inte finns någon som är delgivningsmottagare för dem 
enligt 14 § första stycket och delägarna eller medlemmarna är fler än 
tio. Ett meddelande som avses i 47 § ska föras in i Post- och Inrikes 
Tidningar och, om det finns skäl till det, i ortstidning. Om delgivningen 
i ett sådant fall som avses i första stycket 2 avser personer som hyr eller 
annars innehar lägenheter i samma fastighet ska meddelandet dessutom 
anslås inom fastigheten på lämpligt sätt. 

Ett meddelande om delgivningen ska skickas till någon eller några 
av dem som delgivningen avser för att vara tillgängligt för alla dem 
som avses med delgivningen. Ingår en statlig myndighet eller en 
kommun bland dem som avses med delgivningen, ska meddelandet 
alltid skickas till myndigheten eller kommunen. 

Kungörelsedelgivning när en juridisk person inte har fullgjort sin 
registreringsplikt 

50 § Kungörelsedelgivning får ske 
1. om en juridisk person som anges i 29 § saknar en registrerad 

postadress som kan användas för särskild delgivning med juridisk 
person, eller 

2. om en juridisk person i strid mot gällande bestämmelser saknar 
registrerad behörig företrädare och någon i Sverige bosatt person inte 
har utsetts att på den juridiska personens vägnar ta emot delgivning 
samt försök till delgivning med andra tillämpliga delgivningssätt har 
misslyckats eller sådana försök bedöms som utsiktslösa. 

Ett meddelande som avses i 47 § ska föras in i Post- och Inrikes 
Tidningar. 

Om den juridiska personen har en registrerad postadress ska i ett 
sådant fall som avses i första stycket 2 ett meddelande om delgivningen 
skickas till denna adress. 

Delgivningstidpunkten 

51 § Kungörelsedelgivning har skett när två veckor har förflutit från 
beslutet om kungörelsedelgivning, om kungörande och övriga 
föreskrivna åtgärder har skett i rätt tid. 

Överklagande 

52 § Länsstyrelsens beslut i delgivningsfrågor enligt 9 och 10 §§ 
och om avvisning enligt 9 § får överklagas hos allmän förvaltnings-
domstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätt. 



Delgivningslag  351 

  
 1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2011, då delgivningslagen 
(1970:428) upphör att gälla. 
 2. Äldre bestämmelser gäller om ett beslut om delgivning enligt 
15–17 §§ delgivningslagen (1970:428) har fattats före den 1 april 
2011 eller om en handling har skickats eller lämnats före denna 
tidpunkt. Lag (2010:1932). 

Prop. 2009/10:237, bet. 2010/11:JuU2, rskr. 2010/11:30. 
  
 Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014. Lag (2013:877). 

Prop. 2012/13:182, bet. 2013/14:JuU5, rskr. 2013/14:37. 
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Delgivningsförordning (2011:154) 
 
24 februari 2011 

Regeringen föreskriver följande 

Inledande bestämmelse 

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser som kompletterar 
delgivningslagen (2010:1932). Begrepp och uttryck i förordningen 
har samma innebörd som i lagen. 

Allmänna bestämmelser om delgivning 

2 § Om en myndighet ska se till att delgivning sker, beslutar 
myndigheten om sättet för delgivning. Kostnaden för sådan del-
givning ska myndigheten svara för. 

3 § Delgivning ska genomföras på ett sådant sätt att de åtgärder 
som vidtas inte vållar delgivningsmottagaren eller annan enskild 
onödig uppmärksamhet eller olägenhet. 

4 § En myndighet som handlägger ett mål eller ärende ska göra en 
anteckning om delgivning i en dagbok, ett diarium eller en mot-
svarande förteckning som förs i målet eller ärendet. I annat fall ska en 
anteckning om delgivning göras i en särskild delgivningsförteckning. 
Delgivningarna ska numreras löpande i respektive förteckning. 

Myndigheten ska anteckna datum för översändande eller 
överlämnande av 

1. den handling som ska delges, 
2. kontrollmeddelande eller annat meddelande, 
3. underrättelse, och 
4. information om förenklad delgivning.  
Myndigheten ska vidare, om det inte är obehövligt, anteckna de 

åtgärder som har vidtagits för att genomföra delgivning med en 
delgivningsmottagare samt förhållanden i övrigt av betydelse för 
delgivning med honom eller henne. 

Delgivningsnummer och i förekommande fall målets eller ärendets 
beteckning ska anges på den handling som ska delges. 

Vanlig delgivning 

5 § Om en handling skickas med brev, på elektronisk väg eller 
överlämnas till delgivningsmottagaren personligen ska, om det inte är 
obehövligt, till handlingen fogas information om delgivnings-
bekräftelse. Informationen ska innehålla myndighetens namn och 
adress, handlingens delgivningsnummer samt lämpliga sätt att 
bekräfta mottagandet av handlingen. Om det är lämpligt ska 
informationen även innehålla kortfattad uppgift om handlingen och 



Delgivningsförordning  353 

när delgivningsbekräftelsen senast bör göras samt till handlingen 
fogas ett kuvert i vilket bekräftelsen kan skickas tillbaka. 

Om handlingen skickas i en rekommenderad postförsändelse, ska 
handlingens delgivningsnummer anges på mottagningsbeviset. I 
förekommande fall ska på mottagningsbeviset även anges att det begärs 
en förkortad liggetid vid postkontoret respektive att postförsändelsen 
endast får kvitteras ut av delgivningsmottagaren personligen. 

6 § Vid vanlig delgivning ska delgivningsmottagaren bekräfta att 
han eller hon har mottagit den handling som delges. Om 
delgivningsmottagaren inte har bekräftat delgivning inom utsatt eller 
beräknad tid, bör han eller hon påminnas på lämpligt sätt. 

7 § På begäran av den myndighet som ska se till att delgivning 
sker ska annan myndighet, om arbetets behöriga gång tillåter det och 
det inte bedöms olämpligt, medverka till att den handling som ska 
delges genom vanlig delgivning lämnas till delgivningsmottagaren 
personligen. 

Muntlig delgivning 

8 § Vid muntlig delgivning ska myndigheten på lämpligt sätt 
förvissa sig om att den med vilken telefonsamtal, sammanträde eller 
ett annat sammanträffande äger rum, är identisk med delgivnings-
mottagaren. När innehållet i handlingen eller beslutet har lästs upp 
ska delgivningsmottagaren informeras om att delgivning har skett. 

Myndigheten ska fråga delgivningsmottagaren till vilken adress 
handlingen eller beslutet i enlighet med 19 § andra stycket 
delgivningslagen (2010:1932) ska skickas. 

Stämningsmannadelgivning 

9 § Vid stämningsmannadelgivning ska den som anlitas för 
delgivning uppträda hänsynsfullt och även i övrigt på ett sätt som 
inger förtroende när han eller hon utför sitt uppdrag. 

10 § När en myndighet som anges i 40 § första stycket delgivnings-
lagen (2010:1932) har beslutat om stämningsmannadelgivning, ska 
den i första hand överväga om delgivning kan utföras av någon vid 
den egna myndigheten. 

Stämningsmannadelgivning med den som är intagen på en sådan 
inrättning som avses i 40 § andra stycket delgivningslagen ska i första 
hand ske genom personal vid inrättningen. 

Stämningsmannadelgivning med den som är intagen på vård-
inrättning bör ske först efter samråd med verksamhetschefen eller 
motsvarande befattningshavare vid inrättningen. 

11 § Vid stämningsmannadelgivning ska den uppdragsgivande 
myndigheten lägga den handling som ska delges i ett kuvert som där-
efter försluts, om det inte finns skäl mot det. Till försändelsen ska fogas 
information om delgivningsbekräftelse. Informationen ska innehålla 
myndighetens namn och adress samt handlingens delgivningsnummer. 
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Försändelsen och informationen ska skickas eller lämnas till 
polismyndigheten i det polisdistrikt där delgivning kan förväntas ske, 
det auktoriserade delgivningsföretag som har anlitats eller annan som 
ska utföra delgivningen. I det sammanhanget ska det anges vilken dag 
delgivningen senast ska vara verkställd och redovisad samt, i 
förekommande fall, de villkor som ska gälla för delgivningen. 

12 § Om den uppdragsgivande myndigheten har vidtagit egna del-
givningsåtgärder, ska dessa redovisas till den som anlitas för stäm-
ningsmannadelgivning. Myndigheten ska även lämna upplysningar 
om de efterforskningar som har gjorts, delgivningsmottagarens full-
ständiga namn, personnummer, postadress och andra tillgängliga 
adressuppgifter samt förhållanden i övrigt av betydelse i delgivnings-
ärendet. 

13 § När en polismyndighet anlitas för stämningsmannadelgivning 
ska delgivning utföras av en stämningsman som är förordnad av 
polismyndigheten eller utföras av en annan anställd vid den 
myndigheten. 

Den som är anställd vid en polismyndighet är behörig att genomföra 
delgivning i hela landet. 

Om delgivningsmottagaren uppehåller sig utanför polisdistriktet 
eller om delgivning av någon annan orsak kan antas komma att ske 
inom ett annat distrikt och den polismyndighet som anlitats för 
delgivning inte lämpligen själv kan fullfölja delgivningsuppdraget, ska 
ärendet överlämnas till polismyndigheten i det andra distriktet, om inte 
den uppdragsgivande myndigheten har angett något annat. Den 
sistnämnda myndigheten ska underrättas om överlämnandet. 

Polismyndigheter ska ge varandra upplysningar som kan underlätta 
delgivning. 

14 § Vid delgivning enligt 33 § delgivningslagen (2010:1932) ska 
uppgifterna i den handling som ska delges förmedlas genom telefon, 
e-post eller på annat sätt till den som ska utföra delgivning. Om 
uppgifterna förmedlas genom telefon, ska meddelandet antecknas. 

Den som utför delgivningen ska fråga delgivningsmottagaren till 
vilken adress handlingen i enlighet med 33 § andra stycket 
delgivningslagen ska skickas. 

15 § Vid delgivning enligt 35 eller 36 § delgivningslagen (2010:1932) 
ska den som utför stämningsmannadelgivning skicka underrättelse 
enligt 34 § andra stycket delgivningslagen till delgivnings-
mottagarens senast kända adress. 

16 § När den som har anlitats för stämningsmannadelgivning redo-
visar sitt uppdrag till den uppdragsgivande myndigheten, ska del-
givningsbekräftelse eller intyg om att det finns hinder mot delgivning 
samt en redogörelse för samtliga vidtagna delgivningsåtgärder 
skickas eller lämnas till myndigheten. 

Redogörelsen ska innehålla uppgifter om vidtagna delgivnings-
åtgärder och kontroller, antalet utförda delgivningsförsök, de omstän-
digheter som har legat till grund för bedömningar i delgivningsärendet 
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samt förhållanden i övrigt av betydelse för kommande delgivning med 
delgivningsmottagaren. 

Om delgivning har skett enligt 33 § delgivningslagen (2010:1932) 
ska redogörelsen innehålla sådana uppgifter som anges i 14 § andra 
stycket. 

17 § Framkommer det vid stämningsmannadelgivning att delgiv-
ningsmottagaren är bosatt på annan adress än den där han eller hon är 
folkbokförd, ska den myndighet som har begärt delgivning underrätta 
Skatteverket om förhållandet. Detta gäller dock inte om folk-
bokföringen ändå kan antas vara riktig. 

18 § En domstol eller annan myndighet som ofta anlitar en polis-
myndighet eller ett auktoriserat delgivningsföretag för stämnings-
mannadelgivning, ska med lämpliga mellanrum samråda med polis-
myndigheten respektive delgivningsföretaget om delgivningsarbetet. 

Kungörelsedelgivning 

19 § Vid kungörelsedelgivning ska den myndighet som har beslutat 
om delgivning anteckna dagen för beslutet i den förteckning som 
anges i 4 §. 

Myndigheten ska kontrollera att annonsering skett i de tidningar 
som har anlitats för kungörelsedelgivning. Myndigheten ska anteckna 
dagen för annonseringen på den handling som hålls tillgänglig enligt 
47 § delgivningslagen (2010:1932). 

20 § Vid kungörelsedelgivning ska i fall som avses i 49 § andra 
stycket andra meningen delgivningslagen (2010:1932) meddelandet 
anslås på en anslagstavla som är avsedd för meddelanden till dem 
som hyr eller annars innehar en lägenhet inom fastigheten. Saknas 
anslagstavla, ska meddelandet anslås väl synligt i husets huvud-
ingång. Finns det flera huvudingångar till huset eller flera hus på 
samma fastighet, ska meddelandet anslås i samtliga huvudingångar. 

Den myndighet som har beslutat om kungörelsedelgivning ska 
överväga om någon som är anställd vid den egna myndigheten kan 
anslå meddelandet. 

Den som har anslagit meddelandet ska upprätta ett intyg om vid 
vilken tidpunkt och på vilket sätt meddelandet har anslagits. 

Avgifter 

21 § När en polismyndighet anlitas för stämningsmannadelgivning, 
ska den ta ut en avgift på 1 000 kr. För avgiften gäller i övrigt 
bestämmelserna i 11–14 §§ avgiftsförordningen (1992:191). 

22 § När en länsstyrelse bistår en enskild med delgivning, ska den 
ta ut en avgift på 500 kr. När länsstyrelsens bistånd innefattar stäm-
ningsmannadelgivning eller kungörelsedelgivning ska en extra avgift 
motsvarande kostnaden för sådan delgivning tas ut. För avgiften 
gäller i övrigt bestämmelserna i 11–14 §§ avgiftsförordningen 
(1992:191). 
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Övriga bestämmelser 

23 § Denna förordning gäller i tillämpliga delar även när en enskild 
på grund av föreskrift i en författning ska se till att delgivning sker 
utan samband med ett mål eller ärende. Detsamma gäller när en 
myndighet enligt 8 § delgivningslagen (2010:1932) har beslutat att en 
part eller någon som har liknande ställning själv får se till att 
delgivning sker. 

Om en myndighet har beslutat att en part eller någon som har en 
liknande ställning ska se till att delgivning sker, ska information om 
delgivningsbekräftelse och myndighetens föreläggande om delgivning 
lämnas eller skickas till parten eller dennes ombud. 

24 § Information om delgivningsbekräftelse, meddelande enligt 5 § 
första stycket och 22 och 27 §§ delgivningslagen (2010:1932) samt 
underrättelse enligt 34 § andra stycket delgivningslagen fastställs av 
Domstolsverket efter att Rikspolisstyrelsen har hörts. 

25 § Föreskrifter om vad information om förenklad delgivning ska 
innehålla får meddelas av 

1. Domstolsverket, när det gäller information enligt 24 § första 
stycket delgivningslagen (2010:1932), och 

2. Rikspolisstyrelsen, efter att Åklagarmyndigheten, Kustbevak-
ningen och Tullverket har hörts, när det gäller information enligt 
33 kap. 6 § andra stycket rättegångsbalken. 

  
 1. Denna förordning har trätt i kraft den 1 april 2011, då del-
givningsförordningen (1979:101) har upphört att gälla. 
 2. Den upphävda förordningen gäller om ett beslut om delgivning 
enligt 15–17 §§ delgivningslagen (1970:428) har fattats före den 
1 april 2011 eller om en handling har skickats eller lämnats före 
denna tidpunkt. Förordning (2011:154). 
 



Förordning, mål i allmän förvaltningsdomstol 357 

Förordning om mål i allmän förvaltningsdomstol 
(2013:390) 
 
Utfärdad den 30 maj 2013-12-25 

Regeringen föreskriver följande 

Tillämpningsområde 

1 §  Denna förordning gäller vid handläggningen av mål i förvalt-
ningsrätterna, kammarrätterna och Högsta förvaltningsdomstolen. 

Målregister och aktbildning 

2 § Vid varje domstol ska det föras register över alla mål. Vid 
registreringen ska målen ges löpande nummer för kalenderår i den 
ordning som de kommer in till domstolen. Registret ska för varje mål 
visa dagen då målet har kommit in och dagen då det har avgjorts. Det 
får finnas skilda målnummerserier för olika grupper av mål. 

3 §  Registrering enligt 2 § ska göras i dagböcker eller enligt 
förordningen (2001:640) om registerföring m.m. vid förvaltningsrätt 
med hjälp av automatiserad behandling eller förordningen (2001:641) 
om registerföring m.m. vid Högsta förvaltningsdomstolen och kam-
marrätterna med hjälp av automatiserad behandling. 

Domstolsverket får meddela föreskrifter om registrering. 

4 §  Under handläggningen av ett mål ska det fortlöpande registre-
ras vilka handlingar som kommer in till domstolen, vilka åtgärder 
som domstolen utför i målet och vad som i övrigt förekommer i målet 
eller i samband med överklagande av ett avgörande. 

5 §  När en handling i ett mål kommer in till domstolen ska det 
antecknas på handlingen vilken dag detta skedde. 

De handlingar som kommer in eller upprättas i ett mål ska föras 
samman till en akt. Handlingarna ska efter hand som de kommer in 
eller upprättas numreras i löpande följd, om de inte är sådana hand-
lingar som får gallras ur akten enligt 19 §. På varje handling ska det 
finnas uppgift om domstolen och målets nummer i målregistret. 

6 §  Av målregistret eller av akten ska följande framgå: 
1. domstolens avgöranden i målet, när de har beslutats och vem 

eller vilka som deltagit i avgörandet, 
2. vem eller vilka som svarar för gjorda anteckningar enligt 8 §, 

och 
3. skiljaktig mening, när omröstning har skett. 

7 §  Om domstolen avvisar ett överklagande av domstolens beslut, 
ska överklagandet och avvisningsbeslutet tas in i akten. Har ett över-
klagande skett i ett mål som inte till alla delar avgjorts av domstolen, 
ska även den högre domstolens avgörande tas in i akten. 
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Anteckningar vid muntlig förhandling och syn 

8 §  Vid en muntlig förhandling ska, utöver det som sägs i 17 § 
förvaltningsprocesslagen (1971:291), följande antecknas: 

1. tid och plats för förhandlingen, 
2. deltagarna i förhandlingen, 
3. fullmakter som ges muntligen inför domstolen, 
4. förordnande om att förhandlingen hålls inom stängda dörrar, 

och 
5. ed som avläggs. 
Anteckningarna ska göras i anslutning till förhandlingen och re-

dovisas på ett sådant sätt att de lätt kan återfinnas. 
Första och andra styckena gäller i tillämpliga delar även vid syn. 

Det som iakttas vid en syn ska antecknas eller på annat sätt doku-
menteras i den utsträckning som det kan antas vara av betydelse i 
målet. 

Den som står i ett sådant förhållande till saken eller till en part att 
det kan anses minska hans eller hennes tillförlitlighet får inte anlitas 
att göra anteckningar. 

9 §  En berättelse av ett vittne eller en sakkunnig ska dokumenteras 
genom en ljudupptagning. Om detta inte är möjligt ska berättelsen 
skrivas ned, i den utsträckning berättelsen kan antas vara av betydelse 
i målet. 

Om berättelsen skrivs ned ska den som hörts genast få tillfälle att 
kontrollera det som skrivits. Den som lämnat berättelsen ska tillfrågas 
om han eller hon har något att invända mot innehållet. Även en in-
vändning som inte leder till någon ändring ska antecknas. Därefter får 
det som skrivits inte ändras. 

Berättelser som lämnas i Högsta förvaltningsdomstolen och i 
Migrationsöverdomstolen och iakttagelser som dessa domstolar gör 
vid en syn behöver inte antecknas eller på annat sätt dokumenteras. 

Domar och andra beslut 

10 §  Rättens avgörande av saken betecknas dom. 
En prejudikatfråga som Högsta förvaltningsdomstolen prövar med 

tillämpning av 36 a § första stycket förvaltningsprocesslagen 
(1971:291) får avgöras genom dom. Detsamma gäller när Migrations-
överdomstolen prövar en prejudikatfråga med tillämpning av 16 kap. 
12 a § första stycket utlänningslagen (2005:716). 

11 §  En dom ska sättas upp särskilt. Andra beslut får sättas upp 
särskilt eller tas in i ett protokoll, skrivas på en handling i akten eller 
föras in i målregistret. 

12 §  Domar och andra särskilt uppsatta beslut ska undertecknas av 
den eller de lagfarna domare som har deltagit i avgörandet. 

13 §  I en dom eller ett annat beslut som sätts upp särskilt ska, utöver 
det som sägs i 30 och 31 §§ förvaltningsprocesslagen (1971:291), 
följande anges: 
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1. domstolen samt tid och plats för meddelande av domen eller 
beslutet, 
2. parterna och deras ombud eller biträden, 
3. saken i korthet, och 
4. parternas yrkanden och invändningar. 
En dom eller ett annat beslut ska i den utsträckning som det 

behövs innehålla en redogörelse för den dom eller det beslut som har 
överklagats eller underställts. 

14 §  För domar oh andra beslut som sätts upp särskilt av Högsta 
förvaltningsdomstolen eller Migrationsöverdomstolen får dessa dom-
stolar besluta om avvikelser från 13 § första stycket 1–4. 

I fråga om en kammarrätts beslut om prövningstillstånd får kam-
marrätten besluta om avvikelse från 13 § första stycket 4. 

15 §  En rättelse eller komplettering enligt 32 § förvaltningsprocess-
lagen (1971:291) av en dom eller ett annat beslut ska antecknas av 
ordföranden på originalet till domen eller beslutet. I anteckningen ska 
dagen för rättelsen eller kompletteringen anges. 

Domböcker och beslutsböcker 

16 §  Domar ska årsvis föras samman i en inbunden dombok. 
I boken ordnas avgörandena efter tidpunkten då de meddelades. 

Beslut som innebär att domstolen skiljer målet från sig och beslut 
enligt 7 § första meningen, ska årsvis föras samman i en beslutsbok. 
I boken ordnas avgörandena efter tidpunkten då de meddelades. Om 
ett beslut tagits in i ett protokoll, skrivits på en handling i akten eller 
förts in i målregistret, behöver till beslutsboken endast föras beslutet 
samt den del av handlingen som visar i vilket mål beslutet fattats. 

Uppgifter som det gäller sekretess för enligt offentlighets- och 
sekretesslagen (2009:400) ska inte tas in i domboken eller besluts-
boken. 

Domböcker och beslutsböcker får föras särskilt för skilda grupper 
av mål. 

Åtgärder vid överklagande 

17 §  Om ett avgörande överklagas, ska domstolen utan dröjsmål 
sända sin akt till den högre domstolen. Om avgörandet inte innebär 
att målet har prövats slutligt, är det dock tillräckligt att domstolen i 
original eller kopior sänder de handlingar som hänför sig till överkla-
gandet. 

18 §  En domstol som prövar ett överklagande av ett beslut som inte 
är slutligt ska utan dröjsmål underrätta den eller de domstolar eller 
förvaltningsmyndigheter vilkas beslut har överklagats om sådana 
beslut som kan ha betydelse för den fortsatta handläggningen hos den 
domstolen eller förvaltningsmyndigheten. 



360  Förordning, mål i allmän förvaltningsdomstol 

Gallring och arkivering 

19 §  När ett mål har avgjorts och avgörandet har fått laga kraft, får 
minnesanteckningar, dubbletter av handlingar samt missiv och del-
givningsbevis som inte innehåller någon uppgift av betydelse gallras 
ur akten. 

En ljudupptagning ska gallras senast sex veckor efter det att målet 
har avgjorts genom en dom eller ett beslut som har fått laga kraft. 

20 §  Riksarkivet får meddela ytterligare föreskrifter om gallring av 
handlingar och föreskrifter om andra åtgärder än gallring i anslutning 
till arkivering av akter.  

Övergångsbestämmelser 

  
Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2013, då förordningen 

(1979:575) om protokollföring m.m. vid de allmänna förvaltnings-
domstolarna ska upphöra att gälla. Förordning (2013:390). 
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