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Din skuld kan omfattas av sekretess 

Du kan få sekretess på en skuld som finns hos oss. Det kan även gälla andra mål hos 

oss, exempelvis vräkning (avhysning). Då är uppgiften inte längre offentlig. Det 

innebär att vi inte lämnar ut uppgiften 

Hur gör du för att få sekretess? 

Du kan inte ansöka om sekretess. Skulden blir automatiskt sekretessmarkerad hos 

oss om vissa krav är uppfyllda. Om skulden sekretessmarkeras ska uppgiften om 

skulden gallras hos kreditupplysningsföretagen. 
. 

Vilka krav ska vara uppfyllda? 

Det är bara skulder som funnits för indrivning hos Kronofogden som kan få 

sekretess. Från den 1 december 2018 har reglerna om sekretess ändrats.  

Följande förutsättningar måste uppfyllas för att uppgifterna om en skuld ska 

omfattas av sekretess:  

 Du har ingen skuld som registrerats under de senaste två åren.

 Du har betalat skuldbeloppet, inklusive ränta, eventuell dröjsmålsavgift

och grundavgift, alternativt att målet har återkallats av den som vill få

betalt.

 Du får ingen ny skuld under de följande två åren efter det att en skuld

sekretessbelagts.

Om du har betalat en skuld som rör exempelvis obetalda skatter, underhållsstöd 

eller böter (allmänna skulder) inom avitiden kommer uppgifter om den skulden 

alltid att ha sekretess. Det gäller bara fysiska personer, det vill säga privatpersoner 

som inte är näringsidkare, och bara för skulder till stat, kommun eller landsting 

som registrerats hos Kronofogden efter den 1 december 2018. 

Sekretessreglerna gäller även om det kommer andra skulder inom de följande två 

åren. Har du betalat din skuld efter avitiden och får en ny skuld tappar den förra 

skulden sekretesskyddet först om du inte betalar den nya skulden inom avitiden. 

Uppgifter som aldrig kan få sekretess? 

Det finns också uppgifter som funnits hos Kronofogden som inte kan få sekretess. 

Det gäller skulder till privatpersoner och företag. Dessa skulder fastställs hos oss 

genom ett beslut, ett så kallat utslag. Ett utslag kan aldrig bli sekretessbelagt.  
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Våra beslut, till exempel en rapport om vår utredning av dina tillgångar eller 

beslut om utmätning, kan inte heller få sekretess. Sådana beslut kan du undvika 

genom att snabbt betala skulden så att vi inte behöver göra någon utredning.  

Vad händer om du inte uppfyller kraven? 

Om du inte uppfyller kraven är din skuld offentlig för allmänheten.  

Mer information och en lista över kreditupplysningsföretagen hittar du på 

Integritetsskyddsmyndighetens webbplats. 


