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Sekretess och skyddade personuppgifter 
Handlingar och uppgifter som finns hos Kronofogden och andra myndigheter är 
som huvudregel offentliga. Det innebär att var och en har rätt att ta del av dessa på 
begäran. Vissa uppgifter skyddas dock av sekretess. Sekretess innebär att vi måste 
göra en bedömning i det enskilda fallet om en uppgift kan lämnas ut eller inte. 
Denna bedömning kan vid ett tillfälle utmynna i att uppgiften inte lämnas ut, och 
vid ett annat tillfälle att den kan lämnas ut. Vi kan därför inte garantera att en viss 
uppgift aldrig kommer att lämnas ut. 
 

Skyddade personuppgifter 
En person som riskerar att fara illa om hans eller hennes personuppgifter lämnas 
ut kan få så kallade skyddade personuppgifter. Skyddade personuppgifter är det 
samlingsnamn som Skatteverket använder för skyddsåtgärderna 
sekretessmarkering, skyddad folkbokföring och fingerade personuppgifter. 
 
Sekretessmarkering är en ”varningssignal” i folkbokföringens databas, där 
personuppgifter som huvudregel är offentliga. Markeringen innebär att 
vi måste göra en noggrann sekretessprövning innan vi beslutar att 
lämna ut uppgifter om en person som är sekretessmarkerad. 
 
Skyddad folkbokföring har ersatt kvarskrivning och innebär att en person som 
av särskilda skäl kan antas bli utsatt för brott, förföljelser eller allvarliga 
trakasserier, folkbokförs på en annan folkbokföringsort än där personen är bosatt. 
Personen ansöker själv om skyddad folkbokföring. Skyddad folkbokföring kan 
även ske utan att en person flyttar om det ändå kan antas ge tillräckligt skydd. 
 
Fingerade personuppgifter innebär att personen får nytt namn och nytt 
personnummer. Den gamla identiteten tas bort ur folkbokföringsregistret. Detta 
innebär även att personen måste flytta till en ny, hemlig ort. Kopplingen mellan 
den nya och gamla identiteten finns endast hos Rikspolisstyrelsen. 
För mer information om skyddade personuppgifter, se www.skatteverket.se 
 

Kronofogdens hantering av skyddade personuppgifter 
Kronofogden hanterar i sin verksamhet en mängd personuppgifter, till exempel 
namn och adresser. Mål och ärenden där vi känner till att personuppgifterna är 
sekretessmarkerade eller personen har skyddad folkbokföring hanteras av ett 
begränsat antal handläggare enligt särskilda rutiner. Det är därför viktigt att vi får 
veta om dina uppgifter är sekretessmarkerade eller om du har skyddad 
folkbokföring. 

Uppgifter som Kronofogden får från folkbokföringen 

I de fall vi hämtar uppgifter från folkbokföringen får vi också uppgift om 
eventuell sekretessmarkering eller om du har skyddad folkbokföring. 

http://www.skatteverket.se/
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När du själv lämnar uppgifter till Kronofogden 

Om personuppgifterna lämnas in direkt av någon enskild har vi inte 
kännedom om eventuell sekretessmarkering eller skyddad folkbokföring, såvida 
inte personen som lämnar uppgifterna upplyser oss om det. Du bör därför alltid 
upplysa oss om dina personuppgifter är sekretessmarkerade eller om du har 
skyddad folkbokföring. 
 
Innan du skickar in ansökningar eller lämnar uppgifter till oss är du 
välkommen att kontakta oss för att få veta vilka uppgifter som är 
nödvändiga att lämna i ditt ärende, och vilka som inte är det. Tänk också på att 
personuppgifter kan finnas i andra dokument som du skickar till Kronofogden, 
till exempel i domar, beslut, avtal eller fakturor. 

Anlita ombud, ett sätt att skydda din adress 

Du har också möjlighet att gentemot Kronofogden låta dig företrädas av ett 
ombud, som exempelvis tar emot alla brev i ärendet. I många fall kan ombudets 
kontaktuppgifter vara tillräckliga för oss, och du kan då undvika att 
lämna dina egna uppgifter. 
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