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Svensk författningssamling 

Förordning 
om ändring i förordningen (2009:92) om åtgärder mot 
penningtvätt och finansiering av terrorism 

Utfärdad den 22 november 2018 

Regeringen föreskriver att 16 § förordningen (2009:92) om åtgärder mot 

penningtvätt och finansiering av terrorism ska ha följande lydelse.  

16 §1    Tillsynen över att lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt 

och finansiering av terrorism följs i fråga om verksamhet enligt 1 kap. 2 § 

första stycket 15, 16, 18, 19, 21 och 22 samma lag ska utövas av läns-

styrelserna i Stockholms, Västra Götalands och Skåne län. 

Länsstyrelsen i Stockholms län ska utöva tillsyn över följande verksam-

hetsutövare: 

1. juridiska personer med säte i Stockholms län, Södermanlands län,

Gotlands län, Västmanlands län, Uppsala län, Jämtlands län, Västernorr-

lands län, Västerbottens län och Norrbottens län, 

2. fysiska personer som är folkbokförda i Stockholms län, Södermanlands

län, Gotlands län, Västmanlands län, Uppsala län, Jämtlands län, Väster-

norrlands län, Västerbottens län och Norrbottens län eller, om folkbok-

föringsadress saknas, har uppgett en adress där den anmälningspliktiga 

verksamheten huvudsakligen ska bedrivas som är belägen i något av dessa 

län, och 

3. filialer till utländska verksamhetsutövare som bedriver anmälnings-

pliktig verksamhet i Sverige. 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län ska utöva tillsyn över följande 

verksamhetsutövare: 

1. juridiska personer med säte i Västra Götalands län, Hallands län, Värm-

lands län, Örebro län, Dalarnas län och Gävleborgs län, och 

2. fysiska personer som är folkbokförda i Västra Götalands län, Hallands

län, Värmlands län, Örebro län, Dalarnas län och Gävleborgs län eller, om 

folkbokföringsadress saknas, har uppgett en adress där den anmälnings-

pliktiga verksamheten huvudsakligen ska bedrivas som är belägen i något 

av dessa län. 

Länsstyrelsen i Skåne län ska utöva tillsyn över följande verksamhetsut-

övare: 

1. juridiska personer med säte i Skåne län, Blekinge län, Kronobergs län,

Jönköpings län, Kalmar län och Östergötlands län, och 

2. fysiska personer som är folkbokförda i Skåne län, Blekinge län, Krono-

bergs län, Jönköpings län, Kalmar län och Östergötlands län eller, om folk-

bokföringsadress saknas, har uppgett en adress där den anmälningspliktiga 
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verksamheten huvudsakligen ska bedrivas som är belägen i något av dessa 

län. 

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019. 

På regeringens vägnar 

PER BOLUND 

Erik Eldhagen 

(Finansdepartementet) 
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