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Svensk författningssamling 

Lag 
om ändring i lagen (2021:1190) om ändring i 
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

Utfärdad den 25 maj 2022 

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om offentlighets- och 

sekretesslagen (2009:400) 

dels att 9 kap. 2 § lagen i stället för lydelsen enligt lagen (2021:1190) om 

ändring i den lagen ska ha följande lydelse, 

dels att ikraftträdandebestämmelserna till lagen (2021:1190) om ändring 

i den lagen ska ha följande lydelse. 

9 kap. 

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 (2017:496) om internationellt polisiärt samarbete,

3. lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål,

4. lagen (2000:1219) om internationellt tullsamarbete,

5. lagen (2003:1174) om vissa former av internationellt samarbete i

brottsutredningar, 

6. lagen (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter

inom Europeiska unionen, 

7. lagen (1998:620) om belastningsregister,

8. lagen (2012:843) om administrativt samarbete inom Europeiska

unionen i fråga om beskattning, 

9. lagen (2015:63) om utbyte av upplysningar med anledning av FATCA-

avtalet, 

10. lagen (2015:912) om automatiskt utbyte av upplysningar om

finansiella konton, 

11. lagen (2017:182) om automatiskt utbyte av land-för-land-rapporter på

skatteområdet, 

12. lagen (2017:1000) om en europeisk utredningsorder,

13. brottsdatalagen (2018:1177), och

14. lagen (2022:613) om finansiell information i brottsbekämpningen.

1. Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.

2. De nya bestämmelserna får sättas i kraft vid olika tidpunkter.

1 Prop. 2021/22:127, bet. 2021/22:JuU39, rskr. 2021/22:317. 
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På regeringens vägnar 

ANDERS YGEMAN 

Therese Thorblad 

(Justitiedepartementet) 
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