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Svensk författningssamling 

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

Utfärdad den 24 november 2022 

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om offentlighets- och 
sekretesslagen (2009:400)  

dels att 15 kap. 1 a §, 27 kap. 5 §, 30 kap. 7, 17 och 24 §§ och 37 kap. 2 § 
ska ha följande lydelse, 

dels att det ska införas en ny paragraf, 10 kap. 5 c §, och närmast före 
10 kap. 5 c § en ny rubrik av följande lydelse. 

10 kap. 
Samverkan mot penningtvätt och finansiering av terrorism 

5 c § Sekretess hindrar inte att en uppgift lämnas till en enskild eller en 
myndighet enligt 4 a kap. 3 § lagen (2017:630) om åtgärder mot 
penningtvätt och finansiering av terrorism. 

15 kap. 
1 a §2    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 sekretess-
brytande bestämmelserna i 10 kap. 5 c §, 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. 

27 kap. 
5 §3    Sekretessen enligt 1–4 §§ gäller, i den utsträckning riksdagen har 
godkänt ett avtal om detta med en annan stat eller med en mellanfolklig 
organisation, i ärende om handräckning eller bistånd som en svensk 

1 Prop. 2021/22:251, bet. 2022/23:FiU15, rskr. 2022/23:33. 
2 Senaste lydelse 2013:972. 
3 Senaste lydelse 2011:739. 
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SFS 2022:1538myndighet 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. 5 c §, 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. 

30 kap. 
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 personliga 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. 5 c §, 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. 

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. 
Om sekretess gäller enligt första stycket, får de sekretessbrytande 

bestämmelserna i 10 kap. 5 c §, 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. 

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. 

Om sekretess gäller enligt första stycket, får de sekretessbrytande 
bestämmelserna i 10 kap. 5 c §, 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. 
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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. 5 c §, 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. 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023. 

På regeringens vägnar 

GUNNAR STRÖMMER 
Therese Thorblad 
(Justitiedepartementet) 
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