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utfärdad den 25 juni 2015.
Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 kap. 8 och 9 §§ lagen (2009:62)
om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism ska ha följande
lydelse.

3 kap.
8 §2 Om det finns skäl att misstänka att egendom i form av pengar, fordran
eller annan rättighet är föremål för penningtvätt eller avsedd för finansiering
av terrorism och egendomen finns hos en verksamhetsutövare, får Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen besluta att egendomen eller ett motsvarande
värde tills vidare inte får flyttas eller disponeras på annat sätt (dispositionsförbud).
Beslut om dispositionsförbud får meddelas endast om det är fara i dröjsmål
och det skäligen kan befaras att egendomen annars kommer att undanskaffas
och skälen för åtgärden uppväger det intrång eller men i övrigt som den innebär.
Om förutsättningarna enligt första och andra styckena är uppfyllda, får Polismyndigheten fatta beslut om dispositionsförbud även på begäran av en utländsk finansunderrättelseenhet.
9 §3 Ett beslut om dispositionsförbud ska så snart som möjligt anmälas till
åklagare, som skyndsamt ska pröva om åtgärden ska bestå. Åklagarens beslut
får inte överklagas.
Finns det inte längre skäl för åtgärden ska den hävas. Åtgärden upphör att
gälla när två arbetsdagar förflutit från Polismyndighetens eller Säkerhetspolisens beslut, om den inte hävts före det.
Verksamhetsutövaren ska omedelbart underrättas om att en åtgärd har beslutats eller hävts.
Den som har drabbats av ett beslut om dispositionsförbud ska underrättas
om beslutet när det kan antas att syftet med en beslutad eller förutsedd åtgärd
inte motverkas och den framtida utredningen inte skadas om uppgiften röjs.
Beslut om underrättelse meddelas av åklagare. En underrättelse behöver inte
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lämnas, om den med hänsyn till omständigheterna uppenbart är utan betydelse.
Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2015.
På regeringens vägnar
MAGDALENA ANDERSSON
Eva-Lena Norgren
(Finansdepartementet)
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