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Svensk författningssamling

Lag
om ändring i tryckfrihetsförordningen;

utfärdad den 20 november 2014.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 kap. 6 och 9 §§, 10 kap. 7 § samt
13 kap. 6 § tryckfrihetsförordningen2 ska ha följande lydelse.

1 kap. 

6 § En tryckt skrift ska, för att anses såsom sådan, vara utgiven. En skrift
anses utgiven när den blivit utlämnad till försäljning eller för spridning på an-
nat sätt i Sverige. Detta gäller dock inte en myndighets tryckta handlingar, om
de inte är tillgängliga för var och en. 

En skrift ska inte anses utlämnad för spridning i Sverige enbart på den
grunden att den skickas härifrån till mottagare i utlandet.  

9 § Utan hinder av denna förordning gäller vad i lag är stadgat
1. om förbud mot kommersiell annons i den mån annonsen används vid

marknadsföring av alkoholhaltiga drycker eller tobaksvaror;
2. om förbud mot kommersiell annons som används vid marknadsföring av

andra varor än tobaksvaror samt tjänster om det i annonsen förekommer ett
varukännetecken som är i bruk för en tobaksvara eller enligt gällande bestäm-
melser om varumärken är registrerat eller inarbetat för en sådan vara;

3. om förbud mot kommersiell annons som meddelats till skydd för hälsa
eller miljö enligt förpliktelse som följer av anslutning till Europeiska gemen-
skaperna;

4. om förbud mot offentliggörande i yrkesmässig kreditupplysningsverk-
samhet av kreditupplysning, som innebär otillbörligt intrång i enskilds per-
sonliga integritet eller som innehåller oriktig eller missvisande uppgift, om er-
sättningsskyldighet för sådant offentliggörande, om krav på berättigat behov
hos den som beställer kreditupplysningen, om skyldighet att lämna informa-
tion till den som avses med upplysningen och om rättelse av oriktig eller
missvisande uppgift;

5. om ansvar och ersättningsskyldighet som avser det sätt på vilket en upp-
gift eller en underrättelse anskaffats.

1 Prop. 2013/14:47, bet. 2013/14:KU17, rskr. 2013/14:211, bet. 2014/15:KU3, rskr.
2014/15:6.
2 Tryckfrihetsförordningen omtryckt 2011:509.
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10 kap. 

7 § Polisen ska genast verkställa ett förordnande om beslag. I 6 kap. 3 §
finns bestämmelser om förbud mot spridande av en tryckt skrift som lagts
under beslag.

13 kap.

6 § I fråga om en skrift som trycks utom riket och som ges ut här men som
inte huvudsakligen är avsedd för spridning inom riket och för vilken det inte
heller finns utgivningsbevis gäller bestämmelserna i 1 kap. 1 § tredje och
fjärde styckena om meddelande och anskaffande av uppgifter och underrättel-
ser för offentliggörande om inte 

1. meddelandet eller anskaffandet innefattar brott mot rikets säkerhet;
2. meddelandet innefattar utlämnande eller tillhandahållande som avses i

7 kap. 3 § första stycket 2;
3. meddelandet utgör uppsåtligt åsidosättande av tystnadsplikt.
Första stycket tillämpas också i fråga om en skrift som inte ges ut i Sverige,

om meddelandet lämnades eller anskaffandet ägde rum här, oavsett om skrif-
ten trycks här eller utomlands. Med den som lämnar meddelande för offent-
liggörande jämställs den som på annat sätt medverkar till framställning i peri-
odisk skrift såsom författare eller annan upphovsman.

Är meddelandet eller anskaffandet straffbart enligt första och andra styck-
ena, gäller vad som är föreskrivet om detta. Mål om ansvar eller enskilt an-
språk på grund av brott som nu sagts ska handläggas som tryckfrihetsmål, när
inte 12 kap. 1 § andra stycket tredje meningen har motsvarande tillämpning. I
fråga om rätt till anonymitet för meddelaren gäller det som är föreskrivet i
3 kap. Bestämmelsen i 3 § 3 ska dock omfatta även andra brott mot rikets sä-
kerhet än de som avses där.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

MARGOT WALLSTRÖM
MORGAN JOHANSSON
(Justitiedepartementet)


