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Ersättningsbeloppet i insättningsgarantin och vissa andra 

frågor 

 

Enligt en lagrådsremiss den 11 december 2019 har regeringen 

(Finansdepartementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande över 

förslag till lag om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti. 

 

Förslaget har inför Lagrådet föredragits av rättssakkunnige  

Carl Lidquist. 

 

Förslaget föranleder följande yttrande. 

 

4 § 

 

I remissen föreslås bl.a. ändringar i reglerna om det högsta 

ersättningsbeloppet i insättningsgarantin. Reglerna genomför  
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EU:s insättningsgarantidirektiv som föreskriver en garantinivå om 

100 000 euro. I det svenska genomförandet anges ett belopp i 

svenska kronor (för närvarande 950 000 kr) som ska motsvara 

direktivets garantinivå.  

 

Enligt direktivet ska medlemsstater som räknar om direktivets 

ersättningsbelopp till sin nationella valuta åtminstone vart femte år 

göra en anpassning av ersättningsbeloppet till den garantinivå som 

gäller enligt direktivet. Mot denna bakgrund föreslås i remissen att 

paragrafens andra stycke ändras så att det högsta ersättnings-

beloppet också i fortsättningen ska uttryckas i svenska kronor men 

att storleken på det högsta ersättningsbelopp som kan utgå ska 

regleras i föreskrifter på lägre nivå än lag. Regeringen eller den 

myndighet som regeringen bestämmer föreslås ges rätten att 

meddela föreskrifter om detta högsta belopp.  

 

I det remitterade förslaget anges att ersättningen får uppgå till 

sammanlagt högst ”ett visst belopp i svenska kronor”. Uttryckssättet 

ger bestämmelsen en diffus innebörd men innebär även att det i 

själva lagen inte kommer att finnas någon rättslig ram för storleken 

på det högsta ersättningsbelopp som kan utgå. Enligt Lagrådets 

mening är detta otillfredsställande. Lagrådet föreslår därför att 

paragrafens andra stycke formuleras enligt följande.  

 

Ersättningen, tillsammans med eventuell utdelning i institutets konkurs för 
en förlust som enligt denna lag är ersättningsgill, får dock för varje institut 
uppgå till sammanlagt högst det belopp i svenska kronor som följer av 
artiklarna 6.1 och 6.5 i insättningsgarantidirektivet, om inte något annat 
följer av 4 c §. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer 
får meddela föreskrifter om det högsta ersättningsbeloppet. 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

4 c §  
 
 

Ändringsförslaget innebär att hänvisningen till 4 § bara kommer att 

omfatta de föreskrifter som föreslås få meddelas med stöd av 4 § 

andra stycket. Detta kan rimligen inte vara meningen eftersom 

hänvisningen till 4 § i nuvarande lydelse även tar sikte på ersättning 

som avses i 4 § tredje stycket.  Med den utformning av 4 § andra 

stycket som Lagrådet föreslagit är den föreslagna ändringen 

dessutom obehövlig.  

 

Punkt 2 av ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna 

 

Enligt den föreslagna utformningen ska den äldre lydelsen av 4 § 

andra stycket tillämpas fram till dess att regeringen eller den 

myndighet regeringen bestämt meddelat föreskrifter om det högsta 

ersättningsbeloppet. Av författningskommentaren framgår att 

avsikten är att 4 § andra stycket i dess äldre lydelse ska tillämpas 

fram till dess att sådana föreskrifter har trätt i kraft. Detta bör 

tydliggöras i bestämmelsen. Lagrådet föreslår följande lydelse.  

 

Det som sägs om det högsta ersättningsbeloppets storlek i 4 § andra 
stycket i den äldre lydelsen ska gälla fram till dess att föreskrifter om 
beloppet som meddelats av regeringen eller den myndighet som 
regeringen bestämmer har trätt i kraft.  
 
 
 
 
 

 


