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LAGRÅDET  

 

 

 

 

 

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-02-25 

 

Närvarande: F.d. justitieråden Inger Nyström och  

Severin Blomstrand samt justitierådet Margit Knutsson. 

 

Ändrad beslutskompetens i vissa ärenden på bank- och  

försäkringsområdena 

 

Enligt en lagrådsremiss den 7 februari 2013 (Finansdepartementet) 

har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till  

 

1. lag om ändring i sparbankslagen (1987:619), 

2. lag om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i 

försäkringsföretag 

3. lag om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker, 

4. lag om ändring i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgi-

vares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige, 

5. lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansierings- 

rörelse, 

6. lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043). 

 

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av departementssekreterare 

Thomas Ordeberg. 

 

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 
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Fråga är om en närmast teknisk justering av de remitterade lagarna i 

anledning av att regeringens befogenhet att besluta på bank- och 

försäkringsområdena tas bort. Samtidigt har föreslagits vissa språk-

liga ändringar i lagtexterna. 

 

Förslaget till ändring i sparbankslagen (1987:619) 

 

11 kap. 3 § 

I paragrafens första stycke anges förutsättningarna för att en sö-

kande vid anmälan för registrering ska föreläggas att avge yttrande 

eller göra rättelse. I andra stycket regleras följderna av att föreläg-

gandet inte följs eller att hinder för registrering finns kvar. 

 

Enligt Lagrådets mening skulle andra stycket bli mer klargörande 

med följande formulering: 

 

Om föreläggandet inte följs, ska ärendet om registrering skrivas av. 

En upplysning om denna påföljd ska tas in i föreläggandet. Om ytt-

rande har lämnats men det fortfarande finns hinder för registrering, 

ska sökanden ges tillfälle att yttra sig över hindret. Finns hindret ändå 

kvar ska registrering vägras, om det inte finns anledning att ge sö-

kanden ett nytt föreläggande. 

 

Om remissförslagets text bibehålls bör i vart fall ordet ”även” utgå för 

att en tautologi med ordet ”fortfarande” skall undvikas. 

 

Förslaget till lag om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker 

 

13 kap. 3 § 

Se vad ovan anförts till 11 kap. 3 § sparbankslagen. 
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Övriga lagförslag 

 

Lagrådet lämnar förslagen utan erinran. 

 

 

 

 

 


