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LAGRÅDET  

 

 

 

 

 

 

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2015-06-18 

 

Närvarande: F.d. justitierådet Lennart Hamberg samt justitieråden 

Kristina Ståhl och Agneta Bäcklund. 

 

Genomförande av Solvens II-direktivet på försäkringsområdet 

 

Enligt en lagrådsremiss den 30 april 2015 (Finansdepartementet) har 

regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till  

1. lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043), 

2. lag om ändring i lagen (2006:531) om särskild tillsyn över 

   finansiella konglomerat, 

3. lag om ändring i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares 

   och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige, 

4. lag om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella 

    instrument. 

 

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av kanslirådet Staffan Agélii, 

ämnesrådet Eva Furberg och departementssekreteraren Elin Andén. 

 

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 

 

I remissen föreslås en lagreglering som syftar till att i svensk rätt in-

föra Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG av den 

25 november 2009 om upptagande och utövande av försäkrings- och 
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återförsäkringsverksamhet (Solvens II). Även senare tillkomna änd-

ringsdirektiv föreslås nu genomförda, bl.a. Europaparlamentets och 

rådets direktiv 2014/51/EU, det s.k. Omnibus II-direktivet. Om inte 

annat anges avser alla hänvisningar till direktivet i yttrandet artiklar i 

Solvens II-direktivet. 

 

Direktiven föranleder omfattande ändringar i framför allt försäkrings-

rörelselagen (2010:2043). Ändringarna innebär en till direktiven an-

passad reglering avseende försäkringsföretagens tillgångar, skulder 

och försäkringstekniska avsättningar, investeringar, kapitalbas samt 

solvenskapitalkrav och minimikapitalkrav, samt nya regler om bl.a. 

företagsstyrning, offentliggörande av olika rapporter och s.k. grupp-

tillsyn. Inte minst den sist nämnda regleringen är mycket omfattande. 

 

Den nu föreslagna lagstiftningen innehåller olika bemyndiganden för 

regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att med-

dela föreskrifter. Enligt vad som upplysts vid föredragningen är avsik-

ten att detta väsentligen kommer att bli Finansinspektionens uppgift. 

Av remissen framgår också att regleringen på EU-nivå inte bara be-

står i de nämnda direktiven, som har karaktär av ramdirektiv (nivå 1), 

utan också av ett omfattande regelverk på lägre nivå inkluderande 

bl.a. kommissionsförordningar, som är direkt tillämpliga i medlems-

staterna (nivå 2), samt riktlinjer och rekommendationer utfärdade av 

den europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten Eiopa 

(nivå 3). 

 

I remissen framhålls (s. 171 ff.) att den lagreglering som nu föreslås 

inte bör gå längre än vad som krävs enligt direktiven, och att be-

stämmelserna också vad gäller struktur och språklig utformning bör 

ligga så nära direktiven som möjligt. Enligt Lagrådets mening är detta 

ett rimligt förhållningssätt, inte minst mot bakgrund av det omfattande 

kompletterande och förtydligande regelverk som kommer att införas 
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på EU-nivå (nivåerna 2 och 3). Samtidigt kan konstateras att den 

föreslagna regleringen i vissa fall avviker från direktiven eller går 

längre än vad direktiven kräver. Det är angeläget att skälen för så-

dana avvikelser genomgående redovisas på ett tydligt sätt. 

 

För Lagrådets del finns, mot denna bakgrund, begränsat utrymme för 

att ifrågasätta det sakliga innehållet i förslagen, liksom att i vissa fall 

överväga sådana lagtekniska och andra justeringar som skulle ha 

varit motiverade i andra lagstiftningssammanhang.   

 

Lagrådsremissen belyser de problem som uppstår när centrala före-

skrifter förutsätts bli utfärdade nationellt i enlighet med ett EU-

direktiv, samtidigt som ett omfattande anknytande regelverk beslutas 

genom direkt tillämpliga EU-förordningar. Utrymmet för en till 

svenska förhållanden anpassad lagstiftning blir minimalt, och alla 

avvikelser från direktivets exakta innehåll kan leda till tillämpnings-

problem. Uppdelningen av regelverket i nationella, direktivstyrda, 

bestämmelser och sådana med direkt tillämplighet synes således 

inte vara optimal.   

 

De förslag som nu lämnas grundar sig på en EU-reglering som åt-

minstone delvis är ytterst komplicerad. Inte minst gäller detta det nya 

regelverket om grupptillsyn. Särskilt på det området förefaller direkti-

vet också ha betydande brister vad gäller reglernas tydlighet och in-

bördes sammanhang. Det svenska regelverk som nu ska införas 

kommer att uppvisa motsvarande svagheter. Det har vid föredrag-

ningen av lagrådsremissen ofta varit svårt att klart fastställa hur reg-

lerna är tänkta att samverka, och vilket syfte de enskilda bestämmel-

serna har. När det gäller grupptillsynen har även de mest grundläg-

gande principerna visat sig leda till osäkerhet, så t.ex. när det gäller 

regleringen av bestämmelsernas räckvidd, på vilken nivå i olika före-
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tagsstrukturer som tillsynen ska ske och hur olika EU-länders regel-

verk samverkar.    

 

Förslagen till svensk reglering påverkas givetvis starkt av de brister 

som finns i de bakomliggande direktiven. Enligt Lagrådets mening 

måste ändå större ansträngningar göras för att lagstiftningen ska 

uppnå rimliga kvalitetskrav. De förslag som skickats till Lagrådet är 

långt ifrån tillräckligt genomarbetade, vilket visar sig i bl.a. felaktiga 

hänvisningar mellan olika paragrafer och felaktiga uppgifter i författ-

ningskommentaren. Systematiken och sammanhanget mellan olika 

delar av förslaget till ändringar i försäkringsrörelselagen måste gene-

rellt ses över. Lagrådet kommer i det följande att lämna ett antal på-

pekanden om sådant som behöver rättas eller övervägas. Det har 

emellertid inte varit möjligt att inom ramen för granskningen närmare 

belysa alla de lagstiftningstekniska frågor som förslagen aktualiserar.  

 

Vid Lagrådets granskning av lagförslagen har noterats att försäk-

ringsrörelselagen, såväl i nuvarande som i föreslagen lydelse, för-

setts med en omfattande uppsättning rubriker. I stort sett alla para-

grafer har sin egen rubrik eller underrubrik. Dessa rubriker kommer 

ofta endast att vara något slags förkortad beskrivning av paragrafens 

innehåll.  Däremot tjänar de inte syftet att tydliggöra strukturen på 

lagen eller förhållandet mellan olika bestämmelser i lagen. Enligt 

Lagrådets mening skulle lagstiftningen vinna på en mer genomtänkt 

och återhållsam rubriksättning. I delar av förslagen avseende försäk-

ringsrörelselagen förefaller rubriksättningen, och för den delen även 

den ordning i vilken reglerna inplacerats, vara slumpartad. Lagrådet 

återkommer i det följande i vissa fall till rubrikfrågan, men har inte 

gjort någon fullständig genomgång i detta hänseende. 

 

De föreslagna reglerna om grupptillsyn innebär att för de försäkrings-

företag som omfattas av reglerna ska det för varje grupp (ett försäk-
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ringsföretag synes kunna ingå i flera olika grupper, SOU 2011:58 s. 

401) finnas en enda tillsynsmyndighet som ska ansvara för samord-

ningen och utförandet av grupptillsynen. Myndigheten ska utses 

bland tillsynsmyndigheterna i berörda medlemsländer (artikel 247.1 i 

direktivet). Inom regelverket för grupptillsyn kommer myndighetsut-

övning avseende svenska företag att i vissa fall utföras av andra 

myndigheter i EES. Som exempel ska vissa beslut av en behörig 

myndighet inom EES gälla i Sverige (19 kap. 38 §) och en behörig 

myndighet från ett annat land kan på plats i Sverige få utföra kontroll 

(19 kap. 80 §). Under föredragningen har upplysts att, även om Sol-

vens II-direktivet beslutades 2009, förslagen ryms inom den överlå-

telse av beslutanderätt enligt 10 kap. 6 § regeringsformen som skett i 

samband med antagandet av Lissabonfördraget. Regeringens ställ-

ningstagande i denna fråga, och skälen för detta, bör redovisas i den 

kommande propositionen. 

 

Lag om ändring i försäkringsrörelselagen 

 

Lagens ingress har inte utformats på ett korrekt sätt. Formuleringar-

na är motstridiga och oförenliga. Som exempel kan nämnas att 16 

kap. upphävs enligt ingressen, samtidigt som det anges att 16 kap. 

1–3, 6–12 och 14–26 §§ ska betecknas 18 kap. 1–3, 10–16 och 17–

29 §§. Dessutom införs ett nytt 16 kap. och ett nytt 18 kap. med ny 

lydelse. Bestämmelserna i 18 kap. 1, 2, 11–14, 16, 27 och 29 §§ ges 

också en ny lydelse.  

 

Det saknas möjligheter att genom ingressen läsa ut vilka kapitel och 

paragrafer som efter lagändringen ska utgöra gällande rätt. Inom ra-

men för det fortsatta lagstiftningsarbetet måste ingressen ses över 

grundligt och formuleras om. Bristerna i ingressen har försvårat 

granskningen av de hänvisningar som görs mellan olika delar av la-

gen. Det har konstaterats att ett antal felaktiga sådana hänvisningar 
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finns. Det är inom ramen för det fortsatta lagstiftningsarbetet nöd-

vändigt att en grundlig genomgång görs även i detta avseende. 

  

1 kap. 1 § 

 

I paragrafen anges att lagen innehåller bestämmelser om försäk-

ringsrörelse som drivs av svenska försäkringsföretag och om verk-

samhet som drivs av svenska specialföretag. De nya bestämmelser-

na om grupptillsyn tar dock sikte även på verksamhet som bedrivs av 

utländska företag. Paragrafen ger därför en missvisande bild av la-

gens innehåll. 

 

I 1 kap. 3 § definieras ”försäkringsföretag” som ”försäkringsaktiebo-

lag, ömsesidigt försäkringsbolag och försäkringsförening”. Den defi-

nitionen föreslås inte ändrad. Eftersom det i 1 § talas om ”svenska” 

försäkringsföretag framstår det som om definitionen i 3 § omfattar 

även utländska företag. Detta är dock inte avsikten utan när termen 

försäkringsföretag används i lagen i övrigt avses endast svenska fö-

retag. 

 

De nämnda paragraferna bör ses över så att lagens tillämpningsom-

råde och den använda terminologin klargörs.  

 

1 kap. 12 §  

 

Paragrafen innehåller definitioner av termer och begrepp som an-

vänds i lagen. 

 

I punkt 1 finns en definition av ”behörig myndighet” där det anges att 

med detta avses en utländsk myndighet som har behörighet att utöva 

tillsyn över en utländsk försäkringsgivare. Definitionen föreslås vara 

oförändrad. I vissa paragrafer används dock uttrycket behörig myn-
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dighet för att beteckna såväl utländska myndigheter som Finansin-

spektionen (se t.ex. 19 kap. 6 § och 7 § andra stycket 7). I andra pa-

ragrafer verkar termen behörig myndighet däremot användas i enlig-

het med definitionen, dvs. som beteckning enbart på utländska myn-

digheter (se t.ex. 1 kap. 12 § 12). Såväl definitionen som dess an-

vändning i olika paragrafer måste ses över. 

 

Punkt 2 innehåller en definition av ”Solvens II-direktivet” där direkti-

vets fullständiga benämning åtföljs av preciseringen ”senast ändrat 

genom Europaparlamentets och rådet direktiv 2014/51/EU”. Vid före-

dragningen har upplysts att syftet med preciseringen är göra hänvis-

ningen till direktivet statisk, dvs. att eventuella senare ändringar av 

direktivet inte ska beaktas vid tillämpningen av de bestämmelser som 

hänvisar till Solvens II-direktivet. Hänvisning till direktivet görs i 

1 kap. 12 §, 10 kap. 16 §, 17 kap. 3 a § samt 19 kap. 8, 10, 26, 28, 

38, 81, 92, 94, 97 och 98 §§, samt även i 6 kap. 2 a § i förslaget till 

lag om ändring i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares 

och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige.  

 

I remissen beskrivs inte de överväganden som ligger bakom den 

valda hänvisningstekniken. Inte heller belyses vilka konsekvenser vid 

tillämpningen som följer av att hänvisningarna till direktivet genom-

gående gjorts statiska. I den kommande propositionen bör dessa 

frågor behandlas närmare. En sådan analys bör göras avseende var 

och en av de bestämmelser där definitionen används. Därvid bör 

särskilt belysas vad som blir följden av att direktivet ändras utan att 

motsvarande ändring sker i den hänvisning som finns i den svenska 

lagregeln. Det kan exempelvis sättas i fråga om det är lämpligt att 

hänvisningarna i 17 kap. 3 a § och 19 kap. 8 § ska vara statiska.  

 

Om denna analys utmynnar i ställningstagandet att hänvisningarna i 

vissa fall bör vara dynamiska, dvs. avse direktivet i den vid varje tid-
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punkt gällande lydelsen, bör direktivet inte definieras i 12 §. I stället 

får en fullständig hänvisning införas i respektive paragraf. I de fall 

hänvisningen ska vara statisk bör den utformas på så sätt att hänvis-

ningen avser direktivet ”i lydelse enligt” Europaparlamentets och rå-

dets direktiv 2014/51/EU. 

 

I punkt 3 finns en definition av ”captivebolag för återförsäkring”. Vid 

föredragningen har upplysts att detta begrepp kommer till använd-

ning i endast en paragraf (8 kap. 18 §). Enligt Lagrådets mening 

skulle regleringen bli mer lättillgänglig om definitionen inarbetades i 

den paragrafen. Definitionen bör också ses över språkligt så att läs-

barheten ökar (det bör exempelvis klargöras vad som avses med att 

captivebolaget tillhör ett företag och vad som skiljer detta från att bo-

laget tillhör en företagsgrupp). 

 

Punkt 6 innehåller en definition av ”externt kreditvärderingsinstitut”. 

Definitionen innehåller oklara syftningar och synes inte helt överens-

stämma med motsvarande definition i Solvens II-direktivet (se artikel 

13 punkt 40). Den bör ses över. 

 

I punkt 7 definieras ”försäkringsholdingföretag”. Med detta avses ett 

moderföretag som inte faller in under någon av ett antal uppräknade 

företagsformer och vars huvudsakliga verksamhet är att förvärva och 

förvalta andelar i vissa dotterföretag. En av de företagsformer som 

räknas upp är blandat finansiellt holdingföretag enligt 1 kap. 3 § 4 

lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat. 

Termen ”blandat finansiellt holdingföretag” används även i andra pa-

ragrafer i lagen (se t.ex. 19 kap. 2 § andra stycket 3), dock utan att 

det där hänvisas till att det som avses är sådana företag som omfat-

tas av den nämnda bestämmelsen i konglomeratlagen. En definition 

av termen ”blandat finansiellt holdingföretag” bör införas i 1 kap. 

12 §. 
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I punkt 10 finns en definition av ”grupptillsynsmyndighet”. Paragraf-

hänvisningarna i lagrummet är felaktiga. Definitionen kan lämpligen 

omformuleras till ”den myndighet som enligt 19 kap. 6 § ansvarar för 

grupptillsynen”. 

 

I punkt 11 finns en definition av specialföretag. Bestämmelser om 

dessa meddelas i 20 kap. Det har hittills endast funnits utländska 

sådana, men de nya reglerna möjliggör även tillstånd för svenska 

specialföretag. Enligt definitionen kännetecknas specialföretag bl.a. 

av att de ”helt finansierar sin verksamhet genom emissioner av skul-

debrev…”. Den definition som återges i direktivet, artikel 13 punkt 26, 

anger att specialföretag är företag som övertar risker från bl.a. för-

säkringsföretag och ”till fullo finansierar sin exponering” för riskerna 

genom inkomster från emissioner av skuldebrev etc. (”fully funds its 

exposure to such risks through the proceeds of a debt issuance”).  

Enligt Lagrådets mening bör den svenska definitionen kunna utfor-

mas i närmare anslutning till direktivets ordalydelse. 

 

1 kap. 19 § 

 

I paragrafen föreskrivs att mindre försäkringsföretag som uppfyller 

vissa angivna villkor får beviljas undantag från 5–9 och 16 kap. Vid 

föredragningen har upplysts att avsikten är att ett sådant undantag 

ska omfatta även bestämmelserna om grupptillsyn i 19 kap. En hän-

visning till det kapitlet bör därför införas i paragrafen. Motsvarande 

hänvisning bör införas även i 19 b §. 

 

Punkt 5 i paragrafen är lång och svårläst. Lagrådet förordar att den 

omarbetas strukturellt.  
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1 kap. 19 b § 

 

Se vad Lagrådet anför i anslutning till 1 kap. 19 §. 

 

1 kap. 22 § 

 

I paragrafen anges att frågor om undantag enligt vissa uppräknade 

paragrafer prövas av Finansinspektionen. Uppräkningen omfattar 

inte 19 a §. Där anges att ett beviljat undantag under vissa förutsätt-

ningar ska upphöra att gälla. Rimligen bör även frågan om dessa 

förutsättningar är för handen prövas av inspektionen. Paragrafhän-

visningarna i 22 § bör därmed utsträckas till att omfatta även 19 a §, 

vilket innebär att den nu gällande lydelsen av 22 § kan kvarstå oför-

ändrad. 

 

1 kap. 23 § 

 

Paragrafen innehåller bemyndiganden för regeringen eller den myn-

dighet som regeringen bestämmer att meddela kompletterande före-

skrifter. Bemyndigandet i punkt 2 avser föreskrifter om vilka bestäm-

melser som ska gälla för försäkringsföretag som beviljas undantag 

enligt 19 och 19 b §§. I remissen (se s. 190) anges att syftet med 

bemyndigandet är att ge möjlighet för regeringen eller annan myn-

dighet att skapa flexibla regler om solvens och offentliggörande, an-

passade bl.a. för olika kategorier av mindre försäkringsföretag. Vid 

föredragningen har upplysts att avsikten är att Finansinspektionen 

ska utfärda föreskrifter om detta. 

 

Tanken är alltså att de företag som medges undantag enligt 19 och 

19 b §§ i stället ska omfattas av ett annat regelverk, vilket i sin helhet 

ska utarbetas av Finansinspektionen. Enligt Lagrådets mening kan 

lämpligheten av att ge inspektionen ett så öppet mandat starkt ifrå-
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gasättas. Lagrådet anser att åtminstone grunddragen i det regelsy-

stem som ska gälla för dessa företag bör anges i lag. Detta gäller 

särskilt som det i andra bestämmelser i lagen förutsätts att ett kapi-

talkrav ska gälla även för dessa företag (se t.ex. 17 kap. 12 § och 

18 kap. 8 §). 

 

2 kap. 4 § 

 

I paragrafen anges att vissa krav ska vara uppfyllda för att ett företag 

ska ges tillstånd att bedriva försäkringsrörelse, varvid i första stycket 

punkten 4 anges krav avseende insikter och erfarenhet hos styrel-

semedlemmar m.fl. Dessa krav föreslås omfatta även ”de som avses 

ansvara för en central funktion i företaget”. Vilka dessa centrala 

funktioner är framgår av förslaget till 10 kap. 4 §. Lämpligen bör en 

hänvisning göras dit, så att kravet anges omfatta ”de som avses an-

svara för en sådan central funktion som avses i 10 kap. 4 § första 

stycket”.  

 

Enligt första stycket punkten 5 ska styrelsen i sin helhet ha tillräckliga 

kunskaper och erfarenheter för att leda företaget. I remissen anges 

(s. 193) att det i en EU-förordning på nivå 2 stadgas att försäkringsfö-

retaget ska säkerställa att styrelsens samlade kompetens är tillräck-

lig. Bestämmelsen om ledningsprövning bör därför, enligt remissen, 

utvidgas till att även omfatta en lämplighetsprövning av styrelsen i sin 

helhet.  Lagrådet konstaterar emellertid att, om en motsvarande be-

stämmelse finns i en direkt tillämplig EU-förordning, någon svensk 

lagreglering inte ska ske. Den föreslagna punkten 5 bör därför utgå. 

 

4 kap. 5 § 

 

Enligt paragrafen ska en särskilt utformad proportionalitetsprincip 

tillämpas avseende de bestämmelser som införs för att införliva Sol-
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vens II-direktivet. Dessa bestämmelser ska tillämpas proportionellt i 

förhållande till arten, omfattningen och komplexiteten av riskerna i 

varje försäkringsföretags verksamhet.  

 

Däremot ska proportionalitetsbestämmelsen väsentligen inte använ-

das när det gäller övriga delar av försäkringsrörelselagen, t.ex. inte i 

fråga om den associationsrättsliga regleringen i lagen.  En tillämp-

ning av proportionalitetsbestämmelsen skulle enligt remissen (s. 205) 

i dessa fall kunna skapa oklarheter. När det gäller två befintliga lag-

bestämmelser, 4 kap. 1 § om stabilitet och 3 § om god försäkrings-

standard, föreslås dock proportionalitetsbestämmelsen bli tillämplig. 

Enligt remissen ska proportionalitetsöverväganden redan i dag göras 

vid tillämpningen av dessa grundläggande rörelsekrav, men detta bör 

nu uttryckligen stadgas.  

 

Enligt Lagrådets mening kan behovet av att nu införa en särskild 

proportionalitetsregel av föreslaget slag, även avseende den rent 

nationella regleringen i 4 kap. 1 och 3 §§, ifrågasättas. Det är bl.a. 

svårt att bedöma om ett krav att driva rörelsen enligt god försäkrings-

standard (4 kap. 3 §) kan preciseras genom att stadga att kravet ska 

tillämpas proportionellt i förhållande till riskerna i försäkringsföreta-

gets verksamhet. Frågan bör belysas ytterligare i det fortsatta lag-

stiftningsarbetet.   

 

5 kap. 1 § 

 

Enligt paragrafen ska försäkringsföretag upprätta solvensbalansräk-

ningar. Av författningskommentaren framgår att detta är en balans-

räkning för solvensändamål, som ska vara fristående i förhållande till 

den balansräkning som ska upprättas enligt lagen (1995:1560) om 

årsredovisning i försäkringsföretag. Enligt vad som upplysts vid före-

dragningen förekommer begreppet inte i direktivet, som dock förut-
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sätter att företagen upprättar en särskild redovisning som ska möjlig-

göra en bedömning av om solvenskraven är uppfyllda. Det har också 

angetts att Eiopa har utfärdat riktlinjer för sådana redovisningar. 

 

Enligt Lagrådets mening kan det befaras att användningen av be-

teckningen balansräkning kan missförstås. Det framstår också som 

allmänt lämpligare att välja ett ordval som närmare ansluter till direk-

tivet.  

   

5 kap. 8 och 15 §§  

 

Enligt 8 § får ett försäkringsföretag använda en s.k. volatilitetsjuste-

rad riskfri räntestruktur vid en viss beräkning. Enligt lagrådsremissen 

(s. 222) bör en sådan användning inte förutsätta något tillstånd. I 

15 § punkten 3 föreslås ett bemyndigande att meddela föreskrifter 

om hur en volatilitetsjustering enligt 8 § ska fastställas. Avsikten sy-

nes vara att bemyndigandet ska medge att Finansinspektionen utfär-

dar regler för beräkning av justeringen. Enligt vad som upplysts vid 

föredragningen finns EU-regler på nivå 2 avseende denna fråga. En-

ligt Lagrådets mening bör bemyndigandet i 15 § kunna förtydligas.   

 

6 kap. 11–13 §§  

 

Av 11 § följer att ett försäkringsföretag ska föra ett register som vid 

varje tidpunkt utvisar de tillgångar som används för att täcka de för-

säkringstekniska avsättningarna.  

 

I 12 § finns bestämmelser om att det, vid den registerföring som ska 

ske enligt 11 §, inte får fastställas något värde för vissa tillgångar.  

 

Punkten 1 i 12 § bör formuleras om så att det tydligt framgår dels att 

bestämmelsens tillämpning förutsätter att gäldenären har en motford-
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ran mot försäkringsföretaget, dels att det inte ska fastställas något 

värde för försäkringsföretagets fordran till den del som denna mots-

varas av gäldenärens motfordran.   

 

I 13 § finns bestämmelser om den förmånsrätt som enligt förmåns-

rättslagen (1970:979) följer med försäkringstagares och andra er-

sättningsberättigades fordran hos försäkringsgivare som grundas på 

försäkringsavtal eller avser återbetalning av premier för att ett försäk-

ringsavtal inte har kommit till stånd eller har upphört att gälla.  

 

Enligt 13 § andra stycket omfattar förmånsrätten de tillgångar som 

finns upptagna i det register som försäkringstagaren ska föra enligt 

11 §. Som bestämmelserna nu utformats framstår det som om för-

månsrätten omfattar även sådana tillgångar, för vilka det enligt 12 § 

inte ska fastställas något värde vid registerföringen. Det kan inte vara 

avsikten. I författningskommentaren till 12 § uttalas också att para-

grafen anger vilka tillgångar som inte kan omfattas av försäkringsta-

gares och andra ersättningsberättigades särskilda förmånsrätt och 

därmed inte kan åsättas något värde vid registerföringen. 

 

Utformningen av bestämmelserna om registerföring och om förmåns-

rättens omfattning bör övervägas ytterligare i det fortsatta bered-

ningsarbetet. 

 

6 kap. 14 § 

 

I punkten 4 finns ett bemyndigande att meddela föreskrifter om fö-

rande av register enligt 11 §. Lagrådet ifrågasätter om bemyndi-

gandet inte bör omfatta även möjligheten att meddela föreskrifter om 

tillgångar som enligt 12 § inte ska åsättas något värde vid registerfö-

ringen. Frågan bör klarläggas i det fortsatta lagstiftningsarbetet.  
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7 kap. 1 § 

 

I paragrafen regleras hur stor kapitalbasen minst ska vara. Enligt 

första stycket gäller att kapitalbasen minst ska uppgå till antingen 

solvenskapitalkravet beräknat enligt 8 kap. 1 § (punkt 1) eller det 

högre belopp som Finansinspektionen har beslutat med stöd av 

17 kap. 23 § (punkt 2). Hänvisningen till 17 kap. avser fel paragraf. 

Vidare kan konstateras att det belopp som Finansinspektionen ska 

besluta om är ett tillägg till solvenskapitalkravet (s.k. kapitaltillägg, se 

17 kap. 24 §). Efter ett sådant beslut ska enligt 17 kap. 26 § solvens-

kapitalkravet utgöras av summan av kapitaltillägget och solvens-

kapitalkravet beräknat enligt standardformeln (eller enligt en intern 

modell). Första stycket i 7 kap. 1 § kan därmed lämpligen formuleras 

så att försäkringsföretag ska ha en kapitalbas som minst uppgår till 

solvenskapitalkravet beräknat enligt 8 kap. 1 § eller 17 kap. 26 §. 

 

7 kap. 7 § 

 

I paragrafen föreskrivs att posterna i kapitalbasen ska delas in i olika 

nivåer. I följande paragrafer används uttrycken ”nivå 1”, ”nivå 2” och 

”nivå 3”. Dessa uttryck bör lämpligen användas även när de olika 

nivåerna beskrivs i 7 §, t.ex. enligt följande:  

 

Posterna i kapitalbasen ska delas in i nivåer enligt följande. 

Nivå 1: poster i primärkapitalet som kan täcka förluster helt och är 

fullt efterställda. 

Nivå 2: poster i primärkapitalet som är fullt efterställda samt poster i 

tilläggskapitalet som kan täcka förluster helt och är fullt efterställda. 

Nivå 3: övriga poster. 

 

Det bör vidare i författningskommentaren förklaras vad som avses 

med ”poster”. 
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I andra och tredje styckena i paragrafen anges när en post ska anses 

kunna täcka förluster helt respektive anses vara fullt efterställd. I 

andra stycket talas därvid om vad som ska ske i händelse av ”likvi-

dation”, medan tredje stycket talar om ”likvidation eller konkurs”. Om 

det finns sakskäl som motiverar denna skillnad bör dessa anges i 

författningskommentaren. I annat fall bör bestämmelserna formuleras 

på likalydande sätt.  

 

7 kap. 10 § 

 

Paragrafen innehåller bestämmelser om till vilken nivå (jfr 7 §) vissa 

poster får hänföras. I första stycket bör, i enlighet med vad som 

anges i motsvarande bestämmelse i direktivet (se artikel 91), uttryck-

et ”försäkringstagare” ersättas med ”försäkringstagare och andra er-

sättningsberättigade”. 

 

I andra stycket anges att vissa poster i tilläggskapitalet får, ”under 

vissa förutsättningar”, klassificeras som nivå 2. Någon antydan om 

vilka förutsättningar detta är finns inte i lagtexten. I stället finns i 

13 § 4 ett bemyndigande för regeringen eller den myndighet som 

regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om vilka egenskaper 

och kriterier som ska beaktas vid klassificering av poster i tilläggs-

kapitalet enligt 10 § andra stycket. Vid föredragningen har upplysts 

att avsikten med bestämmelserna är att möjliggöra att artikel 96 i  

direktivet införlivas genom föreskrifter från Finansinspektionen. 

 

Det är inte tillfredsställande att i en lagregel föreskriva att något ska 

gälla ”under vissa förutsättningar”, utan någon närmare precisering 

av vilka dessa förutsättningar är. Lagrådet förordar att bestämmelsen 

i 10 § andra stycket utgår och att bemyndigandet i 13 § omformule-

ras. 
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7 kap. 11 § 

 

Paragrafen innehåller bestämmelser om den kapitalbas som får an-

vändas för att täcka solvenskapitalkravet. I första stycket anges att 

kapitalbasen får bestå av primärkapital och tilläggskapital. Att så är 

fallet framgår redan av 2 §. För att undvika en dubbelreglering föror-

dar Lagrådet att första stycket stryks. 

 

Som en konsekvens av detta bör i andra och tredje styckena läggas 

till att det är fråga om solvenskapitalkravet ”enligt 8 kap. 1 §”. 

 

7 kap. 13 § 

 

Se vad Lagrådet anför i anslutning till 7 kap. 10 §. 

 

8 kap.  

 

Kapitlet innehåller bestämmelser om solvenskapitalkrav och minimi-

kapitalkrav. Enligt Lagrådets mening bör rubriksättningen inom ka-

pitlet ses över så att sambandet mellan bestämmelserna framgår 

klarare. Bestämmelserna i 1–11 §§ synes reglera solvenskapitalkra-

vet, medan 12–19 §§ reglerar minimikapitalkravet (varav det s.k. ga-

rantibeloppet utgör en nedersta gräns, jfr remissen s. 256 f.). Läs-

barheten kan också förbättras om vissa underrubriker slopas. 

 

8 kap. 1 och 12 §§ 

 

I 1 § refereras till att solvenskapitalkravet ska relateras till den minsta 

storleken på ”primärkapitalet”. Av 12 § framgår däremot att den 

minsta storleken på minimikapitalkravet ska relateras till den minsta 

storleken på ”kapitalbasen”. Det framgår inte om denna skillnad är 

avsedd, och vilken betydelse den i så fall har.  
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8 kap. 2 § 

 

Här anges att bl.a. motpartsrisker ska beaktas. I direktivet används 

begreppet kreditrisk, se definitionen i artikel 13 punkt 32. I artiklarna 

104.1 och 105.6 används däremot, utan definition, begreppet mot-

partsrisk. Enligt författningskommentaren har begreppet motpartsrisk 

valts för den svenska bestämmelsen. Enligt Lagrådets mening fram-

står det som oklart vilket ordval som är lämpligast, och om detta kan 

få materiell betydelse. Frågan bör belysas ytterligare. 

 

8 kap. 4 § 

 

Solvenskapitalkravet ska enligt paragrafen beräknas enligt en stan-

dardformel, men i enskilda fall kan ett försäkringsföretag få använda 

en intern modell. Sådana interna modeller regleras i 9 kap. Föreva-

rande paragraf kan kortas ned genom en direkt hänvisning till be-

stämmelsen i 9 kap. 1 § första stycket, som reglerar tillstånd att få 

använda fullständiga eller partiella interna modeller.   

 

8 kap. 5 § 

 

Enligt paragrafen ska solvenskapitalkravet utgöra summan av de 

krav och belopp som framgår av punkterna 1–3. 

 

I punkten 1 hänvisas till ett primärt solvenskapitalkrav som ska be-

räknas enligt 6 §. Även 7–8 §§ synes emellertid, i undantagsfall, få 

betydelse för denna beräkning. Det kan därför övervägas om punk-

ten 1 inte också bör hänvisa till dessa paragrafer. 

  

Av punkten 3 framgår att i summan också ska inräknas ett juste-

ringsbelopp beräknat enligt 10 §. Justeringsbeloppet synes vara ett 

negativt tal. Därför bör övervägas om inte paragrafen ska utformas 
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så att solvenskapitalkravet beräknas till summan av de krav som 

anges i punkterna 1 och 2, minskat med det belopp som anges i 

punkten 3. 

 

8 kap. 7 § 

 

Finansinspektionen kan i ett enskilt fall besluta om att ett försäkrings-

företag får använda specifika parametrar. Samma slags beslut synes 

också kunna träffas med stöd av 17 kap. 22 §, men då på initiativ av 

Finansinspektionen. Sambandet mellan dessa regler bör belysas i 

det fortsatta lagstiftningsarbetet. 

  

8 kap. 13 §  

 

I paragrafen anges att minimikapitalkravet ska beräknas med beak-

tande av bl.a. ”positiv risksumma” (punkten 3). I direktivet (artikel 

129.2) anges ”risksumma”. Skillnaden i uttryckssätt bör motiveras.  

 

9 kap. 2 § 

 

I paragrafens första stycke finns bestämmelser om förutsättningarna 

för att bevilja tillstånd för ett försäkringsföretag att använda en intern 

modell vid beräkning av solvenskapitalkravet.  

 

I 6 § anges att ett försäkringsföretag, som ansöker om tillstånd att 

använda en intern modell, ska lämna in ett styrdokument för ändring 

av modellen. När Finansinspektionen prövar ansökan, ska inspek-

tionen också pröva om styrdokumentet kan godkännas. 

 

Av artikel 115 i direktivet framgår att tillsynsmyndigheten, som ett led 

i det inledande godkännandeförfarandet, ska godkänna ett styrdo-

kument för ändring av försäkrings- eller återförsäkringsföretagets 
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modell. Vid föredragningen har också upplysts att ett godkänt styrdo-

kument är en förutsättning för att få tillstånd att använda en intern 

modell. 

 

Det framgår inte av lagtexten att ett godkänt styrdokument är en för-

utsättning för att få tillstånd. Bestämmelserna i 2 § första stycket bör 

formuleras om så att det uttryckligen framgår att tillstånd att använda 

en intern modell endast får ges om Finansinspektionen har godkänt 

försäkringsföretagets styrdokument för ändring av modellen.  

 

Lagrådet förordar vidare att andra stycket ges följande lydelse. 

 

Finansinspektionen ska fatta beslut i fråga om sådant tillstånd inom 
sex månader från det att en fullständig ansökan kom in till inspek- 
tionen. 
 

9 kap. 4 § 

 

I paragrafen finns bestämmelser om vad som krävs för att ett försäk-

ringsföretag ska få tillstånd att använda en partiell intern modell för 

beräkning av solvenskapitalkravet. Hänvisningen i punkten 2 till 

8 kap. 2 och 3 §§ är felaktig och ska rätteligen avse 1 och 2 §§ (jfr 

9 kap.1 § andra stycket). 

 

9 kap. 5 § 

 

Paragrafen innehåller enligt den föreslagna ordalydelsen bestäm-

melser om Finansinspektionens möjlighet att meddela förelägganden 

i samband med handläggningen av en ansökan om utvidgning av en 

viss partiell intern modell. Vid föredragningen har upplysts att be-

stämmelsen gäller ansökningar om användning av en sådan modell 

(jfr artikel 113.2). Paragrafens ordalydelse och rubrik bör justeras i 
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enlighet med detta. Dessutom kan bestämmelsen förenklas och för-

slagsvis ges följande lydelse. 

 

Finansinspektionen får i samband med handläggningen av en ansö-
kan om användning av en partiell intern modell som är avgränsad till 
att avse endast en eller flera risker eller undergrupper av risker, eller 
en eller flera större affärsenheter, eller avgränsad i båda dessa av-
seenden, förelägga ett försäkringsföretag att ge in en övergångsplan 
för hur företaget avser att utvidga modellens tillämpningsområde.  
 

9 kap. 7 § 

 

I paragrafen finns bestämmelser om ändring av en intern modell för 

beräkning av solvenskapitalkravet. I första stycket anges att ett för-

säkringsföretag som fått tillstånd att använda en intern modell får 

göra mindre ändringar av denna i enlighet med det styrdokument för 

ändring av den interna modellen som godkänts av Finansinspek-

tionen. I sådana fall krävs inte något särskilt tillstånd för att göra  

ändringen. 

 

Större ändringar i den interna modellen kräver tillstånd från Finansin-

spektionen enligt bestämmelsen i andra stycket. 

 

Det framgår dock inte av bestämmelsen vad som gäller i det fall före-

taget avser att göra en mindre ändring, utan att ändringen sker i en-

lighet med det styrdokument som godkänts. Direktivets utformning 

talar för att medlemsstaterna själva kan avgöra om en sådan mindre 

ändring bör kräva tillstånd. 

 

Frågan, som inte uttryckligen regleras i direktivet, bör övervägas och 

klargöras i det fortsatta lagstiftningsarbetet. 
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9 kap. 14 § 

 

I paragrafen anges att ett försäkringsföretag, i en intern modell, ska 

beakta alla utbetalningar till försäkringstagare och andra ersättnings-

berättigade som följer av avtal, oavsett om betalningarna är garante-

rade genom avtal eller inte. Enligt artikel 121.9 i Solvens II-direktivet 

är det förväntade ersättningar som ska beaktas. Vidare finns i direkti-

vet inte någon begränsning som innebär att endast utbetalningar 

som följer av avtal ska beaktas. Den svenska regleringen bör utfor-

mas i enlighet med direktivet.  

 

I författningskommentaren anges att det följer av bestämmelsen att 

ett försäkringsföretag inte ska beakta förväntade utbetalningar av 

överskottsmedel vid beräkningen av försäkringstekniska avsättning-

ar. Det är oklart vad som avses och på vilket sätt detta framgår av 

lagen. Frågan bör klargöras i det fortsatta lagstiftningsarbetet. 

 

10 kap. 1 § 

 

I paragrafen finns bestämmelser om företagsstyrningssystem. I 

andra stycket anges att företaget ska utforma systemet så att det 

uppfyller bestämmelserna i 2–24 §§ och föreskrifter som har medde-

lats med stöd av 26 §. Det kan sättas i fråga om andra stycket be-

hövs. Det ger dessutom intryck av att de nämnda bestämmelserna är 

den enda reglering som ett företag har att följa vid utformningen av 

sitt företagsstyrningssystem. Samtidigt uttalas i författningskommen-

taren till kapitel 10 att de företagsstyrningssystem som följer av ak-

tiebolagslagen (2005:551) och lagen (1987:667) om ekonomiska för-

eningar utgör den primära strukturen och är regelverk som försäk-

ringsföretag har att följa. Vidare anges i remissen att kommissionen 

har beslutat en delegerad förordning, (EU) 2015/35, som också styr 

utformningen av företagsstyrningssystemen.  
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Lagrådet förordar att paragrafens andra stycke utgår.    

 

10 kap. 4 § 

 

I paragrafen finns bestämmelser om centrala funktioner i försäkrings-

företag. Av första stycket framgår att funktionen för riskhantering, 

regelefterlevnad och internrevision samt aktuariefunktionen utgör 

centrala funktioner. I andra stycket anges att funktionerna ska inrät-

tas på ett sätt som säkerställer att respektive funktion kan utföra sina 

uppgifter på ett objektivt sätt. Av remissen framgår inte vad som av-

ses med ”objektivt sätt”.  

 

Vid föredragningen har upplysts att andra stycket införts i lagen för 

att genomföra artikel 41.1 andra stycket i Solvens II-direktivet. Be-

stämmelsen i paragrafens andra stycke motsvarar dock inte regle-

ringen i direktivet. Artikel 41.1 innehåller bestämmelser om krav som 

ställs på företagsstyrningssystemet i dess helhet. Dessa krav genom-

förs, enligt vad som anges i författningskommentaren, genom be-

stämmelserna i 1 §.  

 

Av direktivet framgår inte heller något generellt krav, riktat till de cen-

trala funktionerna, om att de ska inrättas på ett sätt som säkerställer 

att uppgifterna ska utföras på ett objektivt sätt.  

 

Det kan därför ifrågasättas om bestämmelsen i andra stycket be-

hövs. Paragrafens utformning bör övervägas ytterligare i det fortsatta 

lagstiftningsarbetet.  

 

10 kap. 5 § 

 

I paragrafen finns bestämmelser om lämplighetskrav.  
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Första stycket har utformats på ett sådant sätt att det endast är ställ-

företrädaren för verkställande direktören, och inte några andra ersät-

tare, som omfattas av de krav som anges i 2 kap. 4 § första styck-

et 4. Vid föredragningen har upplysts att avsikten är att även ersät-

tare för de personer som ingår i styrelsen ska omfattas av kraven.  

 

Första stycket bör utformas på samma sätt som motsvarande be-

stämmelse i 2 kap. 4 § första stycket 4.  

 

I tredje stycket föreskrivs att försäkringsföretag ska underrätta Fi-

nansinspektionen om någon av de personer som deltar i styrningen 

av företaget inte längre uppfyller lämplighetskraven. Genom be-

stämmelsen genomförs artikel 42.3 i direktivet. Det framgår inte av 

författningskommentaren, som hänvisar endast till artikel 42.1. 

 

Tredje stycket bör formuleras om och anpassas till direktivet så att 

det tydligt framgår att försäkringsföretaget ska underrätta inspektion-

en om någon av de personer som avses har ersatts på grund av att 

han eller hon inte uppfyller lämplighetskravet.  

 

10 kap. 9 § 

 

I paragrafen finns bestämmelser om utvärdering av företagets käns-

lighet för de antaganden som ligger till grund för fastställandet av en 

ränta som används vid beräkningen av den bästa skattningen.  

 

I direktivet anges att företagen regelbundet ska bedöma hur känsliga 

”deras försäkringstekniska avsättningar och medräkningsbara kapi-

talbasmedel” är i visst hänseende. Paragrafen avviker från direktivets 

ordalydelse och använder uttrycket ”företagets känslighet”. Några 

skäl till avvikelsen redovisas inte. Vad som avses med ”företagets 

känslighet” är också oklart.  
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Även uttrycket ”bästa skattningen” är oklart. Om det är ”den bästa 

skattningen av framtida kassaflöden” som avses bör det uttryckligen 

anges (jfr 5 kap. 6–9 §§). Inom ramen för det fortsatta lagstiftnings-

arbetet bör paragrafens utformning ses över och den terminologi som 

används klargöras.  

 

I författningskommentaren anges att paragrafen genomför artikel 

44.2a b och 44.2a c i direktivet. Vid föredragningen har dock upplysts 

att paragrafen genomför artikel 44.2a a. Författningskommentaren 

bör justeras i enlighet med detta.  

 

10 kap. 10 § 

 

I paragrafen finns bestämmelser om bedömningar av kreditvärde-

ringar. Ordet ”bedömningarna” sist i paragrafen bör ersättas med 

”värderingarna”. 

 

10 kap. 11 § 

 

I paragrafens fjärde stycke regleras en situation där ett försäkringsfö-

retag utnyttjar beslut av de slag som regleras i punkterna 9 och 10 i 

ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen. Som fram-

går i det följande anser Lagrådet att de nämnda besluten inte bör 

regleras i övergångsbestämmelser utan i själva lagen. Förevarande 

paragraf måste därför omarbetas. Jfr också 17 kap. 24 §. 

 

10 kap. 23–25 §§ 

 

Rubriken ”Kompletterande riktlinjer” före 23–25 § bör formuleras om, 

och ersättas med exempelvis ”Försäkringstekniska riktlinjer m.m.” 

Underrubrikerna före paragraferna är enligt Lagrådet onödiga och 

bör utgå. 
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10 kap. 26 § 

 

Paragrafen innehåller enligt rubriken bemyndiganden. I första stycket 

anges också, i elva punkter, olika bemyndiganden.  

 

Bestämmelsen i andra stycket utgör inte något bemyndigande. Be-

stämmelsen hör därför inte hemma i 26 §, utan kan exempelvis pla-

ceras som ett nytt sista stycke i 18 § eller i anslutning till 1 kap. 19 §. 

Bestämmelsen bör också formuleras om. Om avsikten är att Finans-

inspektionen ska anförtros uppgiften att besluta om undantag bör det 

uttryckligen anges i paragrafen.  

 

16 kap. 2 § 

 

Enligt paragrafens tredje stycke får ett försäkringsbolag i sin solvens- 

och verksamhetsrapport lämna uppgifter genom hänvisning till så-

dana uppgifter som offentliggjorts på annat sätt. Bestämmelsen får 

förstås så att något beslut från Finansinspektionen inte behövs i 

dessa fall – till skillnad mot vad som krävs enligt 3 §. Lagrådet har 

inga invändningar mot detta, men noterar att direktivet använder 

samma uttryckssätt i båda fallen (”tillsynsmyndigheten ska tillåta", se 

artiklarna 53.3 resp. 53.1). 

  

16 kap. 3 § 

 

I paragrafen anges att ett försäkringsföretag i vissa fall och enligt 

särskilt beslut inte behöver offentliggöra vissa uppgifter som anges i 

2 § första stycket punkterna 1–4. De uppgifter som ska lämnas enligt 

2 § andra stycket omfattas däremot inte av regeln. Någon motivering 

till detta ges inte i lagrådsremissen. 
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16 kap. 9 § 

 

Enligt punkten 2 ska föreskrifter kunna meddelas om innehållet i en 

sådan ansökan som avses i 3 §. Det skulle kunna förstås så att före-

skrifterna ska avse de formella kraven på en sådan ansökan, inte de 

närmare förutsättningarna för ett beslut enligt 3 §. Frågan bör klar-

läggas i det fortsatta lagstiftningsarbetet.   

 

17 kap. 

 

I kapitlet finns bestämmelser om tillsyn. Flera av de nya paragrafer 

som införs i kapitlet handlar dock inte om tillsyn i egentlig mening 

utan om att företag ska inge olika underrättelser och rapporter etc. till 

Finansinspektionen ( se t.ex. 7 a, 16 och 17 §§). Sådana bestäm-

melser finns även i andra kapitel i lagen. Det finns ingen närmare 

förklaring till varför vissa bestämmer av detta slag har placerats i an-

slutning till de materiella bestämmelserna i tidigare kapitel medan 

andra har lagts i tillsynskapitlet. Bestämmelsernas placering bör 

övervägas ytterligare i den fortsatta beredningen av lagförslaget. 

 

Rubriksättningen i kapitlet bör ses över. Exempelvis bör de paragra-

fer som avser interna modeller placeras under en gemensam rubrik. 

 

17 kap. 2 § 

 

I paragrafen beskrivs omfattningen av Finansinspektionens tillsyn.  

I andra stycket punkt 2 har ordet ”näringsverksamhet” bytts ut till  

ordet ”verksamhet”. Det bör i författningskommentaren klargöras om 

ändringen är avsedd att ge bestämmelsen en annan materiell inne-

börd eller om den endast är språklig.  
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I tredje stycket (som är oförändrat) anges att Finansinspektionen har 

tillsyn över att försäkringsföretagets ägare och ledning uppfyller 

lämplighetskraven i lagen. Bestämmelsen bör omformuleras så att 

den täcker in även personer som ansvarar för företagets centrala 

funktioner (jfr 2 kap. 4 §). 

 

17 kap. 3 a § 

 

I paragrafen anges att Finansinspektionen får hänskjuta frågor som 

rör ett förfarande av en annan behörig myndighet inom EES till  

Eiopa. Formuleringen ”ett förfarande av” ger närmast intryck av att 

bestämmelsen tar sikte på ärenden som handläggs av andra behö-

riga myndigheter. Avsikten synes dock snarare vara att frågor som 

rör sådana förfaranden hos Finansinspektionen som berör även 

andra behöriga myndigheter ska kunna hänskjutas. I den fortsatta 

beredningen bör klargöras vad som avses och uttryckssättet anpas-

sas efter detta. Formuleringen används även i 19 kap. 81 § samt i 

6 kap. 2 a § lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och 

tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige.  

 

17 kap. 16 § 

 

Rubriken till paragrafen är missvisande och kan lämpligen omformu-

leras till exempelvis ”Redogörelse för företagets förmåga att hantera 

ändrade ekonomiska förhållanden”. 

 

Enligt andra stycket ska skyldigheten enligt första stycket att upprätta 

och till Finansinspektionen lämna en redogörelse av vissa förhållan-

den gälla även för verksamhet som omfattas av uppdragsavtal. Enligt 

artikel 34.7 i Solvens II-direktivet gäller detta generellt för de tillsyns-

befogenheter som räknas upp i artikeln och inte endast för de fall 

som regleras i 16 §. I den fortsatta beredningen bör övervägas om 



 29 

det i den svenska lagstiftningen bör införas en motsvarande mer ge-

nerell bestämmelse om detta. 

 

17 kap. 17 § 

 

Rubriken till paragrafen kan lämpligen omformuleras till ”Rapport an-

gående de försäkringstekniska avsättningarna”. 

 

17 kap. 19 och 20 §§ 

 

Bestämmelserna i paragraferna bör enligt Lagrådets mening slås 

ihop i en och samma paragraf eller åtminstone placeras under en 

gemensam rubrik. Inledningen till 20 § bör ändras till ”Ett företag som 

inte upprättar och genomför…”. 

 

17 kap. 24 § 

 

Se när det gäller punkten 3 vad Lagrådet anför i anslutning till 

10 kap. 11 § fjärde stycket och punkterna 9–12 i ikraftträdande- och 

övergångsbestämmelserna. 

 

17 kap. 25 § 

 

I första stycket anges att ett kapitaltillägg som avses i 24 § 1 och 2 

ska beräknas så att det säkerställer att försäkringsföretaget uppfyller 

solvenskapitalkravet. I 24 § anges dock att kapitaltillägget är ett till-

lägg till solvenskapitalkravet. Bestämmelsen i 25 § bör därför omfor-

muleras på så sätt att ”solvenskapitalkravet” ersätts med ” skyddsni-

vån enligt 8 kap. 1 §” eller liknande formulering. 
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17 kap. 28 § 

 

I andra meningen sägs att ett beslut om kapitaltillägg ska ändras när 

försäkringsföretaget har avhjälpt de brister som låg till grund för be-

slutet. Det är dock endast i vissa fall (jfr 27 §) som ett beslut om kapi-

taltillägg föranleds av brister hos företaget. Om det endast är dessa 

situationer som avses bör i bestämmelsen införas en hänvisning till 

att detta gäller i ”fall som avses i 27 §” eller liknande. Om avsikten 

däremot är att ett beslut om kapitaltillägg alltid ska ändras om förhål-

landena ändras bör bestämmelsen omformuleras i enlighet med 

detta. 

 

18 kap. 

 

Kapitlet innehåller bestämmelser om ingripanden. Flera av de nya 

paragrafer som införts i kapitlet har dock inte karaktär av ingripande-

eller sanktionsbestämmelser utan innehåller t.ex. handlingsregler för 

företagen (se bl.a. 4 §). Paragrafernas placering (i anslutning till de 

materiella bestämmelserna i tidigare kapitel eller i ingripandekapitlet) 

bör övervägas ytterligare. 

 

18 kap. 1 § 

 

Se vad Lagrådet anför i anslutning till 17 kap. 2 § när det gäller bytet 

av ordet ”näringsverksamhet” till ”verksamhet”. 

 

18 kap. 5 § 

 

Bestämmelsen i första stycket 2 bör formuleras om så att det klarare 

framgår att företaget är skyldigt att inom den angivna tidsfristen se till 

att solvenskapitalkravet åter uppfylls (dvs. det räcker inte att företa-

get inom tidsfristen vidtar åtgärder som syftar till att åstadkomma 
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detta, jfr artikel 138.3 i direktivet). Bestämmelsen kan exempelvis 

formuleras enligt följande. 

 

2. vidta nödvändiga åtgärder för att inom sex månader från dagen då 

bristen konstaterades åter uppfylla solvenskapitalkravet. 

 

I andra stycket bör hänvisningen göras till ”första stycket 2”. 

 

18 kap. 6 § 

 

Slutet av sista stycket bör omformuleras till ”…ska Finansinspektion-

en besluta att den förlängda tidsfristen ska upphöra att gälla”. 

 

18 kap. 14 § 

 

I paragrafen finns bestämmelser om när Finansinspektionen får åter-

kalla ett försäkringsföretags tillstånd. De paragrafhänvisningar som 

anges i punkt 4 är felaktiga (de ska rätteligen avse 5 och 6 §§). Det 

som anges i slutet av punkt 4 (… i annat fall allvarligt åsidosätter…) 

bör liksom enligt den nu gällande lydelsen placeras i en egen punkt.  

 

19 kap. 

 

Kapitlet reglerar s.k. grupptillsyn. Grupptillsynen ska enligt de före-

slagna reglerna utövas över försäkringsföretag, dvs. svenska försäk-

ringsaktiebolag m.fl. (jfr vad Lagrådet anfört under 1 kap.1 § ovan), 

och de grupper av företag som dessa ingår i. Tillsynen kan ske av 

Finansinspektionen eller någon grupptillsynsmyndighet i ett annat 

EES-land.   

 

De föreslagna svenska reglerna i 19 kap. om rapportering, tillsyn, 

företagsstyrningssystem, kapitalbas och kapitalkrav på gruppnivå, 

m.m., är närmast inriktade på de svenska försäkringsföretagen och 
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på Finansinspektionens tillsyn. Eftersom grupptillsynen är gränsöver-

skridande får emellertid också andra EES-länders lagstiftning och 

andra grupptillsynsmyndigheters tillsynsåtgärder betydelse. Hur re-

gleringen i detta avseende är tänkt att fungera framstår som oklart.  

 

Exempelvis finns ingen lagvalsregel som tydligt utvisar i vilka fall 

grupptillsynen ska ske enligt bestämmelserna i försäkringsrörelsela-

gen respektive enligt motsvarande regelverk i andra EES-stater. Av 

2 § verkar i och för sig följa att frågan om grupptillsyn ska ske enligt 

bestämmelserna i försäkringsrörelselagen avgörs av om det i grup-

pen finns ett svenskt försäkringsföretag och hur detta företag i så fall 

är placerat i gruppstrukturen. Samtidigt synes bestämmelserna i 3 § 

syfta till att åstadkomma att grupptillsynen inte ska avgränsas så att 

varje ”delgrupp” i en större grupp ska betraktas för sig utan att tillsy-

nen ska avse gruppen i dess helhet. Om dessa paragrafer utgör ett 

korrekt införlivande av direktivet, och man därmed kan utgå från att 

motsvarande reglering finns även i övriga EES-länder, så innebär 

detta att ett svenskt försäkringsföretag kan komma att omfattas av 

flera länders bestämmelser om grupptillsyn. Huruvida detta verkligen 

är avsikten framstår dock som oklart. 

 

Trots att regleringen i 2 § tyder på att försäkringsrörelselagens regler 

ska tillämpas så snart det finns ett på visst sätt placerat svenskt för-

säkringsföretag i gruppen synes vidare de materiella bestämmelser-

na i lagen inte vara utformade efter det synsättet. Där verkar lagens 

tillämplighet i stället vara beroende av om Finansinspektionen utsetts 

till grupptillsynsmyndighet, vilket som framgår av 7 § inte alltid kom-

mer att vara fallet i de situationer som omfattas av 2 §.  

 

I bestämmelserna om gruppsolvens (se 27 § och framåt) anges 

sålunda i de flesta fall att Finansinspektionen, när inspektionen är 

grupptillsynsmyndighet, får fatta beslut i olika avseenden och att före-
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tagen då ska rapportera m.m. till inspektionen (se t.ex. 28, 30, 43 och 

46 §§). Däremot sägs ingenting om vad som ska gälla om grupptill-

synsmyndigheten finns utanför Sverige, vilket indikerar att bestäm-

melserna inte är tänkta att tillämpas i dessa fall. I stället skulle det då 

vara motsvarande regelverk i det land där grupptillsynsmyndigheten 

finns som ska tillämpas. Det finns dock även exempel på bestäm-

melser där det anges att viss rapportering ska ske till grupptillsyns-

myndigheten (42 § första stycket), eller att det är grupptillsynsmyn-

digheten som ska fatta beslut (37 § andra stycket), utan att det där 

anges några begränsningar i fråga om myndighetens lokalisering. 

 

Av den föreslagna regleringen framgår vidare inte klart vad grupptill-

synen närmare bestämt innebär. Som nämnts tar lagstiftningen pri-

märt sikte på att tillsyn ska ske över svenska försäkringsföretag som 

ingår i en grupp. I 2 § anges exempelvis att grupptillsyn ska ”utövas 

över” försäkringsföretag, inte över andra företag i gruppen eller över 

gruppen som sådan. Å andra sidan sägs i 11 § att Finansinspektion-

en får, när inspektionen är grupptillsynsmyndighet, undanta vissa 

företag (däribland företag belägna utanför EES) från grupptillsynen. 

Detta indikerar att tillsynen som utgångspunkt omfattar alla företag i 

gruppen. 

 

Att grupptillsynen i någon mening ska avse gruppen som helhet är 

väl också en självklarhet. Det framstår dock som oklart om detta in-

nebär att Finansinspektionen, när inspektionen är grupptillsynsmyn-

dighet, kan rikta krav även mot utländska företag i gruppen eller om 

innebörden av bestämmelserna endast är att förhållandena i andra 

gruppföretag ska beaktas vid grupptillsynen av svenska försäkrings-

företag.  

 

Ytterligare ett exempel på de oklarheter som råder när det gäller den 

grundläggande uppbyggnaden av grupptillsynssystemet är bestäm-
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melserna om vad som gäller för grupper med moderföretag utanför 

EES (se 93 § och framåt). Där anges att Finansinspektionen ska 

göra en kontroll av om den tillsyn som utövas i tredjeland är likvärdig 

med den grupptillsyn som föreskrivs i Solvens II-direktivet. Om tillsy-

nen bedöms vara likvärdig ska Finansinspektionen enligt 97 § förlita 

sig på den tillsyn som tillsynsmyndigheten i tredjelandet utövar. Nå-

gon närmare förklaring till vad detta konkret innebär finns inte vare 

sig i de föreslagna bestämmelserna eller i motiveringen till dessa i 

lagrådsremissen. 

 

Vid föredragningen har anförts att 97 § överensstämmer med regle-

ringen i direktivet och att det finns två möjliga tolkningar av denna 

reglering. Den ena tolkningen är att det i de fall som omfattas av 97 § 

överhuvudtaget inte ska ske någon grupptillsyn i Sverige, utan att det 

ska räcka med den grupptillsyn som utövas i det land där moderbo-

laget finns. Den andra tolkningen är att Finansinspektionen vid tillsy-

nen av den del av gruppen som finns inom EES ska bortse från mo-

derföretaget utanför EES. I remissen (s. 381) finns en kort skrivning 

som tyder på att lagstiftaren tagit ställning för den förstnämnda tolk-

ningen. Något tydligt och utvecklat resonemang om detta finns dock 

inte i remissen. Än mindre framgår av regleringen vad som gäller i 

detta avseende. 

 

Enligt Lagrådets mening är det inte acceptabelt att svaret på så 

grundläggande frågor om hur systemet med grupptillsyn är tänkt att 

fungera som de som redovisats ovan inte kan utläsas ur regleringen, 

eller ens framgår av motiveringen till denna. Detta kan inte heller ur-

säktas med att direktivet i sig innehåller oklarheter när det gäller 

dessa frågor. Det kravet måste ändå kunna ställas att den svenska 

lagstiftaren vid genomförandet av ett direktiv gör en bedömning av 

vad direktivregleringen går ut på och sedan utformar den svenska 

lagstiftningen i enlighet med detta. 
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Även när det gäller den lagtekniska strukturen på det föreslagna 19:e 

kapitlet finns flera brister. Kapitlet omfattar inte mindre än 105 para-

grafer. Om det alls ska vara möjligt att få någon överblick över inne-

hållet och strukturen i en sådan textmassa är det nödvändigt att ru-

briksättningen är genomtänkt. Kapitlets utformning i detta avseende 

är ytterligare ett exempel på de brister som Lagrådet påtalat inled-

ningsvis, bl.a. avseende det stora antalet rubriker på samma nivå.   

 

Som exempel på olämplig rubriksättning kan bl.a. nämnas följande: 

- 6–10 §§ avser grupptillsynsmyndigheten och hur en sådan utses. 

Före vardera av 6–9 §§ finns en kortare eller längre huvudrubrik, alla 

på samma nivå. 

- Huvudrubriken ”Gruppsolvens” omfattar 27–40 §§, och i stort sett 

alla paragrafer har sin egen underrubrik, alla på samma nivå. Bland 

dessa finns emellertid ett antal paragrafer, 34–39 §§, som samtliga 

synes avse ett specialfall, nämligen användning av s.k. interna mo-

deller. 

- Efter 40 § finns ett antal paragrafer, 41–45 §§, som också synes 

avse aspekter på frågor om gruppsolvens, men som var och en för-

setts med en egen huvudrubrik.  

 

Möjligheten att få en överblick över hur grupptillsynen är tänkt att 

fungera försvåras också av att centrala bestämmelser blandas  

med olika särregleringar. Efter de inledande 16 paragraferna, som 

väsentligen har generell innebörd, kommer ett avsnitt med rubriken 

”Nationell undergrupptillsyn”, omfattande 17–26 §§, som reglerar en 

särskild ordning som medlemsstaterna har möjlighet att införa (s. 383 

ff. i remissen). Under rubriken ”Tillsyn över vissa grupper med cent-

raliserad riskhantering – särskild tillsynsordning” finns paragraferna 

50–71. Dessa avser ett särskilt samrådsförfarande mellan tillsyns-

myndigheter (lagrådsremissen s. 415 ff.). Därefter, från och med  
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72 §, synes kapitel 19 återgå till huvudregleringen avseende grupp-

tillsyn. 

 

Enligt Lagrådets mening bör övervägas om sådana delar av kapitlet 

som nu har nämnts kan skiljas ut från den generella regleringen och 

t.ex. bilda egna kapitel i lagen. 

 

Lagrådet anser sammanfattningsvis att den föreslagna regleringen i 

19 kap. innehåller sådana brister och oklarheter att den, innan den 

kan läggas till grund för lagstiftning, måste omarbetas grundligt. I det 

följande ges ändå vissa synpunkter på enskilda paragrafer i kapitlet. 

De principiella oklarheter som påtalats ovan innebär dock att Lagrå-

dets möjlighet att genomföra en meningsfull granskning av de en-

skilda paragraferna har varit begränsad. 

 

19 kap. 1 § 

 

I paragrafen anges vilka företag som ingår i en grupp. De gruppkon-

stellationer som beskrivs i andra stycket utgör en grupp i bestämmel-

sernas mening endast om det för att upprätta eller avsluta sådana 

förbindelser som anges där krävs tillstånd av grupptillsynsmyndig-

heten (se tredje stycket). I svensk rätt uppställs inte något sådant 

krav på tillstånd. I den fortsatta beredningen av lagstiftningsärendet 

bör klargöras vilken betydelse bestämmelserna i andra och tredje 

styckena får vid tillämpningen av de svenska reglerna om grupptill-

syn.  

 

19 kap. 2 § 

 

I paragrafen föreskrivs att grupptillsyn ska ”utövas över” försäkrings-

företag i ett antal uppräknade situationer. Bestämmelserna ger in-

tryck av att tillsynen avser endast de svenska försäkringsföretag som 
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nämns i paragrafen. Samtidigt förefaller bestämmelserna om grupp-

tillsyn som redan nämnts ovan i någon mening innebära att tillsyn 

utövas över gruppen som helhet, dvs. även över eventuella ut-

ländska företag som ingår i gruppen. Om detta är rätt uppfattat bör 

paragrafen omformuleras exempelvis på så sätt att det anges att 

grupptillsyn ”ska utövas över grupper där det ingår” sådana försäk-

ringsföretag som nämns i paragrafen. 

 

I andra stycket 3 används benämningen ”blandat finansiellt holding-

företag”. Som Lagrådet anför i anslutning till 1 kap. 12 § bör en defi-

nition av vad som avses med denna benämning införas i den para-

grafen.  

 

19 kap. 3 § 

 

I paragrafen finns bestämmelser om ”nivån” för grupptillsynen. Syftet 

med bestämmelserna synes vara att uppåt i gruppstrukturen av-

gränsa vilka företag som ska beaktas vid tillsynen. Tanken verkar 

vara att grupptillsynen ska utgå från det företag inom EES som ligger 

högst upp i gruppstrukturen. Vad som närmare bestämt avses med 

att bestämmelserna om grupptillsyn ska tillämpas ”enbart på nivån 

för” vissa företag framstår dock som oklart. Detta bör klargöras i den 

fortsatta beredningen. 

 

Regleringen i paragrafen är svårläst. Under den fortsatta beredning-

en bör övervägas om inte bestämmelserna kan utformas i närmare 

överensstämmelse med motsvarande reglering i direktivet, vilken i 

detta fall framstår som något tydligare (se artikel 215). 

 

I paragrafen, liksom i kapitlet generellt, används benämningen ”top-

pen av en grupp” för att peka ut det företag som ligger överst i 

gruppstrukturen. Detta uttryckssätt saknar motsvarighet i direktivet. 
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Valet att använda en annan terminologi i den svenska regleringen än 

i direktivet bör motiveras (jfr även vad Lagrådet anför i anslutning till 

19 kap. 7 § nedan). 

 

19 kap. 4 § 

 

I paragrafen finns bestämmelser om undantag i vissa fall från be-

stämmelserna om riskkoncentration och interna transaktioner i 46 

och 47 §§. Det rör sig således inte om undantag från grupptillsyns-

bestämmelserna generellt utan endast från de specifika bestämmel-

ser som finns i de angivna paragraferna. Enligt Lagrådet mening bör 

därför övervägas om inte dessa undantagsbestämmelser bör place-

ras i anslutning till de nämnda paragraferna och inte som en allmän 

bestämmelse (jfr 2 § femte stycket) i inledningen av kapitlet. 

 

I paragrafen talas om ”interna transaktioner” medan det i 13 §, som 

rör liknande frågor, talas om ”transaktioner inom en grupp”. Det bör 

klargöras vad som motiverar denna skillnad i uttryckssätt. Det bör 

också klargöras varför det i 4 § hänvisas till både 46 och 47 §§ me-

dan 13 § hänvisar endast till 46 § samt varför 4 och 13 §§ inte place-

rats i anslutning till varandra.  

 

19 kap. 7 § 

 

Paragrafen innehåller bestämmelser om i vilka fall Finansinspektion-

en ska vara grupptillsynsmyndighet. I punkten 4 beskrivs situationen 

att det ”i toppen av gruppen” finns fler än ett företag. Enligt den be-

greppsapparat som introduceras i 3 § kan dock endast ett företag 

vara ”i toppen”. I direktivet används olika benämningar för att ringa in 

de företag som avses i dessa paragrafer (se artiklarna 215 och 247). 

Det bör övervägas om inte de svenska bestämmelserna bör utformas 

i närmare anslutning till direktivets ordalydelse.  
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19 kap. 8 § 

 

Bestämmelserna i tredje och fjärde styckena överensstämmer inte 

med motsvarande reglering i artikel 247.3 i direktivet. I direktivet 

anges att de berörda behöriga myndigheterna ska göra allt de kan för 

att nå fram till ett gemensamt beslut om valet av grupptillsynsmyn-

dighet inom tre månader. I den svenska regleringen är det i stället 

Finansinspektionen som åläggs att fatta beslut inom tre månader. 

 

Hänvisningen i tredje stycket bör avse ”överenskommelse enligt 

andra stycket”. 

 

19 kap. 9 § 

 

Det Lagrådet anför om tremånadersfristen i 19 kap. 8 § har relevans 

även för utformningen av denna paragraf. 

 

19 kap. 13 § 

Se vad Lagrådet anför i anslutning till 19 kap. 4 §. 

 

19 kap. 14 och 15 §§ 

 

Paragraferna reglerar vad som ska gälla om ett blandat finansiellt 

holdingföretag omfattas av tillsyn även enligt andra bestämmelser. 

Det bör, genom hänvisningar eller på annat sätt, tydliggöras vilka 

bestämmelser som avses. Paragraferna bör också omformuleras 

språkligt så att den avsedda innebörden framgår klart. Sista delen av 

respektive paragraf (”så att det blandade finansiella företaget bara 

behöver…”) förefaller överflödig och kan strykas.  
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19 kap. 18 § 

 

I paragrafen anges att ett beslut om nationell undergruppstillsyn en-

ligt 17 § får begränsas till att avse ett eller flera av tre uppräknade 

områden. Det bör preciseras vilka paragrafer i kapitlet som omfattas 

av respektive område.  

 

19 kap. 19 § och följande paragrafer 

 

I flera av de paragrafer som gäller nationell undergruppstillsyn finns 

hänvisningar till tillstånd, tillsynsordningar, metoder etc. i andra para-

grafer i lagen. Flera av hänvisningarna synes ha bäring även på till-

stånd etc. som beslutas av utländska grupptillsynsmyndigheter enligt 

bestämmelser i de lagar som dessa har att tillämpa. I dessa fall bör 

hänvisningarna göras till de aktuella direktivbestämmelserna, alterna-

tivt till nationella bestämmelser i grupptillsynsmyndighetens hemland 

som avser att införliva direktivbestämmelserna. 

 

19 kap. 23 § 

 

I paragrafen anges att ett tillstånd att använda en intern modell ska 

gälla även för företag i gruppen som omfattas av ett beslut om na-

tionell undergrupptillsyn avseende gruppsolvens. Enligt direktivet 

(artikel 216.4) är det snarare den interna modellen som ska gälla 

även vid den nationella undergrupptillsynen. Paragrafen bör omfor-

muleras i enlighet med detta. 

 

19 kap. 24 § 

 

I punkten 2 bör orden ”åtgärda bristerna” ändras till ”vidta åtgärder” 

eftersom det i den situation som avses inte är fråga om brister hos 
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företaget (jfr även motsvarande direktivbestämmelse i artikel 216.4 

andra stycket). 

 

19 kap. 26 § 

 

Andra ledet i första stycket (”om de berörda behöriga myndigheter-

na…”) förefaller överflödigt och kan strykas, vilket skulle göra be-

stämmelsen mer lättläst. 

 

19 kap. 27 § 

 

Se vad Lagrådet anför i anslutning till 7 kap. 1 §. 

 

19 kap. 30 § 

 

Det bör införas en hänvisning till proportionell andel ”enligt 29 §”. 

 

19 kap. 32 § 

 

I tredje stycket anges att en intern modell som används för beräkning 

av det gruppbaserade solvenskapitalkravet även får användas för 

beräkning av solvenskapitalkravet för ett försäkringsföretag eller en 

EES-försäkringsgivare som ingår i gruppen. Det framstår som oklart i 

vilka situationer det kan bli aktuellt att beräkna ett solvenskapitalkrav 

för en EES-försäkringsgivare samt om bestämmelsen när det gäller 

försäkringsföretag tar sikte på grupptillsynen eller tillsynen av det 

enskilda företaget. Dessa frågor bör klargöras i den fortsatta bered-

ningen. 
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19 kap. 35 § 

 

I paragrafen föreskrivs att Finansinspektionen, när inspektionen prö-

var en ansökan om tillstånd att använda en intern modell, får tillämpa 

bestämmelser som enligt författningar i en annan stat inom EES gäl-

ler för en sådan intern modell. Enligt författningskommentaren ge-

nomför paragrafen inte någon artikel i Solvens II-direktivet utan är en 

rent svensk bestämmelse. Behovet av en sådan bestämmelse kan 

ifrågasättas. Eftersom regleringen angående interna modeller är 

styrd av direktivet bör den rimligen se i princip likadan ut även i andra 

EES-länder. Det är vidare oklart om utländsk rätt ska tillämpas även 

vid Finansinspektionens efterföljande tillsyn av användningen av den 

interna modellen eller endast vid prövningen av ansökan. Lagrådet 

förordar att paragrafen övervägs ytterligare. 

 

19 kap. 38 § 

 

Det bör preciseras att de beslut som avses i paragrafen är beslut av 

en utländsk grupptillsynsmyndighet. 

 

19 kap. 39 och 40 §§ 

 

Hänvisningarna till 17 kap. är felaktiga. 

 

19 kap. 42 och 43 § 

 

Rubrikerna före 42 och 43 §§ bör strykas så att paragraferna hamnar 

under samma rubrik som 41 §. 

 

19 kap. 45 §  

 

Andra stycket bör omarbetas språkligt för att öka läsbarheten. 
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19 kap. 48 § 

 

Paragrafen innehåller bestämmelser om företagsstyrningssystem 

inom en grupp. I första stycket räknas de företag upp som ska an-

svara för att kraven i 10 kap. på företagsstyrningssystem i tillämpliga 

delar följs på gruppnivå. Det finns dock ingen uttrycklig regel om att 

dessa krav faktiskt ska följas även på gruppnivå. En sådan bestäm-

melse bör införas. Vidare bör, i enlighet med vad som anges i remis-

sen (s. 448), det i lagtexten klargöras att det ska pekas ut endast ett 

företag som är ansvarigt. 

 

I andra stycket kan de inledande orden ”I företag som ingår” strykas. 

 

19 kap. 49 § 

 

Vid föredragningen har upplysts att det är det företag som är ”i top-

pen” av gruppen som är ansvarigt för den risk- och solvensbedöm-

ning som behandlas i paragrafen. Om detta är riktigt bör det komma 

till uttryck i lagtexten. Vidare bör klargöras vad som avses med ”ni-

vån för ett dotterföretag” i andra stycket. 

 

19 kap. 51 §§ 

 

Paragrafen innehåller bestämmelser om överenskommelse i tillsyns-

kollegiet om s.k. särskild tillsynsordning. I 61 § finns bestämmelser 

om vad som gäller om en överenskommelse inte kan träffas. Dessa 

paragrafer bör lämpligen placeras i anslutning till varandra (jfr 36–

37 §§). Regleringen bör vidare kompletteras med en bestämmelse 

om att Finansinspektionen i ett sådant fall kan fatta ett eget beslut i 

frågan (se artikel 237.6 i direktivet, vilken synes sakna motsvarighet i 

den föreslagna lagregleringen). 
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Av motsvarande skäl som anförts i anslutning till 19 kap. 19 § bör 

hänvisningen till 50 § ersättas med en hänvisning till den aktuella 

direktivbestämmelsen (eller till nationell rätt som införlivar denna). 

 

19 kap. 52 § 

 

Det bör klargöras vad som avses med att Finansinspektionen utövar 

grupptillsyn ”på gruppnivå” (punkten 1) och med solvensbedömning 

som omfattar hela gruppen ”och på nivån för dotterföretaget” (punk-

ten 3). 

 

19 kap. 53 § 

 

Det framstår som oklart varför det anges att vissa beräkningar inte 

ska påverka tillämpningen av 34 och 36 §§, vilka handlar om hante-

ringen av ansökningar. 

 

19 kap. 59 § 

 

I paragrafen anges att om en sådan överenskommelse som avses i 

57 § (om åtgärdsplan) och 58 § (om vissa åtgärder) inte kan träffas 

inom den angivna tidsfristen, ska Finansinspektionen ensam fatta 

beslut ”om godkännande av åtgärdsplanen”. Bestämmelsen och ru-

briken före paragrafen bör omformuleras så att de fångar in även de 

fall som avses i 58 §. 

 

19 kap. 60 § 

 

Sista delen av första meningen (”för att inom tre månader…”) är 

överflödig och kan strykas för att öka läsbarheten. 
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19 kap. 64 § 

 

I paragrafen finns bestämmelser om upphörande av den särskilda 

tillsynsordningen. Såsom bestämmelserna är skrivna tyder de på att 

ett upphörande sker automatiskt om de förutsättningar som anges i 

paragrafen är för handen. Vid föredragningen har dock upplysts att 

avsikten är att ett tillstånd ska upphöra att gälla först efter beslut av 

Finansinspektionen. Detta bör komma till uttryck i lagtexten. Lagrådet 

förordar att paragrafens inledning omformuleras exempelvis enligt 

följande: ”Finansinspektionen ska besluta att ett tillstånd enligt 51 § 

att omfattas av en särskild tillsynsordning ska upphöra att gälla 

om…”. 

 

19 kap. 65 § och följande paragrafer 

 

Rubriksättningen bör ses över så att det framgår att 65 § och följande 

paragrafer avser situationen att den särskilda tillsynsordningen upp-

hör. 

 

Bestämmelsen i 65 § bör omformuleras så att det framgår att den 

avser de fall då den särskilda tillsynsordningen har upphört pga. att 

villkoret i 52 § 1 inte längre är uppfyllt (jfr artikel 240.1 andra stycket i 

direktivet). 

 

19 kap. 67 § 

 

Hänvisningen till 66 § bör ersättas med en hänvisning till 52 § 2–4. 

 

19 kap. 68 § 

 

I paragrafen anges att villkoren i 52 § 2–4 i vissa fall inte ska anses 

uppfyllda samt att Finansinspektionen då ska underrätta den berörda 
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behöriga myndigheten om detta. Rubriken till paragrafen bör ändras 

så att den tar sikte på den bristande villkorsuppfyllelsen snarare än 

underrättelsen. Vidare bör inledningen av paragrafen ges lydelsen 

”Om Finansinspektionen efter att ha rådfrågat tillsynskollegiet bedö-

mer…” (jfr artikel 240.1 sista stycket i direktivet).  

 

19 kap. 69 § 

 

Det som sägs i paragrafen är självklart. Lagrådet förordar att den 

utgår. 

 

19 kap. 70 § 

 

Se vad Lagrådet anför i anslutning till 19 kap. 35 §. Om paragrafen 

ska vara kvar bör orden ” ansökan enligt 50 §” ersättas med ”ansö-

kan om särskild tillsynsordning” eftersom en sådan ansökan kan ha 

getts in i ett annat land enligt de regler som gäller där. 

 

19 kap. 71 § 

 

I paragrafen föreskrivs att ett beslut som fattats av en behörig myn-

dighet inom EES efter en överenskommelse med anledning av en 

ansökan eller ett förslag som avses i 50–60 §§ gäller i Sverige och är 

bindande för de berörda företagen och för Finansinspektionen. I re-

missen (se s. 433 och 597) anges att paragrafen inte genomför nå-

gon specifik direktivbestämmelse men att det ansetts att det genom 

en generell bestämmelse i lag bör tydliggöras vilken verkan de 

nämnda besluten har. 

 

I artiklarna 237–239 finns emellertid ett antal bestämmelser om vil-

ken verkan olika beslut ska ha (se artiklarna 237.5–6, 238.5 och 

239.5). Dessa bestämmelser gäller såväl beslut av tillsynskollegiet 
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som beslut som fattats av andra länders tillsynsmyndigheter. När det 

gäller beslut av andra länders myndigheter omfattas i vissa fall även 

beslut som fattats utan en föregående överenskommelse i kollegiet. 

De nämnda direktivbestämmelserna synes inte vara fullt ut genom-

förda i det lämnade lagförslaget.  

 

Hänvisningarna i paragrafen till 50–60 §§ bör ersättas med en hän-

visning till motsvarande direktivbestämmelser eller med en mer all-

män skrivning om ”beslut om särskild tillsynsordning” eller liknande 

(se vad Lagrådet anför i anslutning till 19 kap. 19 och 70 §§). Vidare 

bör rubriken till paragrafen ändras för att bättre återspegla dess in-

nehåll. 

 

19 kap. 77–80 §§ 

 

I paragraferna finns bestämmelser om upplysningsskyldighet för för-

säkringsföretag och om vissa tillsynsbefogenheter för Finansinspek-

tionen. Tidigare var kapitlet om försäkringsgrupper (9 kap.) placerat 

före kapitlen om tillsyn (14 kap.) och ingripanden (16 kap.) i lagen. 

Enligt lagförslaget ska gruppkapitlet nu komma efter dessa kapitel 

(vilka enligt förslaget ska ha nummer 17 och 18). I den fortsatta be-

redningen bör belysas hur bestämmelserna i 17–19 kap. förhåller sig 

till varandra och i vilken utsträckning bestämmelserna i 17–18 kap. är 

tillämpliga även på de frågor som behandlas i 19 kap. 

 

19 kap. 81 § 

 

Se vad Lagrådet anför i anslutning till 17 kap. 3 a §. 
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19 kap. 83 § 

 

Det som sägs i första stycket andra meningen torde framgå redan av 

första meningen. Det bör övervägas om andra meningen kan strykas. 

 

19 kap. 87 § 

 

Rubriken före paragrafen bör utgå, så att det tydliggörs att det är för-

seningsavgift enligt 86 § som behandlas i 87–90 §§. 

 

19 kap. 91 § 

 

Se vad Lagrådet anför i anslutning till 10 kap. 5 § när det gäller ”ställ-

företrädare” i första stycket. 

 

Det som sägs i andra stycket förefaller täckas redan av första styck-

et. Det bör övervägas om andra stycket kan strykas. 

 

19 kap. 93 § 

 

Första meningen i paragrafen är ofullständig (”om Finansinspektion-

en skulle ha varit grupptillsynsmyndighet” måste kompletteras med 

”för det fall att…”). 

 

19 kap. 94 § 

 

I paragrafen anges att Finansinspektionen ska kontrollera om den 

tillsyn som utövas av en tillsynsmyndighet i tredjeland är likvärdig 

med den grupptillsyn som föreskrivs i Solvens II-direktivet. Enligt den 

motsvarande direktivbestämmelsen ska detta ske endast om kom-

missionen inte antagit en delegerad akt i frågan (se artikel 260.1 
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andra stycket i direktivet). Den svenska bestämmelsen bör utformas i 

enlighet med detta. 

 

19 kap. 95 § 

 

Orden ”beslutar om tillsynen är likvärdig” bör ersättas med ”beslutar i 

frågan om likvärdighet”. 

 

19 kap. 96 § 

 

Hänvisningen i första stycket till 93 § är felaktig (ska rätteligen vara 

94 §). 

 

19 kap. 97 § 

 

Se vad Lagrådet anför inledningsvis under rubriken 19 kap. 

 

19 kap. 98 § 

 

I paragrafen anges att grupptillsynen ska utövas av Finansinspek-

tionen under förutsättning bl.a. att det finns ett försäkringsföretag 

(dvs. ett svenskt företag, jfr vad Lagrådet anför i anslutning till 1 kap. 

1 §) som är dotterföretag och som har en balansomslutning som är 

större än balansomslutningen för moderföretaget. I den motsvarande 

direktivbestämmelsen finns dock inte något krav på att dotterföreta-

get ska höra hemma i samma land som grupptillsynsmyndigheten 

(se artikel 260.7 i direktivet där det talas om ”ett försäkrings- eller 

återförsäkringsföretag i en medlemsstat”). Paragrafen bör komplette-

ras så att den täcker in också det fallet att dotterföretaget är en EES-

försäkringsgivare. 
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19 kap. 99–101 §§ 

 

I paragraferna finns bestämmelser om vad som gäller om tillsynen i 

tredjeland inte bedöms vara likvärdig med den grupptillsyn som före-

skrivs i direktivet. Enligt huvudregeln i 99 § ska Finansinspektionen 

då besluta att bestämmelserna om grupptillsyn ska tillämpas på 

gruppen på samma sätt som om företaget i toppen av gruppen hade 

haft sitt huvudkontor inom EES. Alternativt kan inspektionen enligt 

100 § under vissa förutsättningar besluta att använda andra tillsyns-

metoder. I 101 § första stycket föreskrivs att inspektionen får före-

lägga en ägare att inrätta ett holdingföretag inom EES. Med ägare 

torde avses ägare i tredjeland. I 101 § andra stycket sägs att Finans-

inspektionen ska underrätta bl.a. kommissionen när sådana tillsyns-

metoder som anges i 100 § används. 

 

Vid föredragningen har upplysts att ett föreläggande enligt 101 § är 

en sådan annan tillsynsmetod som avses i 100 §. Bestämmelserna 

bör utformas så att detta framgår av lagtexten. Det framstår vidare 

som problematiskt att inspektionen ska kunna rikta ett föreläggande 

mot subjekt som finns i tredjeland där det ställs absoluta krav på att 

dessa ska agera på visst sätt. Det bör övervägas om bestämmelsen i 

101 § första stycket i stället kan utformas så att inspektionen, som 

villkor för att underlåta att tillämpa bestämmelserna i 99 §, kan kräva 

att ett holdingföretag inom EES inrättas. 

 

Bestämmelsen i 101 § andra stycket bör flyttas till 100 §. 

 

19 kap. 102 § 

 

Paragrafen rör inte tredjelandsfrågor men har ändå placerats bland 

de paragrafer där denna problematik behandlas. Paragrafens place-

ring bör ses över. 
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19 kap. 103 och 104 §§ 

 

I paragraferna behandlas anknutna försäkringsgivare från tredjeland. 

Det framstår som oklart vad som avses med ”anknutna försäkrings-

givare” och vilken koppling (om någon) dessa bestämmelser har till 

bestämmelserna i 93–101 §§ om moderföretag från tredjeland. I 

1 kap. 16 a § finns en definition av begreppet ”anknutet företag”, men 

det framgår inte om denna definition är tänkt att tillämpas även med 

avseende på vad som är en ”anknuten försäkringsgivare”. Dessa 

frågor behöver klargöras och rubriksättningen anpassas. 

 

Enligt 103 § första stycket ska Finansinspektionen under vissa förut-

sättningar kontrollera om vissa krav i ett tredjeland är likvärdiga med 

kraven enligt försäkringsrörelselagen. Det finns dock i detta fall inga 

bestämmelser, motsvarande dem i 97–101 §§, om vad som blir kon-

sekvensen av utfallet av den kontrollen. I den fortsatta beredningen 

bör denna fråga klargöras. 

 

I 104 § föreskrivs att Finansinspektionen får hänskjuta ett ärende till 

Eiopa om inspektionen inte inom tre månader kan komma överens 

med berörda behöriga myndigheter enligt 103 §. I den paragrafen 

finns dock ingen föreskrift om att myndigheterna ska komma över-

ens, utan bara om att samråd ska ske innan Finansinspektionen fat-

tar beslut. I den motsvarande direktivbestämmelsen (se artikel 227.2 

tredje stycket) synes det vara övriga tillsynsmyndigheter som getts 

rätt att hänskjuta ärendet till Eiopa om de inte samtycker till det be-

slut som inspektionen fattat. Frågan bör klargöras i den fortsatta be-

redningen. 
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19 kap. 105 § 

 

Paragrafen innehåller bemyndiganden. Bemyndigandena i punkten 7 

bör delas upp i två separata punkter eftersom de avser olika frågor. 

 

20 kap. 

 

I kapitlet finns bestämmelser om specialföretag. Med specialföretag 

avses, enligt den föreslagna definitionen i 1 kap. 12 § 11, ett aktiebo-

lag eller en ekonomisk förening som, utan att vara ett försäkringsfö-

retag eller en utländsk försäkringsgivare, övertar försäkringsrisker 

från ett försäkringsföretag eller en EES-försäkringsgivare och som 

helt finansierar sin verksamhet genom emissioner av skuldebrev eller 

någon annan liknande form av finansiering, för vilken rätten till åter-

betalning är underordnad företagens skyldigheter enligt avtal om 

riskövertagande. Direktivet innehåller enligt remissen endast en arti-

kel, 211.1, som behöver genomföras i svensk rätt. Enligt den artikeln 

ska medlemsstaterna tillåta specialföretag att etablera sig inom deras 

territorier, förutsatt att tillsynsmyndigheterna ger sitt förhandgodkän-

nande (remissen s. 466). 

 

Bindande bestämmelser om specialföretag finns i två förordningar, 

kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/35 av den 10 okto-

ber 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direk-

tiv 2009/138/EG om upptagande och utövande av försäkringsverk-

samhet (Solvens II) och kommissionens genomförandeförordning 

(EU) 2015/462 av den 19 mars 2015 om fastställande av tekniska 

standarder för genomförande avseende förfarandena för tillsynsmyn-

dighetens godkännande av etablering av specialföretag, för samar-

bete och informationsutbyte mellan tillsynsmyndigheter när det gäller 

specialföretag samt för att fastställa format och mallar för de uppgif-
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ter som specialföretagen ska rapportera i enlighet med Europapar-

lamentets och rådets direktiv 2009/138/EG. 

 

Flera paragrafer i kapitlet, som behandlar frågor om tillsyn över spe-

cialföretag och ingripanden mot sådana företag, har mer eller mindre 

ordagrant kopierats från motsvarande bestämmelser för försäkrings-

företag. I vart fall vissa av bestämmelserna tycks ha förts in i kapitlet 

utan närmare eftertanke (se t.ex. bestämmelsen om vite i 27 §).  

 

I remissen redovisas inte någon analys av behovet att införa de före-

slagna bestämmelserna om tillsyn och ingripanden, vilket är en brist. 

Inte heller redovisas några skäl för att de föreslagna bestämmelserna 

ska gälla för specialföretag medan andra bestämmelser om tillsyn 

och ingripanden som enligt lagen gäller för försäkringsföretag, inte 

föreslås gälla för specialföretag.  

 

Någon analys av bestämmelserna i de två EU-förordningarna har 

inte heller presenterats, vilket innebär att det saknas möjligheter att 

pröva om den föreslagna regleringen innebär någon dubbelreglering i 

förhållande till nyss nämnda EU-förordningar. 

 

Inom ramen för det fortsatta lagstiftningsarbetet bör ovan nämnda 

frågor övervägas och klargöras.  

 

Den lagstiftningsteknik som valts, att i kapitlet mer eller mindre orda-

grant upprepa bestämmelser som finns i andra kapitel och som re-

glerar försäkringsföretag, i stället för att genom hänvisning föreskriva 

att vissa bestämmelser ska tillämpas på specialföretag innebär att 

den redan mycket omfattande lagen tyngs med ytterligare ett antal 

paragrafer. Det kan sättas i fråga om det inte vore enklare att göra 

bestämmelserna tillämpliga på specialföretag genom hänvisning. Om 

paragraferna ska införas i kapitlet är det till hjälp för förståelsen om 
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en hänvisning till motsvarande bestämmelse för försäkringsföretag 

görs i författningskommentaren.  

 

20 kap. 1 § 

 

Enligt bestämmelsen får ett aktiebolag eller en ekonomisk förening 

driva verksamhet som specialföretag bara efter tillstånd från Finans-

inspektionen. Av 20 kap. 6 § framgår att Finansinspektionen ska 

pröva en ansökan om tillstånd att bedriva verksamhet som specialfö-

retag. Av definitionen av specialföretag i 1 kap. 12 § 11 framgår vi-

dare att endast aktiebolag och ekonomiska föreningar kan bedriva 

verksamhet som specialföretag. Det torde därför vara onödigt att i 

20 kap. 1 § föreskriva att endast aktiebolag och ekonomiska före-

ningar kan få tillstånd och att beslut ska fattas av Finansinspektion-

en. 

 

Lagrådet förordar att paragrafen formuleras om i enlighet med detta 

och exempelvis ges följande lydelse. 

 

Tillstånd krävs för att få driva verksamhet som specialföretag. 

 

20 kap. 2 och 3 §§ 

 

I paragraferna anges vad som krävs för att få tillstånd att driva verk-

samhet som specialföretag. I 2 § anges att tillstånd ska ges ett aktie-

bolag eller en ekonomisk förening som avser att bedriva verksamhet 

som består i att överta försäkringsrisker från ett försäkringsföretag 

eller en EES-försäkringsgivare enligt särskilda avtalsvillkor, och fi-

nansierar denna verksamhet helt genom inkomster från emission av 

skuldebrev eller genom någon annan liknande finansieringsmeka-

nism, enligt särskilda avtalsvillkor. Bestämmelserna i paragrafen 

överensstämmer delvis med definitionen av ett specialföretag som 
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finns i 1 kap. 12 § 11 (se även vad Lagrådet anför i anslutning till den 

paragrafen). Samtidigt avviker formuleringen i paragrafen från definit-

ionen, vilket gör att förhållandet mellan bestämmelserna blir otydligt.  

 

I definitionen anges exempelvis att ett specialföretag ska finansiera 

sin verksamhet genom emissioner av skuldebrev eller någon annan 

liknande form av finansiering, för vilken rätten till återbetalning är un-

derordnad företagens skyldigheter enligt avtal om riskövertagande. 

Något motsvarande krav på att företagets skyldigheter enligt avtalet 

om övertagande av försäkringsrisker ska ges företräde finns inte i 

bestämmelsen om tillstånd. Där anges endast att specialföretag ska 

finansiera sin verksamhet genom emissioner av skuldebrev eller nå-

gon annan liknande form av finansiering, enligt särskilda avtalsvillkor.  

 

Med tanke på att det torde vara en betydelsefull förutsättning att bo-

laget kan fullgöra sina åtaganden enligt avtalet om riskövertagande 

är det svårt att förstå varför detta krav inte upprepas i tillståndsbe-

stämmelsen. Det klargörs inte heller vad som avses med orden  

”enligt särskilda avtalsvillkor” i 2 §, vilket är en brist.    

 

Det kan också sättas i fråga om det är lämpligt att som förutsättning-

ar för tillstånd delvis upprepa definitionen av specialföretag. Det torde 

ligga i sakens natur att ett företag som inte är sådant som anges i 

definitionen inte heller kan beviljas tillstånd att bedriva verksamhet 

som specialföretag. Lagrådet förordar att 2 § utgår.  

 

Om det anses finnas skäl att upprepa de krav som anges i definition-

en bör dessa skäl redovisas i remissen. Vad som avses med ”enligt 

särskilda villkor” bör också redovisas. Samtidigt bör klargöras varför 

formuleringen i 2 § avviker från definitionen vilket innebär att vissa 

delar av definitionen inte tagits med som förutsättningar för tillstånd. 
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Om bestämmelserna 2 § ska finnas kvar i kapitlet bör det vidare 

övervägas om inte 2 och 3 §§ kan förenklas och skrivas ihop till en 

paragraf.  

 

Bestämmelserna i 3 § punkterna 1 och 2 överensstämmer i stort, 

men inte helt, med ordalydelsen i 2 kap. 4 § första stycket 1 och 2. 

Det framstår som om avsikten är att bestämmelserna ska ha samma 

sakliga innehåll. I så fall finns inte skäl att använda olika ordvänd-

ningar eller formuleringar. Utformningen av bestämmelsen bör ses 

över. 

  

20 kap. 7 §  

 

I paragrafen finns en informationsbestämmelse om att ytterligare re-

glering finns i två EU-förordningar. Placeringen av paragrafen är 

olämplig. Paragrafen bör lämpligen placeras i inledningen eller i slu-

tet av kapitlet. 

 

Förordningen (EU) 2015/35 har angivits med ett felaktigt namn, ”för-

säkrings- och återförsäkringsverksamhet” ska rätteligen vara ”försäk-

ringsverksamhet”. Paragrafen är också svårläst. Lagrådet förordar att 

den struktureras om och ges exempelvis följande lydelse.  

 

Ytterligare bestämmelser om specialföretag finns i  
1. Europeiska kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/35 
av den 10 oktober 2014 om komplettering av Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2009/138/EG om upptagande och utövande av 
försäkringsverksamhet (Solvens II), och  
2. kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/462 av den 19 
mars 2015 om fastställande av tekniska standarder för genomföran-
de avseende förfaranden för tillsynsmyndighetens godkännande av 
etablering av specialföretag, för samarbete och informationsutbyte 
mellan tillsynsmyndigheter när det gäller specialföretag samt för att 
fastställa format och mallar för de uppgifter som specialföretagen ska 
rapportera i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 
2009/138/EG. 
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Bestämmelserna gäller  
1. villkor för tillstånd, 
2. obligatoriska avtalsvillkor, 
3. företagsstyrningssystem, 
4. tillsynsrapportering, 
5. solvenskrav, 
6. återkallelse av tillstånd, och 
7. samarbete och informationsutbyte mellan tillsynsmyndigheter. 
 

20 kap. 12 §  

 

I paragrafen finns bestämmelser om när Finansinspektionen ska in-

gripa mot ett specialföretag. I punkten 2 är formuleringen ”riktlinjerna 

enligt 1” felaktig och ska rätteligen ersättas av ordet ”styrdokumen-

ten”. 

 

20 kap. 13 §  

 

I paragrafen finns bestämmelser om ingripanden. Av remissen fram-

går att bestämmelser om ingripanden också finns i kommissionens 

genomförandeförordning (EU) 2015/462. Enligt remissen finns där 

bestämmelser om vad som kan eller ska utgöra grund för återkallelse 

av tillstånd (se remissen s. 472). Förhållandet mellan den nu aktuella 

bestämmelsen och förordningsregleringen är oklar och bör belysas 

ytterligare inom ramen för det fortsatta lagstiftningsarbetet. 

 

20 kap 17 och 18 §§ 

 

I paragraferna finns bestämmelser om straffavgift. Motsvarande be-

stämmelser finns i 16 kap. 14 och 15 §§ i lagen och tillämpas på för-

säkringsföretag. Förutom att några skäl för att införa bestämmelserna 

och att bestämma avgifterna till angivna belopp inte redovisas, ges 

det heller inte någon vägledning för hur bestämmelserna ska tilläm-

pas när det gäller specialföretag, t.ex. när det gäller att fastställa av-

giften inom den ram som anges i 18 § första stycket.  
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I andra stycket i 18 § anges att avgiften inte får överstiga tio procent 

av specialföretagets omsättning. Det är svårt att överblicka om om-

sättningen är en lämplig faktor för att begränsa avgiftens storlek och 

några argument för att koppla avgiftsbegränsningen till omsättningen 

finns inte. 

 

I den motsvarande paragrafen som gäller för försäkringsföretag, 

16 kap. 15 §, finns i tredje stycket en begränsningsregel som innebär 

att avgiften inte får vara så stor att försäkringsföretaget efter det att 

avgiften har påförts inte uppfyller kraven på stabilitet i 4 kap. 1 § i 

lagen. Någon motsvarande regel föreslås inte beträffande avgifter 

riktade mot specialföretag. Några skäl för att en sådan regel inte be-

hövs redovisas inte. Med hänsyn till att ett specialföretag ska garan-

tera försäkringstagares och andra ersättningsberättigades rätt till er-

sättning är det svårt att förstå varför en motsvarande regel inte före-

slås. Frågan bör belysas i det fortsatta lagstiftningsarbetet. 

 

20 kap. 27 § 

 

I paragrafen föreskrivs att Finansinspektionen får förena förläggan-

den och förbud enligt 20 kap. med vite. I 16 kap. 25 § finns emellertid 

redan en bestämmelse som ger Finansinspektionen generell rätt att 

förena förelägganden och förbud enligt lagen med vite. 

 

Den föreslagna bestämmelsen innebär en dubbelreglering och kan 

därför utgå. 

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna 

 

Enligt punkten 2 första stycket ska särskilda övergångsregler gälla 

för företag som vid lagens ikraftträdande bedriver verksamhet som 

avser tjänstepensionsförsäkringar. För den delen av verksamheten 
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ska vissa av kapitlen i lagens äldre lydelse tillämpas, tillsammans 

med vissa av kapitlen i lagens nya lydelse. Enligt punktens fjärde 

stycke ska ”försäkringsföretag som avses i första stycket” efter an-

mälan kunna tillämpa de nya reglerna i sin helhet, även avseende 

tjänstepensionsförsäkring.     

 

Det framstår inte som klart om denna övergångsreglering är tänkt att 

även omfatta företag som eventuellt enbart bedriver tjänstepensions-

verksamhet. Frågan bör klarläggas. 

 

Vidare får enligt tredje stycket de avsedda företagen tillämpa angivna 

äldre bestämmelser även för försäkringsrörelsen, om denna är av 

endast ringa omfattning. Lagrådet ifrågasätter om inte en sådan be-

stämmelse bör kompletteras med en möjlighet att utfärda föreskrifter.  

 

Urvalet av de av lagens kapitel i den äldre resp. den nya lydelsen 

som ska tillämpas i övergångssituationen bör motiveras närmare, 

t.ex. varför vare sig de äldre reglerna om försäkringsgrupper eller de 

nya om grupptillsyn blir aktuella. 

 

Enligt punkten 3 kan försäkringsbolag resp. återförsäkringsbolag i 

vissa fall få tillstånd med innebörd att de ”inte behöver tillämpa delar 

av denna lag”. Det framstår som oklart om avsikten är att vissa av de 

äldre bestämmelserna ska tillämpas i stället (jfr lagrådsremissen 

s. 492 f.).  

 

Enligt punkten 4 ska övergångsvis vissa kapitalbasposter i primärka-

pitalet kunna klassificeras som nivå 1 eller nivå 2 enligt 7 kap. 7 §.  

En procentuell begränsning ska dock gälla. Bestämmelsen är oklar 

och bör omformuleras så att det framgår hur denna procentuella be-

gränsning är tänkt att fungera.   
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Punkten 5 avser bestämmelser i en direkt tillämplig kommissionsför-

ordning, (EU) 2015/35. Någon svensk övergångsreglering torde inte 

vara nödvändig. 

 

Enligt punkten 7 ska i ett visst fall vissa angivna bestämmelser inte 

tillämpas under det första året efter ikraftträdandet. Vilka bestämmel-

ser som egentligen avses framgår dock inte, eftersom hänvisningar-

na uppenbarligen är felaktiga.  

 

I punkten 8 anges att Finansinspektionen ”får besluta” att ett försäk-

ringsföretag ska använda ett visst solvenskapitalkrav. I andra punkter 

i övergångsregleringen anges att inspektionen får ”i ett enskilt fall” 

besluta om olika särregler, se punkterna 3, 9 och 10. Om samma 

slags beslutssituation avses i alla dessa fall bör en enhetlig termino-

logi åstadkommas. 

 

Punkterna 9–12 innebär att försäkringsföretag kan få tillstånd att an-

vända vissa metoder vid beräkning av den bästa skattningen eller de 

försäkringstekniska avsättningarna. Bestämmelserna reglerar inte 

några tillfälliga avvikelser i förhållande till bestämda regler i lagen, 

och har ingen tidsbegränsning. Av punkten 11 framgår emellertid att 

företagen ska föreläggas att vidta åtgärder för att senast den 1 janu-

ari 2032 uppfylla solvenskapitalkravet.    

 

Bestämmelserna tycks således ha koppling till att ett visst mål ska 

uppnås senast 2032, men har i övrigt inte karaktär av övergångsreg-

ler. Enligt Lagrådets mening bör regleringen ske i lagen, inte i ikraft-

trädande- och övergångsbestämmelserna.  

 

Att regleringen inte passar i ikraftträdande- och övergångsbestäm-

melserna framgår också av att vissa lagbestämmelser direkt hänvisar 
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till punkterna 9 och 10, se 10 kap. 11 § fjärde stycket och 17 kap. 

24 §. Reglerna måste ses över i ett sammanhang.  

 

Punkterna 13 och 14 innehåller hänvisningar till 19 kap. som uppen-

barligen är felaktiga. Den närmare innebörden kan därför inte bedö-

mas. 

 

Punkten 15 ger Finansinspektionen möjlighet att ta ut avgifter för an-

sökningar och anmälningar som kommer in före lagens ikraftträ-

dande.  

 

Mer generellt är avsikten att inspektionen ska kunna pröva ärenden 

enligt de nya lagbestämmelserna så snart lagändringarna utfärdats, 

utan att ikraftträdandet avvaktas. Några övergångsbestämmelser har 

därvid inte ansetts nödvändiga, utom i fråga om avgifterna (remissen 

s. 491). 

 

Enligt Lagrådets mening framstår det som inkonsekvent att meddela 

särbestämmelser om avgiftsuttag vid beslut före ikraftträdandet, men 

inte i fråga om denna tidiga beslutsprocess som sådan. Övergångs-

regleringen i dessa delar bör övervägas på nytt. 

 
Lag om ändring i lagen om utländska försäkringsgivares och tjänste-
pensionsinstituts verksamhet i Sverige  
 
 
1 kap. 3 §  
 
I paragrafens första stycke föreskrivs att bestämmelserna om livför-

säkring i lagen, med undantag för 5 kap. 12 §, får tillämpas för vissa 

sjuk- och olycksfallsförsäkringar. I paragrafens andra stycke före-

skrivs att bestämmelserna om livförsäkring i lagen, med undantag för 

5 kap. 5 och 12 §§, inte behöver tillämpas för vissa livförsäkringar. 

Hänvisningarna till bestämmelserna i 5 kap. har ändrats.  
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I författningskommentaren anges att ändringarna inte föranleds av 

några åtaganden i direktiv samt att ändringarna endast utgör följd-

ändringar. Redan vid en ytlig analys av bestämmelserna framgår 

dock att förslagen innebär materiella ändringar av regleringen. Det är 

dock inte möjligt inom ramen för Lagrådets granskning att utan när-

mare redovisning av de ändringar som görs överblicka vad de i prak-

tiken innebär eller konsekvenserna av förslagen.  

 

Inom ramen för det fortsatta lagstiftningsarbetet bör förslagens prak-

tiska innebörd beskrivas och skälen för förslagen redovisas.  

 
5 kap. 4 b §  
 
I paragrafen finns bestämmelser om företagsstyrning. I paragrafen 

används det felaktiga uttrycket ”försäkringsgivare i tredje land”. Det 

uttryck som ska användas är ”försäkringsgivare från tredje land”, se 

t.ex. definitionen i 1 kap. 5 §.  

 

5 kap. 5 §  

 

I paragrafen finns bestämmelser om att försäkringsgivare från tredje 

land, för sin försäkringsrörelse i Sverige, ska värdera tillgångar och 

skulder, inklusive försäkringstekniska avsättningar, enligt 5 kap.  

1–13 §§ försäkringsrörelselagen. I 5 kap. 5 § andra stycket finns ett 

bemyndigande för regeringen eller den myndighet som regeringen 

bestämmer att meddela ytterligare föreskrifter om de försäkringstek-

niska avsättningarnas innehåll och beräkning.  

 

I 5 kap. 15 § försäkringsrörelselagen finns ett motsvarande bemyndi-

gande att meddela föreskrifter om de försäkringstekniska avsättning-

arnas innehåll och beräkning.  
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Det framgår inte av remissen om det krävs särskilda föreskrifter om 

värderingen av tillgångar och skulder när det gäller försäkringsgivare 

från tredje land eller varför det annars krävs ett särskilt bemyndi-

gande i den nu aktuella paragrafen. Frågan bör klargöras i det fort-

satta lagstiftningsarbetet. 

 

5 kap. 10 §  

 

Av paragrafen följer att företrädaren för en försäkringsgivare från 

tredje land ska föra ett register som vid varje tidpunkt utvisar de till-

gångar som används för skuldtäckning. I 6 kap. 11 § har ordet 

”skuldtäckning” ersatts av uttrycket ”försäkringstekniska avsättning-

ar”. Även i 5 kap. 12 § har ordet utmönstrats. I motsvarande be-

stämmelse om registerföring i 6 kap. 11 § försäkringsrörelselagen 

används uttrycket försäkringstekniska avsättningar. Lagrådet förordar 

att 5 kap. 10 § formuleras om. Det finns då skäl att beakta utform-

ningen av 6 kap. 11 § försäkringsrörelselagen om avsikten är att pa-

ragraferna ska ha samma sakliga innehåll.   

 

I sammanhanget noteras att uttrycket skuldtäckning även används i 

5 kap. 8 §. Där görs vidare hänvisningar till bestämmelser om skuld-

täckning i 6 kap. försäkringsrörelselagen. Bestämmelserna i 6 kap. 

ska enligt remissens förslag upphävas. Det finns därför skäl att även 

överväga utformningen av 5 kap. 8 §. 

  

5 kap. 16 § 
 
 
Benämningen ”Europeiska ekonomiska samarbetsområdet” kan utgå 

och ersättas av förkortningen EES (se 1 kap. 5 § 1). 
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6 kap. 2 a §  
 
 

Se vad Lagrådet anför i anslutning till 1 kap. 12 § 2 försäkringsrörel-

selagen angående s.k. statiska hänvisningar och i anslutning till 

17 kap. 3 a § försäkringsrörelselagen angående uttrycket ”förfarande 

av”.  

 

6 kap. 9 § 

 

I paragrafen finns bestämmelser om skyldigheten för försäkringsgi-

vare från tredje land att upprätta och för godkännande överlämna 

åtgärdsplan enligt 18 kap. 5 § och finansiell saneringsplan 18 kap. 

8 § försäkringsrörelselagen.  

   

I tredje stycket finns ett bemyndigande för regeringen eller den myn-

dighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om inne-

hållet i en åtgärdsplan och en finansiell saneringsplan. I 18 kap. 29 § 

försäkringsrörelselagen finns ett motsvarande bemyndigande att 

meddela föreskrifter om innehållet i en åtgärdsplan och en finansiell 

saneringsplan.  

 

Det framgår inte av remissen om det krävs särskilda föreskrifter om 

åtgärdsplaner och saneringsplaner när det gäller försäkringsgivare 

från tredje land eller varför det annars krävs ett särskilt bemyndi-

gande i den nu aktuella paragrafen. Frågan bör klargöras i det fort-

satta lagstiftningsarbetet.   

 

7 kap.11 § 

 

I paragrafen finns bestämmelser om vad som ska gälla om en försäk-

ringsgivare från tredje land upphör med att driva försäkringsrörelse i 

Sverige. I första stycket anges att försäkringsgivaren är skyldig att 
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”på det sätt som anges i 5 kap. 10 § redovisa tillgångar”. Enligt den 

bestämmelsen ska företrädare för försäkringsgivare föra ett register 

som visar de tillgångar som används vid skuldtäckning och tillgång-

arnas värde.  

 

Det är oklart vad som avses med uttrycket ”på det sätt som anges”. 

Avses att tillgångarna ska redovisas i ett register eller ska bestäm-

melsen förstås på något annat sätt. Frågan bör övervägas och klar-

göras i det fortsatta lagstiftningsarbetet. 

 

9 kap. 5 §  

 

SFS-nummer, 2010:2043, ska anges för försäkringsrörelselagen.  

 

Övriga lagförslag 

 

Lagrådet lämnar förslagen utan erinran. 

 

 

 

 

 

 

     


