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Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2016-06-15 

 

Närvarande: Närvarande: F.d. justitieråden Bo Svensson och 

Gustaf Sandström samt justitierådet Ingemar Persson. 

 

Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden 

 

Enligt en lagrådsremiss den 26 maj 2016 (Justitiedepartementet) har 

regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till  

1. lag om verksamhet med bostadskrediter,  

2. lag om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173),  

3. lag om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.,  

4. lag om ändring i lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende  

    viss finansiell verksamhet,  

5. lag om ändring i lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför  

    affärslokaler,  

6. lag om ändring i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt  

    och finansiering av terrorism,  

7. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),  

8. lag om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846),  

9. lag om ändring i lagen (2014:275) om viss verksamhet med  

    konsumentkrediter. 
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Förslagen har inför Lagrådet föredragits av kanslirådet Mats  

Holmqvist och rättssakkunnige Johan Klefbäck. 

 

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 

 

Lag om verksamhet med bostadskrediter  

 

1 kap. 

 

8 § 

 

Lagrådet föreslår att paragrafen efter mönster av lagen om bank- och 

finansieringsrörelse inleds på följande sätt: 

 

     Ett företag som driver eller avser att driva verksamhet enligt denna lag 
ska anses ha en nära förbindelse med ett annat företag, om …  

 
 
2 kap. 
 

2 § 

 

Styrelsesuppleanter och vice verkställande direktörer som inte har 

trätt i styrelseledamots eller verkställande direktörens ställe omfattas 

av prövningen enligt punkten 4 eftersom de vid förfall för ordinarie 

organledamot ska ingå i företagets ledning. (Jfr Lagrådets yttrande i 

prop. 2013/14:107 s. 138.)  

 

4 och 5 §§ 

 

Lagrådet föreslår att paragraferna slås ihop till en paragraf som ut-

formas efter mönster av 11 § lagen om viss verksamhet med konsu-

mentkrediter.  
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Godtas förslaget ska paragrafnumreringen i efterföljande paragrafer 

justeras. 

 

7 § (f.d. 8 §) 

 

En svensk kreditförmedlare som driver verksamhet enligt den 

svenska lagen om verksamhet med bostadskrediter får efter tillstånd 

av Finansinspektionen inrätta filial i ett land utanför EES. Filialens 

verksamhet ska drivas i enlighet med den nämnda svenska lagen 

men också i enlighet med ”andra författningar som reglerar kredit-

förmedlarens verksamhet”. Det bör observeras att bestämmelsen 

enbart anger vad som gäller enligt svensk rätt. Den utländska till-

synsmyndigheten kan ställa upp ytterligare krav (prop. 2002/03:139 

s. 529 och prop. 2013/14:107 s. 83). Detsamma gäller 2 kap. 8 § och 

3 kap. 5 §. Saken bör nämnas i författningskommentaren. 

 

4 kap. 

 

2 § 

 

Inte alla personer i chefsställning/ledande ställning berörs enligt  

direktivet utan bara dem som direkt leder eller ansvarar för arbetet  

med bostadskrediter. Jfr definitionen i artikel 4.1 11. Lagrådet före-

slår därför att lagtexten här, liksom i 3–5 §§, utformas i överens-

stämmelse med direktivet.  

 

3 § 

 

Lagrådet föreslår att paragrafen ges följande lydelse: 

 

   Kreditgivares och kreditförmedlares system för ersättning till personal, 
som sätter samman, erbjuder, beviljar eller förmedlar bostadskreditavtal 
eller ger råd om bostadskrediter, och till dem som direkt leder eller ansvarar 
för detta arbete, ska vara uppbyggt på ett sätt som inte negativt påverkar 
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skyldigheterna enligt 1 §. Detsamma ska gälla för ersättningar från en kre-
ditgivare till en kreditförmedlare. 
   I 7 och 10 §§ finns särskilda bestämmelser om ersättning till oberoende 
kreditförmedlare och rådgivare. 

 
Godtas detta förslag bör motsvarande ändringar övervägas beträf-
fande 4 och 5 §§.  

 
 

6 kap. 
 

3 § 
 
 
Lagrådet hänvisar till framställningen beträffande 2 kap. 2 §.  
 

15 § 

 

Lagrådet föreslår att orden ”göra rättelse” byts mot ”fullgöra sina 

skyldigheter” och att orden ”sådana åtgärder” byts mot ”föreläg-

gande”. Vidare menar Lagrådet att det är olämpligt att poängtera de 

svenska konsumenternas intresse på det sätt som föreslås.  

 

Lag om ändring i konsumentkreditlagen 

 

2 §  

 

Av definitionen av bostadskredit i utländsk valuta följer att det kan 

vara fråga om en sådan kredit även om krediten tagits upp i svenska 

kronor. Terminologin är svårfångad men anknyter till den som an-

vänds i direktivet och får godtas.  

 

Lagrådet återkommer till bostadskrediterna i utländsk valuta i anslut-

ning till de föreslagna bestämmelserna i 20 a–c §§. 
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4 § 

 

Lagrådet konstaterar att med ”säkerheten” torde avses den egendom 

som utgör säkerhet. Detsamma gäller lagtexten i 4, 9 a, 10 a och  

12 a §§ samt ett antal författningskommentarer. Detta bör beaktas i 

den fortsatta beredningen av lagstiftningsärendet. 

 

20 a och 20 b §§ 

 

Vad gäller innebörden av begreppet bostadskredit i utländsk valuta 

hänvisas till vad Lagrådet anfört i anslutning till 2 §.  

 

20 a § innehåller en allmänt hållen skyldighet för kreditgivare i fråga 

om valutakursförändringar på bostadskrediter i utländsk valuta. Skyl-

digheten enligt 20 b § är mer specifik. Som framgår av remissen är 

det inte klart hur bestämmelserna ska tolkas i vissa situationer. 

Dessa oklarheter får emellertid godtas eftersom de är en följd av att 

regleringen i direktivet inte är komplett.  

 

Kreditgivaren ska enligt 20 a § i remissförslaget tillhandahålla ett 

riskbegränsande arrangemang om det finns risk för att konsumen-

tens ”förmåga att betala” försämras vid valutakursförändringar. Att 

förmågan att betala i denna situation kan försämras är självklart sam-

tidigt som ett intryck kan skapas att skyldigheten för kreditgivaren att 

tillhandahålla ett arrangemang gäller endast då det kan bedömas att 

konsumenten till följd av valutakursförändringarna kan få svårt att 

fullfölja sina betalningar. Lagrådet anser att uttrycket ”förmåga att 

betala” inte bör användas.  

 

Vad sist sagts gäller också uttrycket ”konsumentens betalningsut-

rymme” i 20 b § i remissförslaget. Den bestämmelsen avser situa-

tioner då konsumenten redan träffats av en valutakursförändring på 

20 procent på en bostadskredit i utländsk valuta.  
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Lämpligen bör bestämmelserna tas in i samma paragraf (20 a §). 

Lagrådet föreslår att lagtexten ges följande lydelse:  

 

20 a § (f.d. 20 a och 20 b §§) 
 

   Om det finns risk för valutakursförändringar på en bostadskredit i ut-
ländsk valuta, ska kreditgivaren i samband med att kreditavtalet ingås  
tillhandahålla konsumenten ett arrangemang som begränsar risken. 
 
   Kreditgivaren ska lämna konsumenten en varning när kursen för den  
aktuella valutan, sett till utvecklingen efter den tidpunkt då kreditavtalet 
ingicks, ökat medan 20 procent i förhållande till valutan enligt kreditavtalet. 
Varningar ska lämnas regelbundet under den tid de angivna förhållandena 
består. 
 
  Varningarna ska tillhandahållas i en handling eller i någon annan läsbar 
och varaktig form som är tillgänglig för konsumenten. I förekommande fall 
ska konsumenten upplysas om arrangemanget enligt första stycket. 
 
 

20 b § (f.d. 20 c §) 

 

Lagrådet föreslår att orden ”betydelse för kreditens” utgår.  

 
 
33 § 

 

Lagrådet konstaterar att ett lån för vilket räntan är bunden för hela 

kredittiden enligt förslaget får betalas i förtid, dock endast på den dag 

för vilken räntan är bunden, dvs. på lånets slutdag. Det är då inte 

fråga om en betalning i förtid. Lagrådet föreslår att tredje och fjärde 

styckena ges följande lydelse: 

 

   Kreditgivaren har rätt till betalning av en bostadskredit i förtid på grund av 
försämrad säkerhet endast om försämringen är avsevärd och har föranletts 
av annat än en allmän prisnedgång på den relevanta marknaden. 
   I fråga om en bostadskredit som har bunden ränta för hela eller en del av 
avtalstiden, dock minst tre månader, har kreditgivaren trots första–tredje 
styckena rätt att få betalning i förtid, om det har gjorts förbehåll om det i 
avtalet och det finns synnerliga skäl. Förtidsbetalning av lån med ränta som 
är bunden för en del av avtalstiden får dock bara ske på den dag då den tid 
för vilken räntan är bunden löper ut.  
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Övriga lagförslag 

 

Lagrådet lämnar övriga lagförslag utan erinran. 

 

 

 

 

 

 

 


