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Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 11 mars 2015 beretts tillfälle att avge 
yttrande över promemorian Förslag till nya föreskrifter om krav på amortering av nya 
bolån.  
 
Advokatsamfundet är angeläget att all normgivning – oavsett om den sker genom 
riksdagens lagstiftning, regeringens förordningsmakt eller myndigheters föreskriftsrätt – 
är tillräckligt väl beredd och att alla relevanta argument och omständigheter vederbörligen 
har beaktats. I detta avseende anser Advokatsamfundet att det finns skäl att kommentera 
Finansinspektionens förslag till nya regler om krav på amortering av bolån.  
 
Önskvärdheten och konsekvenserna av olika sätt att få till stånd så ingripande åtgärder 
som de som Finansinspektionen nu föreslår, torde kräva noggranna överväganden och 
informationsinhämtande från en rad olika samhällsaktörer. För att säkerställa bästa 
möjliga beslutsunderlag, torde också krävas att Finansinspektionens slutsatser vad gäller 
önskvärdhet och konsekvenser, liksom åtgärdernas tekniska utformning, kan underställas 
tillräckligt omfattande diskussioner bland relevanta samhällsaktörer. Advokatsamfundet 
anser inte att den givna remisstiden är tillräcklig för detta.  
 
Advokatsamfundet anser inte heller att en myndighetsutredning är en lämplig form för 
frågor av denna för samhället och många enskilda mycket ingripande art. Frågorna borde i 
stället bli föremål för överväganden inom ramen för en traditionellt utformad statlig 
utredning.  
 
Sammantaget ifrågasätter således Advokatsamfundet huruvida beredningskravet för frågor 
av så ingripande karaktär rimligen kan anses uppfyllt genom det remitterade förslaget och 
den mycket begränsade remisstiden. 
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Nedan berörs några av de omständigheter som är av relevans och där ytterligare 
övervägande och beredning bör vara av värde.  
 
1. Det förefaller som om Finansinspektionen har utgått ifrån att bolånemarknaden i 

riket är helt homogen, dvs. den föreslagna regleringen förefaller inte göra någon 
skillnad på huruvida lånen hänför sig till fastigheter i tillväxtregioner eller i 
avfolkningsbygder. I stället förefaller den avses tillämpas generellt utan geografisk 
differentiering. Det förefaller vara en plausibel hypotes att risken för överbelåning (i 
betydelsen för högt loan-to-value) är lägre i till exempel Stockholms innerstad eller 
centrala Göteborg eller Malmö, än i till exempel utkanten av Skellefteå eller Laxå. 
 

2. Det kan också ifrågasättas huruvida den föreslagna regleringen penaliserar 
nyetablering på bostadsmarknaden och försvårar för den som bor på en ort med låga 
fastighetspriser att flytta till en ort med högre fastighetspriser (och sannolikt också 
bättre arbetsmarknad) och därmed lånefinansiera ett bostadsköp på den nya orten. 
Yngre personer liksom personer ur marginaliserade grupper kan med de föreslagna 
reglerna få svårare att etablera sig på bostadsmarknaden för boendeägda bostäder. 
Detta skulle i sin tur kunna bidra till en bevarad eller till och med förstärkt 
bostadssegregation. 
 

3. För särskilt yngre personer ifrågasätts huruvida reglerna också kan få 
fördelningspolitiska effekter. Personer med föräldrar eller andra närstående som äger 
fastigheter sedan länge, och vars fastigheter därför ofta torde vara lägre belånade, 
kan den vägen indirekt komma åt finansiering av fastighetsköp – och därmed en 
central del av hushållens förmögenhetsuppbyggnad – som andra personer, som 
själva måste lånefinansiera fastighetsköpen, inte har tillgång till. 
 

4. Arbetskraftens rörlighet torde vara en central makroekonomisk faktor. Denna 
rörlighet kan redan befaras vara begränsad bland annat på grund av avsaknaden av 
hyresrätter i tätorterna, särskilt i tillväxtområdena. Denna tröghet kan förväntas 
förvärras om det blir svårare att lånefinansiera bostadsköp i tillväxtområden. 

 
Sammanfattningsvis leder detta till att Advokatsamfundet avstyrker förslaget.  
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