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Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 15 april 2015 beretts tillfälle att avge 
yttrande över betänkandet Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden (SOU 2015:40). 
 

En sammanhållen lagstiftning 
 
Förevarande lagstiftningsärende illustrerar det behov av en sammanhållen finansiell 
lagstiftning som Advokatsamfundet länge har förordat. Den finansiella lagstiftningen är i 
hög grad splittrad på en rad olika författningar, trots att frågorna ofta är närliggande och 
att många bestämmelser är likalydande. Detta förhållande är inte ägnat att främja 
överskådligheten. En ökad överskådlighet torde gynna konsumenter samtidigt som 
fördelarna med en ”förbättrad och enhetlig lagstruktur” skulle tillgodoses.1 
Advokatsamfundet anser vidare att det skulle vara i linje med den strävan efter 
konsoliderad och mer koherent lagstiftning som märkts för den finansiella marknaden. 
Detta åskådliggörs exempelvis när regleringen av banker och kreditmarknadsbolag – som 
tidigare återfunnits i olika lagar – sammanfördes i lagen om bank- och finansieringsrörelse 
och när i princip lagarna för hela värdepappersmarknaden samlades i lagen om 
värdepappersmarknaden. Det bör dock påpekas att lagen om handel med finansiella 
instrument, med bland annat de viktiga prospektreglerna i dess 2 kap. och de likaledes 
viktiga nettnings- och lagvalsbestämmelserna i 5 kap. 1 § respektive 3 §, fortfarande 
ligger utanför den samlade lagstiftningen. Som Advokatsamfundet tidigare har påpekat 
vid ett flertal tillfällen,2 bör lagstiftningsåtgärder därför vidtas för att samla samtliga dessa 

                                                
1 Se SOU 2005:114 s. 528 och prop. 2008/09:200 s. 365. 
2 Se Advokatsamfundets remissyttranden i Fi2005/6495, Fi2006/2506, Fi2006/3480, Ju2008/10607/L2, Fi2010/799, Fi2010/4807, 
Fi2012/3710, Fi2013/208, Fi2013/329, Fi2013/3860, Ju2013/4513/L2, Fi2013/4037, Ju2014/1270/KO, Fi2014/2191 och Fi2014/4475. 
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regler – som alltmer hänger samman och som på grund av konvergensen mellan olika 
finansiella verksamhetsgrenar i allt större utsträckning måste beaktas sammantaget – i en 
samlad finansmarknadslagstiftning. Därigenom skulle de skilda regelverken kunna 
samordnas, förståelsen för desamma öka samt förbiseenden, inkonsekvenser och 
dubbelregleringar lättare undvikas. 
 
På ett övergripande plan vill Advokatsamfundet hänvisa till utvecklingen i vissa andra 
länder i Europa där i princip alla regler som berör de finansiella marknaderna samlats i en 
lag. Exempel på detta är Code monétaire et financier i Frankrike, Financial Services and 
Markets Act i Storbritannien och (på ett mer begränsat område) Kapitalanlagegesetzbuch i 
Tyskland. Utvecklingen inom EU förefaller gå mot en allt mer splittrad lagstiftning 
genom att de direktiv som antas för olika delar av det finansiella systemet inte samordnas; 
den delegerade normgivning som i praktiken genomförs av de tre sektorsmyndigheterna 
EBA, ESMA och EIOPA bidrar också till splittringen på unionsrättsnivå. Behovet av 
samordning på det nationella planet torde därför öka. Förslag om liknande reformer har 
för de finansiella marknaderna förts fram i litteraturen och i den allmänjuridiska debatten3 
samt i princip fått stöd från regeringshåll.4 I departementspromemorian Säkerheter och 
avräkningar – ett alternativt genomförande av två direktiv (Ds 2013:71) framhöll 
utredaren att en reform av det slag Advokatsamfundet förordar torde vara önskvärd eller 
kanske till och med nödvändig (s. 58 f.). 
 
Advokatsamfundet beklagar mot bakgrund av ovanstående att utredningen valt att 
ytterligare bidra till lagstiftningens splittrade karaktär. Redan när konsumentkreditlagen 
ändrades, vad gäller ränteändringsvillkor för bostadskrediter, efterlyste Advokatsamfundet 
samordning med implementeringen av bolånedirektivet.5 Bristen på samordning mellan de 
olika lagstiftningsinitiativen återkommer även i detta ärende. Lagen om viss verksamhet 
med konsumentkrediter infördes helt nyligen – och redan nu kompletteras denna lag med 
en ny lag med ett mycket närliggande tillämpningsområde. Kreditgivning blir i 
näringsrättsligt hänseende således underkastad lagen om bank- och finansieringsrörelse 
eller lagen om viss verksamhet med konsumentkrediter eller lagen om kreditgivare och 
kreditförmedlare av bostadskrediter eller lagen om anmälningsplikt avseende viss 
finansiell verksamhet eller (i vissa avseenden) lagen om värdepappersmarknaden eller 
lagen om betaltjänster. En förnuftigare ordning hade varit att lägga samman den nu 
föreslagna lagstiftningen med den närliggande lagen om viss verksamhet med 
konsumentkrediter – inte minst eftersom utredning själv har konstaterat att regleringen 
väsentligen blir identisk i de båda lagarna (se SOU 2015:40 s. 198 f.). Den 
tillståndspliktiga konsumentkreditgivningen utanför lagen om bank- och 
finansieringsrörelse hade då fått en samlad reglering, medan motsvarande kreditgivning 
till företag hade blivit kvar i lagen om anmälningsplikt avseende viss finansiell 
verksamhet. På sikt förespråkar Advokatsamfundet att all näringsrättslig reglering av 

                                                
3 Se exempelvis J. Perkins, ”The Morality of Commercial Lawmaking”, Butterworth’s Journal of International Banking and Finance Law 
2005 s. 456, D. Hanqvist, ”Näringsrättens splittring – exemplet med de finansiella marknaderna”, Förvaltningsrättslig tidskrift 2006 s. 23; 
och D. Hanqvist, ”Obligatorisk fullständig rapportering av derivattransaktioner”, Juridisk Publikation 1/2014 s. 105. 
4 Se prop. 2006/07:5 s. 320 och prop. 2009/10:220 s. 75. 
5 Se remissvaret den 20 augusti 2013 i Ju2013/4513/L2. 
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kreditgivningen – utom den som återfinns i lagen om värdepappersmarknaden, lagen om 
betaltjänster och konsumentkreditlagen – inordnas i lagen om bank- och 
finansieringsrörelse (som lämpligen då kan ges ett annat namn, såsom t.ex. lagen om 
kreditväsendet, i likhet med den tyska Kreditwesengesetz). 
 
Som framgår redan av betänkandet utgörs den svenska bolånemarknaden nästan 
uteslutande (97 procent) av bolånekrediter från banker, som redan omfattas av regleringen 
i lagen om bank- och finansieringsrörelse.6 Denna ”stabila oligopolstruktur” har alltså 
visat sig stark och den sedan länge konstaterade frånvaron av utländsk konkurrens har 
bestått (se prop. 2002/03:107 s. 26). Denna sektor har också exklusiv tillgång till 
priviligierad finansiering av bolånekrediter genom att tillstånd att ge ut säkerställda 
obligationer endast kan meddelas institut som omfattas av lagen om bank- och 
finansieringsrörelse (se 2 kap. 1 § och 5 kap. 5 § lagen om utgivning av säkerställda 
obligationer). Det torde inte kunna befaras att situationen kommer att förändras inom snar 
framtid. Bankerna – och därmed nästan hela den svenska bolånemarknaden – är med 
hänvisning till den redan existerande näringsrättsliga lagstiftningen undantagen från 
huvuddelen av lagförslagets bestämmelser (se 1 kap. 2 § i förslaget till lag om 
kreditgivare och kreditförmedlare av bostadskrediter). Vissa bestämmelser – som anges 
enumerativt i 1 kap. 2 § i förslaget till lag om kreditgivare och kreditförmedlare av 
bostadskrediter – ska ändå tillämpas också av bland annat banker. För det första kan 
ifrågasättas huruvida de krav som sålunda föreskrivs inte redan beträffande bankerna 
motsvaras av lagen om bank- och finansieringsverksamhet och Finansinspektionens olika 
föreskrifter och allmänna råd utfärdade enligt den lagen. För det andra förefaller det 
mycket opraktiskt, och inte god lagstiftningsmetod, att de institut som svarar för praktiskt 
taget hela bolånekreditmarknaden och som redan är föremål för en omfattande 
näringsrättslig reglering ska besväras av en särskild lagstiftning, som i mycket ringa 
omfattning blir tillämplig på deras verksamhet. Om regleringen alls i sig är befogad – 
vilket Advokatsamfundet ifrågasätter – hade det varit bättre lagstiftningsteknik att infoga 
denna reglering i redan existerande lagstiftning, dvs. lagen om bank- och 
finansieringsrörelse eller konsumentkreditlagen. 
 
Splittringen i lagstiftningen återkommer även på det institutionella området. Som redan 
har påpekats omfattar lagen om viss verksamhet med konsumentkrediter och lagen om 
kreditgivare och kreditförmedlare av bostadskrediter mycket närliggande eller delvis 
t.o.m. överlappande områden. Trots detta skulle tillsynen över institut med tillstånd enligt 
de båda lagarna delvis utövas av olika myndigheter. Tillsynen enligt konsumentkredit-
lagen av institut med tillstånd enligt lagen om viss verksamhet med konsumentkrediter 
utövas inte av Finansinspektionen utan av Konsumentverket (se 16 § andra stycket lagen 
om viss verksamhet med konsumentkrediter och 49 § konsumentkreditlagen). Tillsyn 
enligt konsumentkreditlagen av institut med tillstånd enligt den föreslagna lagen om 
kreditgivare och kreditförmedlare av bostadskrediter utövas emellertid av 
Finansinspektionen (se 5 kap. 2 § förslaget till lag om kreditgivare och kreditförmedlare 

                                                
6 Se SOU 2015:40 s. 98. Danske Bank – som är en av de åtta banker det handlar om – står visserligen inte under primär svensk tillsyn genom 
Finansinspektionen, men verkar i Sverige enligt den danska motsvarigheten till lagen om bank- och finansieringsrörelse och dansk tillsyn och 
sekundärt enligt den svenska lagen och Finansinspektionens tillsyn. 
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av bostadskrediter och 49 § konsumentkreditlagen). Det står redan klart att detta kan få 
märkliga effekter för tillsynen enligt konsumentkreditlagen. På två närliggande områden 
kommer samma konsumentskyddande lagstiftning att handhas av två olika myndigheter. 
Redan den nuvarande regleringen enligt 16 § andra stycket lagen om viss verksamhet med 
konsumentkrediter och 49 § konsumentkreditlagen kan kritiseras – och denna reglering 
förefaller än mer obefogad i ljuset av regleringen i 5 kap. 2 § förslaget till lag om 
kreditgivare och kreditförmedlare av bostadskrediter och 49 § konsumentkreditlagen vad 
gäller kreditgivare och kreditförmedlare avseende bostadskrediter. Vid sin prövning av 
tillståndsansökningar enligt lagen om viss verksamhet med konsumentkrediter, prövar 
Finansinspektionen i dag huruvida sökandenas styrdokument för konsumentkredit-
givningen är i enlighet med Konsumentverkets allmänna råd. Bortsett från det olämpliga 
att föreskrifter av så låg konstitutionell valör samt osäker och omstridd ställning läggs till 
grund för tillämpningen av en lagstiftning som ingriper i den grundlagsstadgade 
näringsfriheten, är det vidare uppenbart olämpligt att samma allmänna råd läggs till grund 
för Finansinspektionens bedömning i tillståndsförfarandet för att sedan ånyo prövas av 
Konsumentverket under den löpande verksamheten. Det är sannolikt att de båda 
myndigheterna kan komma till olika slutsatser, detta icke desto mindre, eftersom det i 
praxis förekommer att enskilda tjänstemän på t.ex. Finansinspektionen, kommer fram till 
motstridiga uppfattningar om hur en och samma regel ska tillämpas på samma faktiska 
förhållanden. 
 
Hanteringen blir inte mindre otillfredsställande med beaktande hur nuvarande 
tillståndpraxis har utvecklats. I sitt besluts-PM avseende föreskrifter och allmänna råd i 
anslutning till lagen om viss verksamhet med konsumentkrediter, poängterande 
Finansinspektionen att inspektionen vid tillståndsprövningen inte skulle godkänna 
kredithanteringsrutinerna i detalj (se besluts-PM av den 16 juni 2014, FI Dnr 13-6297, s. 8 
f.), vilket innebär att inspektionen alltså inte skulle underkasta tillståndssökande företag 
en detaljerad granskning enligt konsumentkreditlagen. Icke desto mindre har 
Finansinspektionen i sin tillståndspraxis, i strid med vad som meddelades i samband med 
att inspektionen beslutade om de nya föreskrifterna och allmänna råden, som sökanden 
alltså har haft anledning att förlita sig på, frångått sina tidigare uttalanden i besluts-PM:et 
och underkastat kreditgivningsrutinerna en noggrann granskning, inte endast enligt 
konsumentkreditlagen, utan också enligt Konsumentverkets allmänna råd. Det kan med 
fog ifrågasättas huruvida Finansinspektionens granskning vid tillståndsgivandet binder 
såväl inspektionen själv som Konsumentverket – bland annat enligt principen i svensk 
förvaltningsrätt och unionsrätten om skyddet av berättigad tillit – avseende bolagens 
kreditgivningsrutiner, givet att omständigheterna inte i relevanta avseenden har förändrats 
sedan tillstånd gavs (rebus sic stantibus). 
 
I betänkandet framförs uppfattningen att t.ex. Konsumentverkets allmänna råd skulle ge 
uttryck åt ”svensk praxis” (s. 161). Det är oklart vad detta uttalande avser. Om uttalandet 
avser att beskriva hur kreditvärderingar faktiskt går till, torde det vara felaktigt. Det är inte 
så att alla kreditvärderingar av konsumenter i alla avseenden följer Konsumentverkets 
allmänna råd. Om uttalandet i stället avser att de allmänna råden skulle ge uttryck för 
svensk rättspraxis är det likaledes felaktigt. En myndighets allmänna råd är just det som 
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namnet utsäger, allmänna råd, och ger uttryck för myndighetens åsikt. De är inte 
förbindande och har inte samma starka ställning som rättspraxis. Att de allmänna råden 
inte är detsamma som rättspraxis, framgår redan av att Konsumentverket för närvarande – 
enligt uppgift främst i prejudikatsyfte – driver ett par processer mot konsument-
kreditgivare, som inte delar Konsumentverkets uppfattning såsom den har kommit till 
uttryck i verkets allmänna råd.7 Behov av prejudikat skulle inte föreligga om de allmänna 
råden redan uttryckte, eller utgjorde, rättspraxis. 
 
I betänkandet sägs också att kredit enligt 12 § konsumentkreditlagen inte får beviljas om 
inte konsumenten har ekonomiska förutsättningar att fullgöra sitt åtagande (s. 160). Detta 
uttalande är svårförenligt med kommissionens uppfattning om konsumentkreditdirektivets 
bestämmelser. Kommissionen uttalade 2002 följande:8 
 

”The directive is about protecting consumers against abuse, not about restricting the supply of 
credit. Though the directive lays down some new rules, it still leaves consumers free to apply 
for credit and credit companies free to grant it. We do not believe that higher standards of 
protection will reduce consumers’ access to credit. 
Looking specifically at the principle of responsible lending, all this requires is that credit 
companies carry out an honest assessment of the consumers’ ability to make repayments. There 
is no threshold debt to income ratio implied in the principle.” 

 
I anslutning härtill har man i europeisk doktrin avseende direktivets innebörd kommit till 
slutsatsen att direktivet inte innebär ett förbud för kreditgivning när kreditprövningen 
utfaller negativt;9 i stället anses – delvis mot bakgrund av direktivets förarbeten – gälla att 
en kreditgivare vid en negativt utfallande kreditprövning har en skyldighet att informera 
kredittagaren om resultatet av kreditprövningen,10 varvid det därefter blir upp till 
kredittagaren att självständigt avgöra vilket agerande från dennes sida som denna 
information motiverar.11 Detta anses ge uttryck för unionsrättens ”informationsmodell”,12 
som respekterar parternas formella jämlikhet,13 även om de nationella traditionerna ofta 
kan bygga på en uppfattning som i högre grad präglas av föreställningen om 
konsumentens hjälplöshet.14 Detta har ofta medfört en ”överskjutande” implementering av 
direktivets krav.15 I sammanhanget ska uppmärksammas att den nu gällande – till skillnad 
från det tidigare – konsumentkreditdirektivet är fullharmoniserande.16 
 

                                                
7 Se målen 4894-14, 5082-14 och mål 23-15, alla i Förvaltningsrätten i Karlstad. 
8 Se MEMO/02/252 av den 13 november 2002, avsnitt 3. 
9 Se E. Heinrich, Bonitätsprüfung im Verbraucherkreditrecht, Wien 2014 s. 19. 
10 Se Heinrich (2014) s. 25 ff. 
11 Se Heinrich (2014) s. 31. I den tyska kommentarlitteraturen har man gått ännu längre och menar att kreditprövningen enligt 
konsumentkreditdirektivet genomförs i kreditgivarens intresse (se P. Bülow & M. Artz, Verbraucherkreditrecht, München 2014, s. 663). 
12 Se Heinrich (2014) s. 33. 
13 Se Heinrich (2014) s. 51. 
14 Se Heinrich (2014) s. 52 f. 
15 Se Heinrich (2014) s. 53. 
16 Se t.ex. Heinrich (2014) s. 14 och Bülow & Artz (2014) s. 18 f. 
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Det ska erinras om att Europeiska bankmyndigheten har utfärdat riktlinjer avseende 
bolånedirektivets bestämmelser om kreditprövning.17 Det framtida utrymmet för svenska 
förvaltningsmyndigheter att utfärda allmänna råd på området, torde således komma att 
minska betydligt, liksom behovet av samordning mellan Konsumentverkets vägledning 
avseende konsumentkrediter och den vägledning som lämnas för vissa konsumentkrediter 
av EBA, vilket i rättslikhetens intresse torde innebära en anpassning av Konsumentverkets 
allmänna råd till EBA:s riktlinjer i lämpliga (och alltså inte nödvändigtvis alla) 
hänseenden. Det ska härvidlag påpekas att man i europeisk doktrin har konstaterat att de 
europeiska tillsynsmyndigheternas riktlinjer visserligen i allmänhet binder 
unionsmyndigheterna själva enligt principen om befogad tillit, liksom också de nationella 
myndigheterna torde i hög grad bli begränsade i sin handlingsfrihet. Riktlinjerna binder 
inte domstolarna eller marknadsaktörerna.18 
 
Advokatsamfundet förespråkar inte endast att lagen om viss verksamhet med 
konsumentkrediter och lagen om kreditgivare och kreditförmedlare av bostadskrediter 
sammanförs till en enda lag, utan också att tillsynen av företag som har fått tillstånd enligt 
lagarna till fullo utövas av Finansinspektionen, också vad avser konsumentkreditlagens 
krav. På så sätt förbättras förutsättningarna för en enhetlig lagtillämpning inom området 
för konsumentkreditgivningen. 
 
Det förefaller ha varit ett politiskt önskemål att öka den utländska konkurrensen (se prop. 
2002/03:107 s. 26 och recit (2) i direktivet). Det kan ifrågasättas om den unionsrättsliga 
lagstiftningen, såsom den implementerats i t.ex. Sverige, verkligen tjänar detta syfte. 
Nedan diskuteras vissa sådana begränsningar, såsom t.ex. Konsumentverkets avvikande 
uppfattning om kreditprövning och reglerna för lån i ”utländsk” valuta. Den unions-
rättsligt grundade regleringen av utgivning av säkerställda obligationer – som begränsar 
denna priviligierade upplåningsform i princip till de aktörer som redan ingår i den 
oligopolistiska strukturen –, liksom andra faktorer som påverkar kreditgivarnas 
finansieringskostnader, kan också verka konkurrenshämmande och ge upphov till sådant 
regelarbitrage respektive konkurrens mellan medlemsstaterna rättsordningar, som man 
politiskt inom unionen numera vanligen vill undvika. När sådana skillnader föreligger – 
delvis på grund av lagstiftningen i olika medlemsstater – blir förhållanden på en 
gemensam bokreditmarknad förvridna redan från början. Önskan om en sådan gemensam 
marknad bör i stället realiseras genom att alla de faktorer som påverkar utbud respektive 
efterfrågan (såsom t.ex. finansieringskostnader) och som beror på olikheter i lagstiftning 
eller tillsyn elimineras. 
 
Regleringens territoriella omfattning 
 
Det är oklart under vilka omständigheter en utländsk aktör omfattas av de svenska 
tillståndskraven. I 2 kap. 7 § förslaget till lag om kreditgivare och kreditförmedlare av 

                                                
17 Se EBA/GL/2015/11 (publicerade i Final Report. Guidelines on creditworthiness assessment, EBA/GL/2015/11, av den 1 juni 2015). 
18 Se A. Frank, Die Rechtswirkungen der Leitlinien und Empfehlungen der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde, Baden-
Baden 2012 (sammanfattande teser ges i § 7). Författaren diskuterar explicit Europeiska värdepappersmyndigheten, men övervägandena 
torde gälla också de övriga myndigheterna, inklusive Europeiska bankmyndigheten. EBA:s riktlinjer diskuteras explicit men kortfattat – med 
i huvudsak samma slutsatser – i N. Kohtamäki. Die Reform der Bankenaufsicht in der Europäischen Union, Berlin 2012, s. 182 f.  
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bostadskrediter föreskrivs att företag inom ett annat EES-land kan få tillstånd att bedriva 
kreditgivningsverksamhet från filial i Sverige. 3 kap. 5 § föreskriver däremot att en 
utländsk kreditförmedlare (som definitionsmässigt begränsas till kreditförmedlare från ett 
annat land inom EES) får bedriva kreditförmedlingsverksamhet från filial i Sverige eller, 
utan att inrätta filial, direkt från hemlandet, egentligen med enda villkor att hemlands-
myndigheten underrättar Finansinspektionen om detta. Flera frågor uppkommer i detta 
sammanhang: 
 

1. Det är oklart varför utländska kreditgivare eller förmedlare från utanför EES inte ska kunna 
få tillstånd att bedriva verksamhet från filial i Sverige. Detta är t.ex. tillåtet enligt 4 kap. 4 § 
lagen om bank- och finansieringsrörelse, 8 § lagen om viss verksamhet med konsument-
krediter, 2 kap. 1 § lag om betaltjänster och 4 kap. 4 § lagen om värdepappersmarknaden. 
Motsvarande regler borde, menar Advokatsamfundet, gälla också för kreditgivare respektive 
förmedlare avseende bostadskrediter. 
 

2. Det är sedan flera årtionden fast etablerad praxis att blotta faktum att ett kreditinstitut eller 
värdepappersinstitut har svenska låntagare respektive kunder inte i sig är tillräckligt för att 
svensk tillståndsplikt ska uppkomma.19 Det är oklart huruvida denna praxis har fått bilda 
bakgrund till 2 kap. 7 § i förslaget till ny lag, av innebörd att utländska företag utanför EES 
därför inte skulle behöva tillstånd i Sverige, så länge verksamheten inte bedrivs från filial. 
Emellertid förefaller det tveksamt huruvida att det har varit utredningens avsikt att 
gränsöverskridande kreditgivning från länder utanför EES ska vara helt tillståndsfritt, 
medan kreditgivning från en filial under Finansinspektionens tillsyn alls inte ska vara 
möjlig. Det föreslagna lagrummet kan också tolkas som att företag inom EES endast får 
lämna bostadskrediter från filial men inte direkt från hemlandet, i strid alltså med stadgat 
praxis avseende utländska kreditgivare. 

 
3. Det är oklart varför – och är för svenska förhållanden överraskande – att den föreslagna 

lagstiftningen i 2 kap, 7 § respektive 3 kap, 5 § kan tolkas som en rak favorisering specifikt 
av utländska kreditgivare respektive förmedlare hemmahörande inom EES med 
motsvarande diskriminering av andra kreditgivare respektive förmedlare. Normalt brukar 
svensk lagstiftning inte ge uttryck för sådan protektionism. 

 
Finansinspektionen 
 
Som Advokatsamfundet har påtalat i ett tidigare remissärende är det problematiskt att 
Finansinspektionen särskilt omnämns i lagtext.20 Normalt ankommer det på regeringen att 
upprätta och avveckla statliga myndigheter som lyder under regeringen. Bland dessa 
myndigheter märks Finansinspektionen. Finansinspektionens inrättande och organisation 
är därför inte lagfäst, i stället regleras dessa frågor på sedvanligt sätt genom 
regeringsförordningar. Det är emellertid vanligt att den finansiella lagstiftningen direkt 
omtalar Finansinspektionen. Detta skulle kunna innebära att det inte står regeringen fritt 
att avveckla eller i grunden ändra organisationen för Finansinspektionen, eftersom sådana 
beslut från regeringen skulle innebära att de lagar som beslutats av riksdagen, som 
omnämner Finansinspektionen, inte längre skulle ha något föremål. Advokatsamfundet 
ifrågasätter om inte Finansinspektionens ställning borde klargöras. Det ena alternativet är 
                                                
19 Se också prop. 1992/93:89 s. 116 och prop. 1994/95:50 s. 105. 
20 Se Advokatsamfundets remissvar i ärende Fi2013/329 s. 17. 
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att inspektionen behandlas som vilken myndighet under regeringen som helst. I så fall 
borde lagtext aldrig specifikt omnämna Finansinspektionen utan i stället att regeringen 
genom regleringen får behörighet att utse lämplig myndighet. Det andra alternativet – 
som är ett alternativ som redan används för AP-fonderna och som gäller beträffande den 
finländska finansinspektionen21 – är att Finansinspektionens existens och grundläggande 
organisation lagfästs direkt av riksdagen. 
 
Enskilda lagrum i förslaget till lag om kreditgivare och kreditförmedlare av 

bostadskrediter 

 
1 kap. 6 § 

Uttrycken ”erbjuder” respektive ”bistår” är oklara. Det framgår inte av den föreslagna 
lagtexten vad uttrycken avses beteckna. Eftersom den föreslagna lagtexten medför ett 
intrång i den grundlagsstadgade näringsfriheten (se RF 2 kap. 17 § första stycket) krävs 
såväl att syftet med inskränkningen är acceptabel ur konstitutionellt perspektiv som att 
inskränkningen är tydligt uttryckt. Oklarheter i formuleringen av inskränkningarna i den 
grundläggande rättigheten att bedriva näring, torde ha till följd att lagtextens 
formuleringar ges snävast möjliga innebörd, så att den grundläggande rättigheten 
inskränks i ringast möjliga grad. 
 
”Erbjuda” kan innebära såväl avlämnande av anbud som genom antagande kan ge 
upphov till bindande avtal (närmast i parallell till prospektreglerna i lagen om handel med 
finansiella instrument) som blott marknadsföring av krediten (närmast i parallell till det 
mot unionsrätten stridande och av Advokatsamfundet vid upprepade tillfällen kritiserade 
”marknadsförings”-begreppet i lagen om värdepappersfonder och lagen om förvaltare av 
alternativa investeringsfonder). Beroende på vilken tolkning som väljs, får tillståndskravet 
väsentligen annorlunda innehåll. 
 
Det är inte klart av lagtexten vad ”bistår” syftar på. Det klargörs inte vilka konkreta 
åtgärder som anses utgöra ”bistånd” eller huruvida sådant ”bistånd” förutsätter att 
företaget agerar på uppdrag av låntagaren eller om det räcker med att företaget agerar på 
uppdrag av kreditgivaren. Också i detta avseende medför olika tolkningar väsentligen 
annorlunda innehåll. 
 
1 kap. 7 § och 5 kap. 1 § 

I punkten 8 i 1 kap. 7 § definieras ”utländsk kreditförmedlare”. Någon motsvarande 
definition av ”utländsk kreditgivare” ges inte. Definitionen omfattar endast 
kreditförmedlare, som har tagits upp i ett register över kreditförmedlare i ett annat land 
inom EES. Denna terminologi är kontraintuitiv. ”Utländsk” betyder olika saker när det 
används beträffande kreditgivare respektive förmedlare. Vad gäller förmedlare innehåller 
termen också den ”osynliga” (annat än i definitionen) kvalifikation med innebörd att det 
endast handlar om vissa utländska förmedlare, nämligen från ett annat land inom EES än 
Sverige. 

                                                
21 Se lagen (19.12.2008/878) om Finansinspektionen. 
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Advokatsamfundet ifrågasätter vidare om definitionen överensstämmer med direktivets 
krav. Artikel 32.1 säger nämligen att ”[o]m en kreditförmedlare av den behöriga 
myndigheten i sin hemmedlemsstat har fått godkännande i enlighet med artikel 29.1 ska 
godkännandet gälla inom hela unionen utan att det krävs ytterligare godkännande av 
värdmedlemsstaternas behöriga myndigheter för att bedriva de verksamheter och 
tillhandahålla de tjänster som omfattas av godkännandet” (vår emfas); modaliteterna för 
underrättelseförfarandet framgår av artikel 32.2. Artikel 29.1 föreskriver vidare att rätten 
att utöva alla eller ”vissa aspekter av” kreditförmedlingsverksamhet kräver ”vederbörligt” 
godkännande; skyldigheten för medlemsstaterna att säkerställa att ett register över de 
godkända förmedlarna framgår av artikel 29.4. 
 
Advokatsamfundet delar utredningens uppfattning att den ordning som gäller för 
försäkringsförmedlare – som registreras hos Bolagsverket, inte hos Finansinspektionen – 
är mindre lämplig och att det är bättre att relevant register förs av Finansinspektionen (se 
SOU 2015:40 s. 226). Vid tillfälle rekommenderar därför Advokatsamfundet att även 
registreringen av försäkringsförmedlare flyttas till Finansinspektionen. 
 
Advokatsamfundet vill understryka – vilket också framgår av artikel 29.1 i direktivet 
jämförd med artikel 29.4 – att skyldigheten att enligt 5 kap. 1 § föra register endast är en 
skyldighet för Finansinspektionen att föra registret, inte en skyldighet för kreditgivare 
eller kreditförmedlare att se till att de blir införda i registret. Påpekandet är på 
förekommen anledning, eftersom Finansinspektionen i sin praxis i strid med lag har 
”omvandlat” anmälningsplikten enligt lagen om anmälningsplikt avseende viss finansiell 
verksamhet till en (avgiftspliktig) registreringsplikt (likhet med t.ex. lagen om 
inlåningsverksamhet, som emellertid föreskrivs just en registreringsplikt för företag som 
omfattas av den lagen – se lagens 4 §).22 
 
2 kap 1 § 

Advokatsamfundet vill erinra om bestämmelsen i 4 § lagen om identitetsbeteckningar för 
juridiska personer med flera, enligt vilket ”[t]illdelat organisationsnummer får icke ändras 
eller ånyo användas vid tilldelning av nummer”. Organisationsnumret är evigt och unikt 
och behålls under hela den juridiska personens ”livstid” och skall inte tilldelas någon 
annan registerenhet (se prop. 1974:56 s. 19). I praktiken förekommer det emellertid att 
myndigheter, i direkt strid med lagens uttryckliga förbud, såväl ändrar (och kräver ändring 
av) företagens organisationsnummer när de erhåller vissa tillstånd (Bolagsverket), som 
ånyo tilldelar ett redan existerande organisationsnummer till en ny juridisk person 
(Skatteverket, f.d. Riksskatteverket).23 Det är därför av vikt att det inskärps att något 
sådant förfarande inte är tillåtet i samband med att tillstånd meddelas för ett företag enligt 
2 kap. 1 § i förslaget till lag om kreditgivare och kreditförmedlare av bostadskrediter som 
sedan tidigare har bedrivit annan verksamhet och därvidlag redan besitter ett 
organisationsnummer. Det kan tilläggas att förbudet i 4 § lagen om identitetsbeteckningar 

                                                
22 Se härtill D. Hanqvist, ”Anmälnings- och registreringsplikten enligt lagstiftningen för de finansiella aktörerna”, Förvaltningsrättslig 
tidskrift 2008 s. 273 och Advokatsamfundets remissvar till Finansinspektionen den 8 maj 2013 i FI Dnr 13-4378. 
23 Se härtill D. Hanqvist, ”Levande charader”, Förvaltningsrättslig tidskrift 2011 s. 452. 
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för juridiska personer med flera inte lägger hinder i vägen för vare sig 
Finansinspektionens s.k. institutnummer eller de s.k. LEI-nummer som används bland 
annat vid transaktionsrapporteringen av derivattransaktioner, eftersom dessa nummer inte 
träder i stället för redan tilldelade organisationsnummer utan används parallellt med dessa 
för vissa särskilda syften. 
 
2 kap. 2 § respektive 3 kap. 3 § 

I såväl 2 kap. 2 § som 3 kap. 3 § anges konkurs och likvidation utgöra hinder för tillstånd. 
Företagsrekonstruktion utgör sålunda inte hinder för tillstånd i och för sig. Även om ett 
företag i företagsrekonstruktion torde vara olämpligt som tillståndsobjekt på andra 
grunder än att företagsrekonstruktionen explicit omnämns som tillståndshinder, torde det 
samma gälla såväl konkurs som likvidation, som omnämns explicit. Visserligen 
föreskriver 1 kap. 3 § första stycket lagen om företagsrekonstruktion att lagen inte gäller 
gäldenär som är bankaktiebolag, sparbank, medlemsbank, kreditmarknadsföretag, 
försäkringsföretag, värdepappersbolag, clearingorganisation och central värdepappers-
förvarare; men eftersom utredningen inte har föreslagit att denna katalog utökas med 
kreditgivare respektive kreditförmedlare av bostadskrediter, torde dessa aktörer – i likhet 
med företag med tillstånd enligt lagen om viss verksamhet med konsumentkrediter – 
kunna bli föremål för företagsrekonstruktion.  
 
2 kap 6 § 

Det är oklart varför utredningen anser att en kreditgivares bolagsordning ska bli föremål 
för särskild granskning av Finansinspektionen. Det framgår inte vilka villkor i en sådan 
bolagsordning som skulle kunna ge upphov till problem vid tillståndsgivningen eller 
verksamheten, åtminstone inte problem som skulle kunna leda till att tillstånd vägras eller 
ingripande sker redan på annan grund. Att motsvarande bestämmelser återfinns i annan 
finansiell näringslagstiftning är inte i sig ett godtagbart skäl att införa motsvarande 
bestämmelser också i föreliggande förslag, om detta inte kan motiveras med relevanta 
sakargument i aktuella fall. 
 
4 kap. 1 § 

Enligt 4 kap. 1 § ska såväl kreditgivare som kreditförmedlare ”tillvarata konsumenternas 
intressen”. Det är mycket oklart av lagtexten att döma vad som avses med denna regel. I 
betänkandets specialmotivering sägs att ”[p]aragrafen genomför bolånedirektivets artikel 
7.1 och är utformad i anslutning till direktivets ordalydelse i denna del” (s. 329); i 
allmänmotiveringen sägs att den implementerande svenska författningen bör ”utformas i 
nära anslutning till direktivets ordalydelse”. Så har emellertid inte skett. Artikel 7.1 har 
emellertid givits en annan språklig utformning: i artikeln sägs att kreditgivare och 
förmedlare ska agera ”hederligt, rättvist, transparent och professionellt, med beaktande av 
konsumentens rättigheter och intressen”24 (vår emfas). Att ”beakta” någons rättigheter och 
intressen (dvs. främst att inte träda dem förnär) är någonting annat än att ”tillvarata” 
någons intressen. Betänkandets formulering innebär en skärpning i förhållande till 

                                                
24 Motsvarande lydelser även i t.ex. de danska (”under hensyntagen til forbrugerens rettigheder og interesser”), engelska (”taking account of 
the rights and interests of the consumers”), tyska (”unter Berücksichtigung der Rechte und Interessen der Verbraucher”) och franska (”en 
tenant compte des droits et des intérêts des consommateurs”) språkversionerna. 
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direktivet. Denna avvikelse har inte närmare motiverats. Av allmänmotiveringen kan antas 
att 4 kap. 1 § i lagförslaget i detta avseende, har utformats med 8 kap. 1 § lagen om 
värdepappersmarknaden som förebild. Detta lagrum har i sin tur avsetts implementera 
artikel 19.1 i direktiv 2004/39/EG (se prop. 2006/07:115 s. 578). Denna artikel innehåller 
emellertid ytterligare en annan formulering, nämligen ”handlar…i enlighet med sina 
kunders bästa intresse”,25 vilket möjligen ligger nära att ”tillvarata” någons intressen, men 
som inte motsvarar att ”beakta” sådana intressen. De olika direktiven har valt olika grader 
av hänsynstagande till kundernas intressen, vilket dock inte har kommit till uttryck i 
betänkandets lagförslag. I denna del torde således lagförslaget inte korrekt implementera 
artikel 7.1 i direktivet. 
 
Betänkandets formulering kan också kritiseras på materiella grunder. Det torde vara 
uppenbart att varken en kreditgivare eller en kreditförmedlare har att helt underordna sig 
kredittagarens intressen – detta skulle t.ex. innebära att kreditgivaren respektive 
förmedlaren inte får göra en vinst på transaktionen. Det är således uppenbart att 
kreditgivaren respektive förmedlaren inte är förhindrad att även tillvarata sina egna 
intressen. Lagförslaget torde i denna del förstås så att en viss avvägning mellan parternas 
intressen ska göras av kreditgivaren respektive förmedlaren. Den föreslagna lagtexten ger 
emellertid ingen ledning till hur en sådan avvägning ska göras. Detta förhållande kan 
jämföras med 8 kap. 21 § lagen om värdepappersmarknaden, enligt vilket lagrum ett 
”värdepappersinstitut skall vidta alla rimliga åtgärder för att 1. identifiera de 
intressekonflikter som kan uppkomma mellan institutet, ett anknutet ombud eller någon 
närstående person till dem och en kund eller mellan kunder i samband med 
tillhandahållande av investeringstjänster och sidotjänster, samt 2. förhindra att kundernas 
intressen påverkas negativt av intressekonflikter.” Om de åtgärder som ett institut har 
vidtagit enligt punkten 1 ”inte räcker för att förhindra att kundernas intressen kan komma 
att påverkas negativt, skall institutet tydligt informera kunden om arten av eller källan till 
intressekonflikterna innan institutet åtar sig att utföra en investeringstjänst eller sidotjänst 
för kundens räkning.” Någon motsvarande reglering har utredningen inte föreslagit. 
 
Det föreslagna lagrummet hänvisar vidare till ”rimliga antaganden om de risker för 
konsumenten som kan komma att uppstå under kreditavtalets löptid”. Den föreslagna 
lagtexten försummar också på denna punkt att ge varje ledning till hur denna ”rimlighet” 
ska bedömas. Det kan finnas många olika uppfattningar om vad som är ”rimliga” 
antaganden, och att professionella kreditgivare och kreditförmedlare, som arbetar med 
frågorna dagligen, kan ha en mycket annan uppfattning som vad som är ”rimligt” än t.ex. 
Finansinspektionens tjänstemän eller en kredittagare som saknar kreditgivarens respektive 
förmedlarnas erfarenhet och yrkeskunskap. Den otydliga regleringen – som får förstås så 
att den avses ålägga kreditgivare och förmedlare skyldigheter som kan beivras – kan inte 
anses uppfylla även lågt ställda rättssäkerhetskrav. Redan lagtexten bör därför innehålla 
vägledning till hur ”rimligheten” ska fastställas, exempelvis genom att hänvisa till 
marknadspraxis eller god sedvana. 

                                                
25 Motsvarande lydelser även i t.ex. de danska (”handler,,,i sine kunders bedste interesse”), engelska (”act…in accordance with the best 
interests of its clients”), tyska (”im bestmöglichen Interesse ihrer Kunden handelt”) och franska (”agissent… au mieux les intérêts desdits 
clients”) språkversionerna. 
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4 kap. 2 § andra stycket 

Den föreslagna lagtexten förutsätter att ”andra finansiella produkter” i princip ska kunna 
erbjudas tillsammans med bostadskrediter och att lagen därför behöver föreskriva vissa 
minimikrav för hur dessa produkter erbjuds. Eftersom kreditgivning, försäkrings-
förmedling, försäkringsrörelse och värdepapperstjänster redan är föremål för särskild och 
längre gående reglering – vad gäller försäkringsrörelse och värdepapperstjänster dessutom 
med den begränsningen att den principiellt inte kan förenas med tillhandahållandet av 
bostadskrediter – är det inte lätt att identifiera vilka produkter den föreslagna lagtexten 
reglerar. Som ett minimum borde det föreslagna lagrummet inte tillämpas avseende 
produkter som redan är underkastad en annan reglering och tillsyn. 
 
6 kap 8 § 

Utredningen föreslår samma spann för sanktionsavgifter enligt den nya lagen som för 
exempelvis bankrörelse. Eftersom den nya lagen berör en i jämförelse begränsad 
verksamhet, förefaller det inte proportionellt att tillämpa samma höga straffsats i detta fall 
som för mer omfattande typer av verksamhet. Om detta förslag vidhålls, bör det förses 
med en övertygande motivering till varför samma kraft i sanktionen krävs för en 
begränsad verksamhet, som för en väsentligt mer omfattande. 
 
Enskilda lagrum i förslaget till ändringar i konsumentkreditlagen 
 
2 § 

Definitionen av ”utländsk valuta” förutsätter att alla konsumenter erhåller sin inkomst 
eller innehar tillgångar som ska användas för att betala krediten endast i en enda valuta. 
Flera frågeställningar uppstår: 
 

1. Det är oklart hur återbetalning av en kredit ska kunna härledas till specifika tillgångar. 
Detta torde höra till den absoluta ovanligheten, i synnerhet vad gäller konsumentkrediter i 
allmänhet och bostadskrediter i synnerhet. Om detta ändå kan ske, skulle omedelbara 
problem uppstå i de fall en konsument avser att använda exempelvis en värdepappersdepå 
vari ingår värdepapper utgivna i andra länder än konsumentens hemland eller i andra 
valutor (för en svensk konsument t.ex. värdepapper utgivna av en svensk emittent i EUR 
eller USD, vilket på intet sätt är ovanligt). 

 
2. En effekt av definitionen är att en svensk konsument som t.ex. bor i Skåne, men arbetar i 

Danmark och får sin lön i DKK, ska betrakta SEK som ”utländsk” valuta (se SOU 
2015:40 s. 175). Detta förefaller kontraintuitivt och en bättre, mer intuitiv term kan 
övervägas. 

 
3. Det är inte osannolikt att t.ex. byggnadsarbetare, andra hantverkare liksom utövare av fria 

yrken kan erhålla inkomster i olika valutor. Det tillhör inte alls ovanligheten att olika 
svenska tjänsteexportörer fakturerar i olika valutor, i enlighet med kundens önskemål. 
Om t.ex. en svensk journalist får betalt i EUR för vissa artiklar eller en svensk 
hantverkare får betalt i NOK eller DKK för vissa av sina uppdrag. I den mån dessa 
intäkter kommer konsumenten direkt till del blir de att anse som ”utländska valutor” 
(eftersom de hänför sig till andra länder än där den svenska konsumenten bor). Om 
konsumenten emellertid låter intäkterna gå in i ett bolag (vilket torde vara en vanlig 
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lösning för många småföretagare), kommer utdelning/lön från företaget emellertid 
konsumenten till del i SEK. Detta innebär emellertid inte nödvändigtvis att en sådan 
konsument skulle undgå valutakursrisken, nämligen i en situation där intäkterna från 
bolaget är konsumentens enda (eller huvudsakliga) utkomst och krediten anges i SEK. 
Konsumentens reella förmåga att betala tillbaka SEK-krediten kommer då att till lika stor 
del bero på valutakursrisken som om intäkterna hade kommit konsumenten direkt till del. 
I detta fall skulle konsumenten emellertid inte omfattas av det föreslagna skyddet. 

12 a § 

I praxis har det visat sig att Konsumentverket inte accepterar att kraven för kreditprövning 
– som för närvarande endast regleras i 12 § – är föremål för en unionsrättslig 
fullharmonisering.26 I stället anser sig Konsumentverket kunna införa längre gående krav 
för den svenska marknaden än vad som krävs i andra medlemsländer, vilket således 
kommer att utgöra ett handelshinder, i strid med unionsrätten. Vad gäller nödvändighets-
rekvisitet menar Konsumentverket vidare att sedvanliga på statistiskt-empirisk grund 
framtagna parametrar för att bedöma kreditvärdighet (t.ex. scoring) helt saknar relevans 
för en kreditbedömning enligt konsumentkreditlagen. Eftersom en kreditbedömning med 
nödvändighet avser framtida27 händelser (det utgör en prognos28), och individuella 
framtida händelser är fysikaliskt omöjliga att förutse,29 innebär Konsumentverkets 
uppfattning att det omöjligen kan föreligga några metoder med anspråk på empirisk 
evidens för att genomföra en kreditprövning. Konsumentverkets uppfattning kan beskrivas 
med en analogi: För att göra en väderprognos avseende t.ex. Karlstad vid en viss framtida 
tidpunkt, använder meteorologer inte endast, eller ens främst, observationer från Karlstad 
som är samtida med väderprognosen, utan förlitar sig på såväl empiriskt material från 
andra platser som validerade statistiska modeller för att försöka förutspå hur vädret med 
viss grad av sannolikhet kan komma att utvecklas i Karlstad. På principiellt samma sätt 
förfar kreditgivare när de bedömer sannolikheten30 av att en kredittagare i framtiden kan 
förväntas betala tillbaka en kredit. Det ligger i sakens natur att denna sannolikt alltid 
kommer att understiga 1 (100 procent), dvs. aldrig vara helt säker. Konsumentverkets 
dokumenterade uppfattning om de krav som ställs avseende kreditprövning enligt 
konsumentkreditlagen, medför att ett förfarande motsvarande meteorologins inte skulle 
vara tillåtet. Utan klargörande förarbetsuttalanden torde det föreligga en överhängande 
risk att också den nu föreslagna 12 a § kan komma att tolkas på samma sätt av såväl 
Konsumentverket, som eventuellt andra myndigheter. 
 
Konsumentverket har vidare som sin uppfattning uttalat att personuppgiftslagen inte 
medför några begränsningar vad gäller vilken information som kan inhämtas och 
bearbetas vad gäller kreditprövningar.31 Denna uppfattning delas exempelvis inte av 

                                                
26 Till det följande, se t.ex. Konsumentverkets inlagor i målen 4894-14, 5082-14 och mål 23-15, alla mot verket i Förvaltningsrätten i 
Karlstad. 
27 Jfr Heinrich (2014) s. 48. 
28 Se t.ex. Heinrich (2014) s. 41. 
29 För en rättslig diskussion avseende detta förhållande, se D. Hanqvist, ”Kreditvärderingsinstitutens roll och reglering (II)”, 
Förvaltningsrättslig tidskrift 2010 s. 351 och densamme, ”The Importance of Being and of Being Earnest: Ontological, Epistemological and 
Constitutional Aspects of Credit Ratings” i J. Kleineman, L. Gorton & A. Verständig (red), Perspectives on Credit Rating Agencies 
(Stockholm Centre for Commercial Law, Stockholms universitet, 2013). 
30 Se t.ex. Bülow & Artz (2014) s. 665. 
31 Till det följande, se t.ex. Konsumentverkets inlagor i målen 4894-14, 5082-14 och mål 23-15, alla mot verket i Förvaltningsrätten i 
Karlstad. 
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Datainspektionen32 eller av lagstiftarna i t.ex. Tyskland och Österrike (i såväl Tyskland33 
som Österrike34 hänvisar motsvarigheterna till konsumentkreditlagen uttryckligen till 
motsvarigheten till personuppgiftslagen). Även på denna punkt torde därför klargörande 
förarbetsuttalanden eller, ännu hellre och enligt den tysk-österrikiska modellen, explicit 
hänvisning i konsumentkreditlagen till personuppgiftslagen vara påkallade. Även EBA är 
av uppfattningen att kreditprövningen måste ske i enlighet med reglerna om skyddet för 
personuppgifter.35 
 
12 c § 

Den föreslagna lydelsen av 12 c § är motsägande. I första meningen införs en regel om att 
kreditprövningen avseende en bostadskredit inte till övervägande del får grunda sig på att 
den avtalade säkerhetens värde överstiger kreditbeloppet eller att säkerheten antas komma 
att stiga i värde. Det torde få antas att denna bestämmelse åtminstone delvis motiveras av 
omsorgen om konsumenten och alltså ska ha en konsumentskyddande verkan. Emellertid 
anses detta skydd enligt andra meningen inte vara påkallat avseende kreditavtal där 
betalning först ska ske i samband med försäljning eller annan överlåtelse av säkerheten 
som sker i anledningen av att låntagaren uppnår en viss ålder eller på grund av låntagarens 
sviktande hälsa eller dödsfall. Bestämmelsen i andra meningen torde i praktiken 
uteslutande bli aktuell beträffande s.k. ”seniorkrediter” (jfr SOU 2015:40 s. 165). Det är 
oklart på vilken grund just äldre personer skulle ges ett sämre konsumentskydd än yngre. 
Om å andra sidan undantaget för seniorkrediter i stället ska ses som något för äldre 
personer positivt, dvs. som ett slags privilegium, är det inte klart varför just endast äldre 
personer ska få denna fördel och inte yngre, dvs. varför just yngre personer av lagstiftaren 
ska ges ett sämre skydd. Vad gäller undantagen för sviktande hälsa eller dödsfall får antas 
att andra meningen avses vara en för de drabbade konsumenterna fördelaktig reglering. 
Även i detta fall framstår det emellertid som obefogat att denna fördelaktiga behandling 
inte ska vederfaras även övriga konsumenter. Om emellertid första meningen innebär ett 
stärkt konsumentskydd, är det oklart varför just låntagare med sviktande hälsa inte skulle 
komma i åtnjutande av detta skydd. Också i detta fall förefaller andra meningen medföra 
att första meningen inte är befogad avseende någon konsument. I sin nuvarande 
utformning förefaller således det föreslagna lagrummet strida mot allas likhet inför lagen. 
 
 
20 a § 

I 20 a § regleras det fall att en konsument har fått bostadskredit i en ”utländsk” valuta 
(dvs. en valuta som för en person bosatt i Sverige kan vara svenska kronor). Givet det sätt 
på vilket ”utländsk valuta” har definierats i lagförslaget, torde det i praktiken ofta vara 
svårt för en kreditgivare att avgöra huruvida dennes krediterbjudande utgörs av ”utländsk” 
valuta innan en kreditprövning har genomförts och även i vissa fall därefter. Kreditgivaren 
kan inte utgå ifrån att ett erbjudande i t.ex. SEK till alla personer som bor i Sverige inte 

                                                
32 Se t.ex. Datainspektionens beslut 2014-06-09, dnr 1826-2013 s. 8, liksom inspektionens yttrande i Kammarrätten i Stockholms dom  
2014-11-20, mål nr 3148-14. 
33 Se § 18 andra stycket Kreditwesengesetz. 
34 Se § 7 fjärde stycket Verbraucherkreditgesetz. 
35 Se svar nr 12 på s. 20 och nr 31 på s. 30 i Final Report. Guidelines on creditworthiness assessment, EBA/GL/2015/11, av den 1 juni 2015. 
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skulle anses vara ett erbjudande om kredit i ”utländsk” valuta, eftersom denna fråga inte 
kan avgöras på grundval av själva krediten utan endast i relation till en låntagarens 

intäkter. Det är alltså först sedan en kreditprövning, inkluderande information om den 
enskilde låntagarens intäkter, som denna bedömning kan göras. Ett och samma lån till två 
olika personer i samma hushåll på samma adress kan alltså vara att bedöma såsom 
erbjudet i ”utländsk” valuta till den ena personen, men i inhemsk valuta till den andra, 
beroende på personernas intäkter. Det är vidare inte självklart att en långivare vad gäller 
intäkterna kan förlita sig på gängse tillgängliga databaser, såsom t.ex. taxerad inkomst. 
Underlag för skatt beräknas i svenska kronor (se 1 kap. 5 § inkomstskattelagen). 
Inbetalningar på skattekonto kan inte göras annat än i svenska kronor. En kreditgivare 
torde heller inte kunna verifiera huruvida en konsuments intäkter denomineras i en viss 
valuta, utan torde vara hänvisad till att förlita sig på konsumentens uppgifter. Exempelvis 
torde lönekonton i svenska banker regelmässigt uttryckas i SEK, oavsett i vilken valuta 
lönen har utgått, eftersom en inbetalning på kontot torde ha föregåtts av en valutaväxling. 
Detta torde göra det i praktiken omöjligt för en kreditgivare att fullt ut fullgöra sina 
skyldigheter enligt den föreslagna 7 b § konsumentkreditlagen, vars första stycke punkt 6 
anger att kreditgivaren ”i förekommande fall” ska förklara ”vad det innebär för 
konsumenten att ta ett lån i utländsk valuta”. Sådan information kan alltså med säkerhet 
inte lämnas ens efter en kreditbedömning. Av samma skäl kan en kreditgivare endast 
erbjuda valutakurssäkringar (se vidare nedan) efter en kreditbedömning väl har 
genomförts och under förutsättning att kreditgivaren får förlita sig på därvid tillgängliga 
uppgifter om valutan på konsumentens intäkter. Kreditgivare kan således med fog kräva 
att potentiella kredittagare intygar (eventuellt styrker) att de inte avser att betala krediten 
med ”utländsk” valuta. Detta kan negativt påverka flera gruppers – såsom egenföretagare, 
i synnerhet i den mån de exporterar tjänster – möjligheter att erhålla bostadskrediter. 
Regleringen får heller inte göras så komplicerad att den kraftigt försvårar eller i praktiken 
omöjliggör kreditansökningar m.m. via internet. Sedan länge är det nämligen en politisk 
strävan att se större konkurrens på bolånemarknaden, varvid hoppet till stor del har ställts 
till elektroniska förfaranden via internet (se prop. 2002/03:107 s. 26 f.). 
 
Med vad som förefaller vara goda argument avvisar utredningen direktivets alternativ att 
införa en konverteringsrätt för att hantera den valutakursrisk som uppstår om 
kreditkostnaden och låntagarens intäkter denomineras i olika valutor. I stället förespråkar 
utredningen alternativet med ”andra arrangemang” för att begränsa risken för att 
valutakursförändringar påverkar konsumentens förmåga att betala krediten. Utredningen 
nämner försäkringar och ”räntetak” som exempel, jämte andra avtalsmässiga lösningar (se 
SOU 2015:40 s. 176 f.). Det kan ifrågasättas i vilken grad tanken här inte utmynnar i 
cirkelns kvadratur. 
 
En anledning för en låntagare att ta upp en kredit i en annan valuta än den valuta i vilken 
låntagaren har sina (relevanta) intäkter, torde vara att låntagaren utgår ifrån att detta skulle 
kunna vara en fördel, dvs. att valutakursernas rörelser ska vara till låntagarens fördel, 
exempelvis på grund av att räntorna i en viss valuta (för tillfället) är lägre eller över tid 
förväntas bli lägre än räntorna i den valuta i vilken intäkterna denomineras. Detta utgör en 
valutaspekulation. Om den spekulerande låntagaren vill begränsa den risk som finns i den 
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valda spekulationen, krävs att någon annan tar över den valutakursrisk som låntagaren inte 
är villig att bära – dvs. någon annan måste spekulera på omvänd utveckling. Låntagaren 
kommer att behöva betala för denna riskavlyftning. Att så är fallet är rimligt – det finns 
ingen anledning till varför en konsument som är villig att spekulera i valutor och därmed 
risksäkra sig, skulle slippa att betala kostnaden för detta val. I en fungerande marknad 
kommer emellertid konsumentens kostnad för att lyfta av den risk som följer med den 
valda valutaspekulationen i princip motsvara den vinst som finns att vinna med 
spekulationen till att börja med. Varje reglering som medför att låntagaren antingen 
undgår att bära hela risken för den valda valutaspekulationen eller undgår att bära 
kostnaden för att säkra valutapositionen, skulle medföra att låntagarens spekulativa 
beteende subventionerades. Detta skulle i sin tur tendera att öka inslaget av 
valutaspekulationer i samband med bostadskrediter till konsumenter. Det förefaller inte 
som om det föreligger något legitimt lagstiftningsintresse att uppmuntra en sådan 
utveckling. Det är svårt att följa en tankegång som går ut på att konsumenten i princip ska 
få spekulera i valutarörelserna, men ändå erbjudas lösningar som negerar just den 
spekulation som konsumenten har valt. Även denna del av regleringen förefaller alltså 
vara självmotsägande och innehålla en principiell, men olöst målkonflikt. 
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