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Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 15 januari 2016 beretts tillfälle att avge 

yttrande över Tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner Delrapport 2 från 

2015 års betaltjänstutredning (Fi 2015:02).  

 

Sammanfattning 

 

Advokatsamfundet har i stort ingen erinran mot förslaget, men vill särskilt framhålla 

följande synpunkter. 

 

Teknikutvecklingen 

 

Advokatsamfundet anser att utredningen har valt ett lämpligt anslag genom att inte kräva 

t.ex. rätt till kontanthantering. Utvecklingen av betalningsinstrument och betalnings-

tekniska lösningar – bland vilka kontanter endast är en – går fort och nya instrument och 

lösningar förefaller ha god acceptans också bland svenska konsumenter. Det förefaller 

därför lämpligt att lagstiftningen inte privilegierar eller permanentar vissa tekniska 

lösningar, som genom teknikutvecklingen snart kan bli obsoleta. 

 

Vem som ska omfattas av de nya reglerna 

 

Advokatsamfundet delar utredningens uppfattning att den föreslagna regleringen inte bör 

omfatta andra än konsumenter. Det finns dock anledning att se över och i en särskild 

utredning belysa bl.a. ideella föreningars tillgång till betaltjänster, inklusive 
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kontanthanteringen. I ljuset av de ideella föreningarnas centrala ställning i det svenska 

civilsamhället förefaller det angeläget att deras verksamhet inte onödigt försvåras. 

 

Den snabba teknikutvecklingen leder enligt Advokatsamfundets mening till att 

utvecklingen vad gäller tillgängligheten till grundläggande betaltjänster i hela landet och i 

alla sociala grupper kontinuerligt bevakas och utvärderas. Detta permanenta uppdrag 

skulle lämpligen kunna åläggas Riksbanken – inom ramen för dess ansvar för ett 

fungerande betalningssystem – eller Finansinspektionen – inom ramen för dess tillsyn 

över instituten och dess uppdrag inom den finansiella makrotillsynen. 

 

Analys av kostnaderna för instituten 

 

Advokatsamfundet efterlyser en grundlig analys av kostnaderna för instituten i anledning 

av den föreslagna regleringen. Denna reglering bör ses i ljuset av övrig ny reglering för 

kreditinstituten, såsom högre kapitalkrav, likviditetskraven, olika rapporteringskrav, 

reglerna om bolån osv. I det sammanhanget bör beaktas att kostnaderna för de föreslagna 

skyldigheterna bör knytas till att de institut som omfattas också är de som har fördel av 

insättningsgarantin, som fungerar som ett slags subvention. Denna subvention är 

visserligen inte frivillig – insättningsgarantin är obligatorisk – men den statliga garantin 

för institutens skulder i form av insättningar torde dock representera ett betydande värde 

för instituten. En ökad kostnad på grund av de nu föreslagna reglerna kan därför, 

åtminstone i viss mån, förväntas balanseras av den implicita subventionen genom 

insättningsgarantin.  

 

Bosättningskravet 

 

Advokatsamfundet noterar att utredningen föreslår att det ska räcka med faktisk 

bosättning inom EES för att en konsument ska ha rätt till ett betalkonto med 

grundläggande funktioner. Något krav på att personen ska vara lagligen bosatt i Sverige 

(eller inom EES) ställs således inte i den föreslagna ändringen av lag om betaltjänster. 

 

Lagtekniska synpunkter 

 

I rapporten föreslås att de föreslagna reglerna om tillgång till betalkonto med 

grundläggande funktioner ska föras in som ett nytt 4 a kap. i lagen (2010:751) om 

betaltjänster. De skyldigheter avseende betalkonto med grundläggande funktioner föreslås 

endast gälla för kreditinstitut som bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt 2 kap. lagen 

(2004:297) om bank- och finansieringsrörelse. Exempelvis betalningsinstitut – som 

bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt lagen om betaltjänster – föreslås inte omfattas 

av kraven. Det förefaller därför, menar Advokatsamfundet, lämpligare att bestämmelserna 

förs in i den för kreditinstitut särskilda sektorslagstiftningen, lagen om bank- och 

finansieringsrörelse. Lämpliga placeringar i den lagen vore som nytt avsnitt med egen 

rubrik i 6 eller 7 kap., alternativt som ett nytt 6 a eller 7 a kap. 
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Systematiskt hör de nu föreslagna reglerna nära samman med 11 b § lagen (1995:1571) 

om insättningsgaranti om kontraheringsplikt för institut som omfattas av insättnings-

garantin. Eftersom emellertid insättningsgarantilagen även gäller andra institut än 

kreditinstitut enligt lagen om bank och finansieringsrörelse, kan det accepteras att dessa 

båda regelverk inte sammanförs i lagen bank- och finansieringsrörelse. 

 

Advokatsamfundet menar att det i lagtext – och i synnerhet i lagtext som syftar till ett 

visst konsumentskydd – är olämpligt att använda hänvisningar till direktiv, eftersom detta 

torde försvåra tillgängligheten hos lagstiftningen för kontohavarna. Advokatsamfundet 

anser därför att direktivhänvisningen i den föreslagna 4 a kap. 6 § lämpligen kunde 

ersättas med motsvarande författningstext direkt i paragrafen. 

 

SVERIGES ADVOKATSAMFUND 

 

 

 

Anne Ramberg 


