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Till Finansinspektionen 

FI dnr 20-21339 

 

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 25 mars 2021 beretts tillfälle att avge 

yttrande över Finansinspektionens promemoria Förslag till nya och ändrade regler för 

tjänstepensionsföretag och försäkringsföretag om säkerhetsreserv, kapitalkrav, 

information, rapportering och distribution.  

Sammanfattning 

Advokatsamfundet har i huvudsak inget att invända mot förslagen i promemorian.  

Enligt Advokatsamfundet bör Finansinspektionen dock överväga att förtydliga 7 kap. 

28 § FFFS 2019:21 och det allmänna rådet till denna bestämmelse, dels genom vissa 

språkliga justeringar, dels genom vissa kompletteringar och förtydliganden, i syfte att 

motsvara de motiveringar som framgår av promemorian.  

Synpunkter 

Godkända infrastrukturinvesteringar inom EES 

Bristande tydlighet i de allmänna råden om godkända infrastrukturinvesteringar 

Finansinspektionen föreslår genom införande av 7 kap. 28 § första stycket FFFS 

2019:21 att ett tjänstepensionsföretags investering i en infrastrukturenhet kan vara en 

godkänd infrastrukturinvestering om företaget kontrollerar att verksamheten uppfyller 

kraven i tillämpliga miljöskyddsregler i nationell rätt och europeisk unionsrätt, och 
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verksamheten inte består av energiproduktion som baseras på fossila bränslen, och i 

allt väsentligt inte utvinning, bearbetning, lagring, försäljning eller transporter av 

fossila bränslen. 

Till den föreslagna bestämmelsen föreslår Finansinspektionen följande allmänna råd: 

”Företaget bör när det tillämpar första stycket kontrollera att verksamheten har 

nödvändiga miljötillstånd, och att det inte genom en dom eller ett 

myndighetsbeslut framkommer att verksamheten bryter mot ett sådant tillstånd 

eller mot andra miljöskyddsregler.” 

Inledningsvis anser Advokatsamfundet att det allmänna rådet kan förtydligas genom 

att ange att det allmänna rådet avser när ett tjänstepensionsföretag ska genomföra den 

kontroll som avses i första stycket första punkten av bestämmelsen. 

Enligt promemorian (s. 13) ska den kontroll som föreskrivs i det allmänna rådet 

generellt vara tillräcklig för att uppfylla det krav som föreskrivs i 7 kap. 28 § första 

stycket FFFS 2019:21. Advokatsamfundet anser dock att det allmänna rådet till sin 

nuvarande formulering kan förstås som att den kontroll som föreskrivs i det allmänna 

rådet bör ingå som en del i de kontroller som föreskriften kräver, utan att detta i sig 

utgör tillräckliga kontroller.  

Advokatsamfundet vill härvidlag efterlysa att Finansinspektionen förtydligar det 

allmänna rådet i syfte att återspegla att den kontroll som krävs enligt 7 kap. 28 § första 

stycket FFFS 2019:21 är tillräcklig om tjänstepensionsföretaget enligt det allmänna 

rådet kontrollerar att verksamheten har miljötillstånd,1 eller har upprättat en 

miljökonsekvensbeskrivning där detta krävs, samt att det inte genom en dom eller ett 

myndighetsbeslut framkommer att verksamheten bryter mot ett sådant tillstånd eller 

mot miljöskyddsregler. 

Mot bakgrund av att kontroll ska göras mot domar ligger det i sakens natur att 

kontrollen kommer att avse händelser i det förgångna, och inte nödvändigtvis pågående 

händelser. Valet av tempus för begreppet ”bryter” bör därför ändras till ”har brutit”. 

Finansinspektionen bör därmed även resonera kring hur långt tillbaka i tiden som en 

dom eller ett myndighetsbeslut kan vara meddelad och fortfarande ha relevans. Då 

 
1 Se även nedan kommentar avseende anmälan och dispenser. 
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avsikten med denna kontroll är att fastställa en avsaknad av domar eller 

myndighetsbeslut (dvs. att något inte har hänt) efterlyser Advokatsamfundet även 

praktisk vägledning kring hur Finansinspektionen anser att en kontroll enligt 7 kap. 

28 § första stycket 1 FFFS 2019:21 bör ske (t.ex. vilka register som sökningar bör göras i 

och vilka myndigheter som bör kontaktas) och hur kravet på dokumentation ska 

tillgodoses i detta hänseende.  

Advokatsamfundet vill även belysa att det allmänna rådet till sin nuvarande lydelse inte 

fullt ut motsvarar den motivering som anges i promemorian (s. 13). Promemorian 

föreskriver att: 

”Dessa regler innebär för den aktuella typen av verksamheter ofta krav på 

tillstånd, dispens eller anmälan och att det upprättas en 

miljökonsekvensbeskrivning. Finansinspektionen föreslår också allmänna råd där 

det framgår att tjänstepensionsföretaget kan uppfylla kravet utan att göra en 

bedömning av varje tillämplig miljöskyddsbestämmelse. Generellt räcker det att 

tjänstepensionsföretaget kontrollerar att verksamheten har miljötillstånd, eller 

har upprättat en miljökonsekvensbeskrivning där detta krävs, samt att det inte 

genom en dom eller ett myndighetsbeslut framkommer att verksamheten bryter 

mot ett sådant tillstånd eller mot miljöskyddsregler.” 

Mot bakgrund av att det i promemorian anges att det av det allmänna rådet ska framgå 

att ett tjänstepensionsföretag kan uppfylla kravet i bestämmelsen utan att göra en 

bedömning av varje tillämplig miljöskyddsbestämmelse, förstår Advokatsamfundet 

Finansinspektionen som att det är tillräckligt att konstatera att något miljötillstånd 

innehas, att någon dispens har meddelats, att någon anmälan har gjorts eller att en 

miljökonsekvensbeskrivning har upprättats. Därmed bör Finansinspektionen överväga 

att stryka begreppet ”nödvändiga” i det allmänna rådet. Det bör också framgå av det 

allmänna rådet att ett tjänstepensionsföretag när det tillämpar första stycket första 

punkten bör kontrollera att verksamheten har miljötillstånd, erhållit dispens eller 

anmält verksamheten till relevant tillsynsmyndighet, eller att en 

miljökonsekvensbeskrivning upprättats. 

Med hänsyn till att det i promemorian (s. 13) anges att miljöskyddsreglerna för den 

ifrågavarande typen av verksamheter ofta innebär att verksamheten omfattas av krav 

på tillstånd, dispens eller anmälan och att det upprättas en 
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miljökonsekvensbeskrivning, önskar Advokatsamfundet att Finansinspektionen 

tydliggör vilka kontroller som bör utföras i det fall en sådan verksamhet inte kräver 

tillstånd, dispens, anmälan eller miljökonsekvensbeskrivning. 

Verksamhet som inte består av energiproduktion som baseras på fossila bränslen, och 

i allt väsentligt inte utvinning, bearbetning, lagring, försäljning eller transporter av 

fossila bränslen 

Finansinspektionen föreslår att det i 7 kap. 28 § första stycket 2 FFFS 2019:21 

föreskrivs att ett tjänstepensionsföretags investering i en infrastrukturenhet kan vara 

en godkänd infrastrukturinvestering om verksamheten inte består av energiproduktion 

som baseras på fossila bränslen, och i allt väsentligt inte utvinning, bearbetning, 

lagring, försäljning eller transporter av fossila bränslen. 

Av promemorian (s. 13) framgår att ”Med uttrycket ’i allt väsentligt’ avses att det inte 

kan uteslutas att en verksamhet som inkluderar en marginell del fossil verksamhet i 

undantagsfall ändå kan vara godkänd under förutsättning att den delen är under 

avveckling.” Enligt Promemorian förefaller det vara Finansinspektionens avsikt att 

föreskriftsbestämmelsen kräver att ett tjänstepensionsföretags investering i en 

infrastrukturenhet kan vara en godkänd infrastrukturinvestering endast om 

verksamheten inkluderar en marginell del fossil verksamhet, och att denna marginella 

del är under avveckling.  

Enligt promemorian måste föreskriftsbestämmelsen följaktligen förstås som att en 

infrastrukturinvestering aldrig kan vara godkänd om verksamheten till viss del har en 

bestående koppling till fossila bränslen, oaktat hur ringa denna del är, om inte denna 

del är under avveckling. Om Finansinspektionen därmed avser att 

föreskriftsbestämmelsen ska medföra ett krav innebärandes att verksamheten endast 

inkluderar en marginell del fossil verksamhet och att denna marginella del är under 

avveckling, såsom ett ytterligare rekvisit för att bestämmelsen ska kunna tillämpas, 

anser Advokatsamfundet att föreskriften bör förtydligas genom att det framgår att den 

marginella delen fossil verksamhet måste vara under avveckling. 
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Godkända infrastrukturinvesteringar utanför EES 

Lokala miljöskyddsregler 

Finansinspektionen föreslår att det i 7 kap. 28 § andra stycket FFFS 2019:21 föreskrivs 

att om ett företag gör en investering i en infrastrukturenhet utanför EES, ska företaget 

kontrollera att det är sannolikt att verksamheten uppfyller kraven i miljöskyddsregler 

som inte väsentligt avviker från de som gäller inom Europeiska Unionen (EU). 

Företaget ska i det fallet också kunna göra bedömningen att verksamheten skulle vara 

lönsam om den hade omfattats av EU:s system för handel med utsläppsrätter. 

Advokatsamfundet konstaterar att den föreslagna föreskriftsbestämmelsen rent 

språkligt avviker från Finansinspektionens motivering i promemorian. I promemorian 

föreslås att tjänstepensionsföretaget ska kontrollera att det är sannolikt att den 

utländska verksamheten skulle uppfylla miljöskyddsregler som inte väsentligen avviker 

från de regler som gäller inom EU. 

Promemorian får förstås som att Finansinspektionen inte avser att föreskriften kräver 

att den utländska verksamheten omfattas av faktiska lokala miljöskyddsregler. 

Avsikten förefaller i stället vara att Finansinspektionen kräver att den utländska 

verksamheten bedrivs under sådana former att om lokala miljöskyddsregler skulle ha 

gällt med ett innehåll som inte väsentligt avviker från gällande regler inom EU, så 

skulle de kraven ha varit tillgodosedda.  

Advokatsamfundet efterlyser därmed att Finansinspektionen formulerar 

föreskriftsbestämmelsen på ett sätt som inte medför att den utländska verksamheten 

ska omfattas av faktiska, lokala miljöskyddsregler. 

Avsaknad av konkreta krav vid kontroll av verksamhet 

Advokatsamfundet noterar att det för investeringar i verksamheter belägna inom EES 

uppställs konkreta krav för vilka kontroller ett tjänstepensionsföretag ska vidta i syfte 

att säkerställa att investeringen i en infrastrukturenhet är en godkänd 

infrastrukturinvestering, genom det föreslagna allmänna rådet till 7 kap. 28 § första 

stycket FFFS 2019:21. Sådana konkreta krav återfinns dock inte för investeringar i 

verksamheter belägna utanför EES. Föreskriften ger därmed till sin nuvarande 

utformning ett skönsmässigt utrymme för tjänstepensionsföretag att bedöma hur 

kontroller av en verksamhet belägen utanför EES ska ske. 
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Advokatsamfundet vill erinra Finansinspektionen om att en avsaknad av sådana 

konkreta krav skapar utrymme för oförutsebarhet vid det praktiska utförandet av 

sådana kontroller, om Finansinspektionen har konkreta förväntningar på hur sådana 

kontroller ska ske. Under förutsättning att Finansinspektionen avser att ett 

tjänstepensionsföretag omfattas av sådana konkreta krav, anser Advokatsamfundet 

följaktligen att det är önskvärt att Finansinspektionen förtydligar vilka krav som ställs 

på ett tjänstepensionsföretag i sin kontroll av verksamheter belägna utanför EES. 

 

SVERIGES ADVOKATSAMFUND 

 

 

Mia Edwall Insulander 
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