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Lagrådsremissen Ytterligare verktyg för makrotillsyn  

 

 
 

Med anledning av den lagrådsremiss som regeringen lämnade till Lagrådet den 

22 juni 2017 vill Bankföreningen anföra följande. 

 

I förslag till ändring av lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse 6 kap. 

3 c § samt lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter 4 kap. 12 b § 

föreslås att kreditinstitut och andra kreditgivare påförs en skyldighet att driva sin 

rörelse på ett sådant sätt att företagen inte bidrar till finansiella obalanser på kredit-

marknaden. I lagförslagen definieras inte begreppet finansiella obalanser.  

 

Hemställan 

Regeringen föreslår att kreditinstitut och andra kreditgivare påförs en skyldig-

het att driva sin rörelse på ett sådant sätt att företagen inte bidrar till finansiella 

obalanser på kreditmarknaden. 

 

Svenska Bankföreningen hemställer: 

 

I första hand: 

• att det inte införs ett lagkrav som innebär att enskilda institut åläggs ett 

ansvar att inte bidra till finansiella obalanser på kreditmarknaden, och 

• att det istället införs en ny lag som reglerar makrotillsynen i Sverige och 

som ger Finansinspektionen ett tydligt ansvar för att motverka finansiella 

obalanser på kreditmarknaden och därtill ett mandat att vidta 

makrotillsynsåtgärder. 

 

I andra hand: 

• att lagtexten ges den mer avgränsade lydelsen ”Kreditinstitut ska i sin 

kreditgivning motverka alltför hög skuldsättning hos sina låntagare”. 
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Regeringens syfte med förslagen är att ge Finansinspektionen behörighet och be-

fogenhet att vidta åtgärder för att motverka finansiella obalanser på kredit-

marknaden, så kallade makrotillsynsåtgärder. Finansinspektionens verktyg för mak-

rotillsyn ska enligt förslaget kunna aktualiseras för att motverka såväl makroekono-

miska som finansiella stabilitetsrisker.  

 

Regeringens lagförslag innebär dock i praktiken att de enskilda instituten åläggs ett 

ansvar att i sin rörelse motverka finansiella obalanser på kreditmarknaden som hel-

het, det vill säga ett makroansvar. Ett sådant makroansvar skulle innebära att det 

enskilda institutet måste ha långtgående kännedom om hur andra marknadsaktörer 

agerar och om hur andra marknadsaktörers agerande i kombination med det egna 

institutets affärsmässiga beslut i sin rörelse påverkar kreditmarknaden. Detta går 

utöver vad ett institut har möjlighet att beakta i sina affärsbeslut eftersom ett institut 

inte har tillgång till affärsstrategisk information om sina konkurrenter, och inte heller 

ska ha det. Ett enskilt institut kan endast ansvara för sin egen verksamhet och hur 

dess rörelse drivs.  

 

Därutöver definieras inte det centrala begreppet finansiella obalanser i lagförslagen. 

Det är därför oklart vad de enskilda instituten genom sin verksamhet inte får bidra till. 

En marknadsaktör som vidtar en viss åtgärd kan sålunda vara i tron att åtgärden inte 

bidrar till finansiella obalanser på kreditmarknaden, men skulle ändå, om Finans-

inspektionen är av motsatt uppfattning kunna riskera ett ingripande.  

 

Således kan konstateras att enskilda institut inte kommer att kunna säkerställa att de 

lever upp till de föreslagna lagkraven. Kan ett institut till exempel sänka sin bolåne-

ränta, och därmed utöka sin utlåning, och med säkerhet veta att detta inte bidrar till 

finansiella obalanser på kreditmarknaden? Kraven framstår som orimliga ur ett rätts-

säkerhetsperspektiv och kan även ifrågasättas ur såväl ett marknads- som ett 

konkurrensmässigt perspektiv. Därför anser Bankföreningen att lagstiftningen måste 

konkretiseras så att det blir tydligt att det är Finansinspektionen och inte de enskilda 

instituten som påförs ett ansvar för att motverka finansiella obalanser på kreditmark-

naden. 

 

I sammanhanget måste beaktas att de föreslagna lagbestämmelserna i sig kommer 

att kunna utgöra självständig grund för ingripande för det fall ett institut i sin rörelse 

bidragit till finansiella obalanser på kreditmarknaden. I och med att begreppet finan-

siella obalanser på kreditmarknaden varken är definierat eller avgränsat till institutets 

egen verksamhet framstår det som ett mycket långtgående krav som också kan ifrå-

gasättas ur ett rättssäkerhetsperspektiv. 

 

Bankföreningen vill också påtala att de föreskrifter som kan komma att utfärdas av 

Finansinspektionen med stöd av förslagets bemyndigande endast kommer att för-

tydliga delar av det omfattande krav som enligt förslagen läggs på de enskilda 
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instituten. Även om vissa förtydliganden kan komma genom föreskrifter från 

Finansinspektionen måste instituten förhålla sig till det grundläggande kravet i 

respektive lag, det vill säga att inte bidra till finansiella obalanser på hela 

kreditmarknaden. 

 

Sammantaget anser Bankföreningen att de föreslagna lagbestämmelserna är icke-

avgränsade och odefinierade. Regeringens förslag är därför vare sig rättssäkert eller 

förutsägbart.  

 

Bankföreningen anser att det mest ändamålsenliga vore att införa en helt ny lag som 

reglerar makrotillsynen i Sverige och som ger Finansinspektionen ett tydligt mandat. 

Den uppenbara fördelen med en sådan lösning är att de enskilda instituten inte 

åläggs ett makroansvar.  

 

En alternativ väg för att skapa bättre tydlighet är att i lagtexten ålägga institut att 

utifrån den egna verksamheten motverka en alltför hög skuldsättning. Detta skulle 

kunna åstadkommas genom att lagtexten ges den mer avgränsande lydelsen: 

 

Kreditinstitut ska i sin kreditgivning motverka alltför hög skuldsättning hos sina lån-

tagare. 

 

 

 

SVENSKA BANKFÖRENINGEN  

Hans Lindberg Jenny Nordgren 

  

 

 

 


