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samfällighetsföreningsregistret 

 

Bankföreningen instämmer i förslagen i Lantmäteriets promemoria. Ett register som 

samfällighetsföreningsregistret behöver vara anpassat till det moderna samhället och 

att effektivisera hanteringen av registret genom e-förvaltning ligger både i 

myndigheter och privata aktörers intressen. Som konstateras i promemorian är det 

viktigt för registrets trovärdighet att uppgifterna är korrekta och hålls uppdaterade så 

att registret återspeglar verkliga förhållanden. Däri ligger krav på att uppgifterna i 

registret ska lämnas av behöriga personer samt att obehöriga personer förhindras 

både att lämna uppgifter och att ändra befintliga uppgifter. En övergång till att 

hantera registret med stöd av e-förvaltning minskar inte på något sätt behovet av att 

kontrollera uppgiftslämnarens behörighet eller att göra kvalitetskontroller av de 

lämnade uppgifterna. De föreslagna lagändringarna förefaller hantera den 

problematiken, vilket är mycket positivt. 

 

Samma resonemang borde tillämpas rörande andra offentliga register, som t.ex. 

Bolagsverkets register för verkliga huvudmän och aktiebolagsregistret. Det är 

exempel på register där en behörig företrädare ska lämna uppgifter till registret men 

där det inte görs några kontroller av personens behörighet eller av de uppgifter som 

lämnas. Eftersom detta är register som i stor utsträckning används av tredje man, 

både i Sverige och utomlands, får felaktiga uppgifter i registren stora negativa 

konsekvenser.  

 

Vem som helst kan ändra uppgifterna om verklig huvudman för en juridisk person i 

Bolagsverkets register till en person upptagen på en sanktionslista. Om en juridisk 

person har en verklig huvudman upptagen på sanktionslista, kommer även den 

juridiska personen att hanteras som ett sanktionerat objekt, i enlighet med 

sanktionsregelverken. Den juridiska personen kommer att få sina tillgångar frysta av 

finansiella företag och det kommer inte att kunna genomföra några betalningar. 

Detta skulle givetvis lamslå den juridiska personens verksamhet och starkt påverka 

de anställda. Om den juridiska personen är en bank, kommer samtliga av bankens 

kunder att påverkas, något som skulle kunna få samhällsekonomiska konsekvenser.  

 



 

 

 

 

 

 

För att kapa ett bolag och olovligen ta över kontrollen över bolaget och dess 

tillgångar är allt som krävs en ansökan till Bolagsverket med ett förfalskat 

bolagsstämmoprotokoll där en ny styrelse antagits. Bolaget kan sedan snabbt 

tömmas på pengar. Tredje man kan också orsakas stor skada genom att bedragare 

beställer varor i det kapade bolagets namn, varor som sedan aldrig betalas. 

 

För att förhindra att offentliga register används som verktyg för brottslighet är det 

högst angeläget att alla register förses med samma skydd mot obehörig registrering 

och felaktiga uppgifter som samfällighetsföreningsregistret. Detta gäller också vid 

framtagandet av nya register som ska fylla angelägna behov och bidra till hög 

säkerhet, som t.ex. ett bostadsrättsregister. 
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