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Förslag till ändring av sekretessbestämmelserna till skydd för 
enskild i verksamhet som avser tillsyn mm. i fråga om 
näringslivet 

 

Svenska Bankföreningen föreslår att det införs en bestämmelse i offentlighets- och 

sekretesslagen som innebär att den sekretess som gäller hos Finansinspektionen 

ska överföras till domstol när ett beslut från Finansinspektionen överklagas dit.  

 

I förarbetena till offentlighets- och sekretesslagen (prop. 2008/09:150 s. 272) anges 

bland annat att rätten att ta del av allmänna handlingar är ett viktigt medel för kontroll 

av offentliga organs verksamhet. Myndigheternas vetskap om att deras handlingar 

kan komma att granskas medför att de anstränger sig för att handlägga mål och 

ärenden korrekt. Handlingsoffentligheten har bland annat till syfte att garantera 

rättssäkerheten och effektiviteten i förvaltningen och folkstyret. För att garantera 

rättssäkerheten måste samtidigt ett fungerande sekretesskydd finnas i syfte att 

skydda vissa intressen hos det allmänna och hos enskilda. Behovet av sekretess 

torde i allmänhet vara detsamma vare sig den sekretessbelagda uppgiften kommer 

till användning inom en myndighets verksamhet eller om uppgiften i något 

sammanhang förs över till domstol.  

I 13 kap. lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse (BFL) finns 

bestämmelser om Finansinspektionens tillsyn av kreditinstitut och utländska 

kreditinstitut som har inrättat filial här. För kreditinstitut omfattar tillsynen att rörelsen 

drivs enligt 

   1. BFL, 

   2. andra författningar som reglerar institutets verksamhet, 

   3. institutets bolagsordning, stadgar eller reglemente, och 

   4. interna instruktioner som har sin grund i författningar som reglerar institutets 

verksamhet. 

Finansinspektionen har dessutom tillsyn över att kreditinstitutets ägare och ledning 

uppfyller lämplighetskraven i BFL. 
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Ett kreditinstitut ska vidare lämna Finansinspektionen de upplysningar om sin 

verksamhet och därmed sammanhängande omständigheter som inspektionen 

begär. Finansinspektionen får även begära sådana upplysningar av personer som är 

anställda hos ett institut. Finansinspektionen får, när inspektionen anser att det är 

nödvändigt, genomföra undersökning hos ett kreditinstitut och sådana utländska 

kreditinstitut som inrättat filial i Sverige. 

I offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL, finns bestämmelser om förbud 

mot utnyttjande av en sekretessbelagd uppgift. Sekretess gäller bland annat i 

Finansinspektionens verksamhet som består i tillståndsgivning eller tillsyn med 

avseende på bank- och kreditväsendet, värdepappersmarknaden eller 

försäkringsväsendet 

1. för uppgift om affärs- eller driftförhållanden hos den som myndighetens 

verksamhet avser, om det kan antas att denne lider skada om uppgiften 

röjs, 

2. för uppgift om ekonomiska eller personliga förhållanden för annan som har 

trätt i affärsförbindelse eller liknande förbindelse med den som 

myndighetens verksamhet avser, och 

3. för uppgift om transaktioner med eller innehav av finansiella instrument, om 

en börs, ett fondbolag, en förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIF-

förvaltare) eller ett värdepappersinstitut har inhämtat uppgiften på grund av 

bestämmelser om anmälningsskyldighet. 

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år (30 kap 4 § 

OSL). 

Finansinspektionens beslut kan, med några få undantag, överklagas till 

förvaltningsdomstol. När ett beslut av Finansinspektionen överklagas överförs 

uppgifter, såväl sekretessreglerade som icke sekretessreglerade, från 

Finansinspektionen till domstolen.  

Som utgångspunkt gäller att om ett myndighetsbeslut överklagas till 

förvaltningsdomstol och sekretess gäller för uppgift i ärendet ska sekretessen 

tillämpas även hos förvaltningsdomstolen.  

 

Från denna generella utgångspunkt finns ett antal undantag. Bland annat ska den 

sekretessbestämmelse som gäller sekretess till skydd för enskild i verksamhet som 

avser tillsyn med mera hos Finansinspektionen enligt 30 kap. 4 § OSL inte 

tillämpas hos en domstol i dess rättskipande eller rättsvårdande verksamhet (43 

kap. 3 § OSL). I stället ska sekretess enligt 36 kap. 2 § OSL tillämpas hos 

domstolen. Sekretess enligt den bestämmelsen gäller för enskilds affärs- eller 
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driftförhållanden om det kan antas att den som uppgiften rör lider avsevärd skada 

om uppgiften röjs.  

 

Förenklat uttryckt försvagas det sekretesskydd som gäller hos Finansinspektionen 

när ärendet lämnas över till domstol i samband med ett överklagande. 

Sekretesskyddet ändras från ett så kallat rakt skaderekvisit till ett kvalificerat rakt 

skaderekvisit, dvs. det räcker inte med att den enskilde kan antas lida skada utan det 

krävs att skadan ska vara avsevärd för att uppgiften ska omfattas av sekretess hos 

domstolen.  

 

Det saknas överskådlig statistik över antalet beslut av Finansinspektionen som har 

överklagas till domstol. Av information på Finansinspektionens hemsida kan dock 

utläsas att två av 13 beslut enligt BFL har överklagats till domstol sedan 2015.  

 

Det finansiella systemet har en viktig roll i ekonomin och det är en förutsättning att 

detta system kan fungera effektivt och stabilt för att ekonomin ska fungera väl. 

Finansinspektionen ska inom ramen för sin tillsyn verka för att det finansiella 

systemet kan upprätthålla sina grundläggande funktioner och att systemet har 

motståndskraft mot störningar som kan hota dessa funktioner. Den finansiella 

lagstiftningen består av reglering på olika nivåer där tolkningen av regelverken till en 

inte oväsentlig del har överlåtits till rättstillämpningen. Domstolarnas avgöranden 

spelar därmed en viktig roll.  

 

Det är mot denna bakgrund av vikt att det sekretesskydd som ska gälla hos 

domstolen uppfattas som tillräckligt av berörda parter. Ett försvagat sekretesskydd 

riskerar medföra att ett institut väljer att inte överklaga ett beslut till domstol eftersom 

ett utlämnande kan riskera skada bankens verksamhet, dess kunderna och/eller 

förtroendet för marknaderna.  

 

Bankföreningen föreslår därför att bestämmelsen i 43 kap. 3 § OSL om tillämpliga 

sekretessbestämmelser vid överföring av sekretess från myndighet till domstol ska 

ändras enligt följande.  

 

Nuvarande lydelse   Föreslagen lydelse  

43 kap. 3 §  

Bestämmelserna om sekretess i 19 
kap., 28 kap. 12 §, 29 kap. 1-4 och 9 
§§, 30 kap. 1, 2, 4-7, 23, 24, 27 och 28 
§§, 31 kap. 1 § första stycket, 2-5, 12, 
16-18 och 24 §§, 32 kap. 4 §, 35 kap. 3 
och 4 §§, 36 kap. 6 och 7 §§, 38 kap. 5, 

Bestämmelserna om sekretess i 19 
kap., 28 kap. 12 §, 29 kap. 1-4 och 9 
§§, 30 kap. 1, 2, 5-7, 23, 24, 27 och 28 
§§, 31 kap. 1 § första stycket, 2-5, 12, 
16-18 och 24 §§, 32 kap. 4 §, 35 kap. 3 
och 4 §§, 36 kap. 6 och 7 §§, 38 kap. 5, 
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6 och 8 §§ samt 40 kap. 2 § tillämpas 
inte hos en domstol i dess rättskipande 
eller rättsvårdande verksamhet. 

 

6 och 8 §§ samt 40 kap. 2 § tillämpas 
inte hos en domstol i dess rättskipande 
eller rättsvårdande verksamhet. 

Sekretessen enligt 35 kap. 1 § första stycket 1 gäller hos en domstol i dess 
rättskipande eller rättsvårdande verksamhet endast om det kan antas att den 
enskilde eller någon närstående till denne lider skada eller men om uppgiften röjs. 

Första och andra styckena gäller inte om domstolen har fått uppgiften för att pröva 
om den kan lämnas ut. 

      

 

 

 

SVENSKA BANKFÖRENINGEN 
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