
Näringsutskottets betänkande 

1980/81:25 

över del av proposition 1980/81: 10 om ändring i kreditupplysningsla
gen, m. m. (tystnadsplikt) 

Ärendet 

I proposition 1980/81: 10 (justitiedepartementet) har regeringen. efter 

hörande av lagrådet, föreslagit riksdagen att antaga förslag till bl. a. 

I. lag om ändring i kreditupplysningslagen ( 19n:J 173), 

2. lag om ändring i inkassolagen ( 1974: 182). 

Dessa lagförslag tas upp hiir såvitt de avser bestämmelser om tystnadsplikt. 

I övrigt kommer propositionen att behandlas i ett senare betänkande. De 

motioner som har väckts med anledning av propositionen heriir inte de nu 

aktuella lagrummen. 

Propositionen 

Sil\'iil kreditupplysningslagen som inkassolagen innehidlcr en bestämmelse 

(I 8 ~ resp. 16 §) att den som hos datainspektionen tagit befattning med 

tillstäncls- eller tillsynsärende enligt lagen inte for obehörigen yppa vad han 

cliirvid fått veta om enskilds personliga förhällanden eller om yrkes- eller 

affärshemlighet. Denna bestiimmclse blir överflödig niir den nya sekretess

lagen ( 1980: 100). som bl. a. innehåller bestiimmelser om tystnadsplikt i det 

allmiinnas verksamhet. triider i kraft den 1 januari 1981. 

Till 11 ~ inkassolagen. som iir en bcstiimmelsc om tystnadsplikt för den 

som iir eller har varit verksam i inkassoverksamhet. bör fogas ett tilliigg att 

denna bestämmelse inte tilliimpas i det allmiirrnas verksamhet. diir i stiillet 

sekretesslag.en tillämpas. 

Utskottet 

Utskottet bereder f. n. proposition 1980/81: 10 om ändring i kreditupplys

ningslagen (1973:1173), m. m .• od1 ett antal motioner som har väckts med 

anledning av denna. Den lagstiftning som föresläs i propositionL'n avses till 

sin huvudsakliga del triida i kraft elen I juli 1981. Ett par lagfö1dringar. i 

kreditupplysningslagen och i inkassolagen (1974: 182). har emellertid sam

band med elen nya sekretesslagen ( 1980: 100) och bör liksom denna träda i 

kraft den l januari 1981. Dä utskottet inte riiknar med att hinna slut behandla 

ärendet i dess helhet vid siidan tidpunkt att den nya lagstiftningen hinner 

utkomma av trycket i Svensk författningssamling i god tid före {irsskiftet. 

Higger utskottet i detta betiinkande fram förslag om enbart de lagiindringar 
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som har samband med sekretesslagen. Förslagens praktiska innebörd 

framgär av den föregående redogörelsen för berörda delar av propositio

nen. 

Utskottet hemställer 

att riksdagen med anledning av proposition 1980/81: 10. såvitt här 

iir i fraga. antar 

1. Förslag till 

Lag om ändring i kreditupplysningslagen (1973: 11731 

Härigenom föreskrivs att 18 * kreditupplysningslagen ( 1973: 1173) skall 

upphöra att gälla vid utgangen av år 1980. 

2. Förslag till 

Lag om ändring i inka.~soJagen /)974:182) 

Hiirigenom föreskrivs i fråga om inkassolagen (1974: 182) 

dels att 16 § skall upphöra att gälla. 

dels att ll *skall ha nedan angivna lydelse. 

N11rnra11de lydelse 

Den som iir eller har varit verksam 
i inkassoverksamhet för vilken krävs 
tillstimd enligt denna lag för ej obe
hörigen yppa vad han till följd cfarav 
fått veta om enskilds personliga för
hMlanden eller om yrkes- eller af
färshemlighet. 

Fiireslagen lydelse 

11 * 
Den som är eller har varit verksam 

i inkassoverksamhet för vilken krävs 
tillstånd enligt denna lag får ej obe
hörigen yppa vad han till följd däniv 
fött veta om enskilds personliga för
hallanden eller om yrkes- eller af
färshemlighet. 

I det all111ii1111as verksamhet tilläm
pas i stiillet bestämmelserna i sekre
tess/agen (1980:100). 

Denna lag triider i kraft den I januari J 981. 
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