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Finansutskottets betänkande 
2018/19:FiU35 
 

Möjlighet för företag i Förenade 
kungariket att under viss tid driva 
värdepappersrörelse utan krav på 
tillstånd 

 

Sammanfattning 
Utskottet tillstyrker regeringens förslag. I propositionen föreslås en 
bestämmelse som innebär att regeringen eller den myndighet som regeringen 
bestämmer ska få meddela föreskrifter om att företag som hör hemma utanför 
EES och som vid Förenade kungarikets utträde ur EU fick driva 
värdepappersrörelse och tillhandahålla sidotjänster i Sverige utan tillstånd av 
Finansinspektionen ska få fortsätta med det under en viss tid. Syftet med 
bemyndigandet är att på ett flexiblare sätt än genom bestämmelser i lag kunna 
införa övergångsregler för tillståndspliktig värdepappersrörelse som drivs i 
Sverige av företag i Förenade kungariket. Enligt förslaget ska den nya 
bestämmelsen upphöra att gälla vid utgången av 2021. Förslaget innebär 
ändringar i lagen om värdepappersmarknaden.  

Lagändringen föreslås träda i kraft den 29 mars 2019. 

Behandlade förslag 

Proposition 2018/19:44 Möjlighet för företag i Förenade kungariket att under 
viss tid driva värdepappersrörelse utan krav på tillstånd. 
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Utskottets förslag till riksdagsbeslut 

  
  

Möjlighet för företag i Förenade kungariket att under viss tid 

driva värdepappersrörelse utan krav på tillstånd 
Riksdagen antar regeringens förslag till  

1. lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, 
2. lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. 
Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:44 punkterna 1 och 2. 

 

Stockholm den 7 mars 2019 

På finansutskottets vägnar 

Fredrik Olovsson 

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Fredrik Olovsson (S), Elisabeth 
Svantesson (M), Gunilla Carlsson (S), Oscar Sjöstedt (SD), Adnan Dibrani 
(S), Emil Källström (C), Ulla Andersson (V), Jan Ericson (M), Dennis 
Dioukarev (SD), Ingela Nylund Watz (S), Jakob Forssmed (KD), Ingemar 
Nilsson (S), Johan Pehrson (L), Sven-Olof Sällström (SD), Karolina Skog 
(MP), Mattias Karlsson i Luleå (M) och David Josefsson (M). 
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Redogörelse för ärendet 

I proposition 2018/19:44 Möjlighet för företag i Förenade kungariket att under 
viss tid driva värdepappersrörelse utan krav på tillstånd föreslås en 
bestämmelse som innebär att regeringen eller den myndighet som regeringen 
bestämmer ska få meddela föreskrifter om att företag som hör hemma utanför 
EES och som vid Förenade kungarikets utträde ur EU fick driva 
värdepappersrörelse och tillhandahålla sidotjänster i Sverige utan tillstånd av 
Finansinspektionen ska få fortsätta med det under en viss tid. Enligt förslaget 
ska den nya bestämmelsen upphöra att gälla vid utgången av 2021. Förslaget 
innebär ändringar i lagen om värdepappersmarknaden. 

Propositionen beslutades och överlämnades till riksdagen den 7 februari 
2019. Det är enligt regeringen angeläget att lagändringen träder i kraft innan 
Förenade kungariket lämnar EU. Regeringen föreslår därför att riksdagen 
beslutar att motionstiden förkortas till åtta dagar, vilket riksdagen beslutade 
den 7 februari (kammarens protokoll 2018/19:49 § 10). Inga motioner har 
väckts med anledning av propositionen. 

Lagförslagen har granskats av Lagrådet, som lämnade förslagen utan 
erinran.  

Regeringens förslag till riksdagsbeslut återges i bilaga 1. Regeringens 
lagförslag finns i bilaga 2.  
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Utskottets överväganden 

Möjlighet för företag i Förenade kungariket att under 
viss tid driva värdepappersrörelse utan krav på 
tillstånd 

Utskottets förslag i korthet 

Riksdagen antar regeringens förslag till lag. Förslaget innebär att 
regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska få 
meddela föreskrifter om att företag som hör hemma utanför EES och 
som vid Förenade kungarikets utträde ur EU fick driva 
värdepappersrörelse och tillhandahålla sidotjänster i Sverige utan 
tillstånd av Finansinspektionen ska få fortsätta med det under en viss 
tid. 

  

Propositionen 

I propositionen uppskattas att ca 150 svenska företag för närvarande har ingått 
derivatkontrakt med en motpart som har säte i Förenade kungariket. Svenska 
företag behöver även efter Förenade kungarikets utträde ur EU ha tillgång till 
finansiella tjänster från företag som i dag är etablerade där. För att säkerställa 
att svenska företag och deras motparter i Förenade kungariket hinner vidta de 
åtgärder som krävs för att tillgodose tillgången till tjänster som behövs för 
hantering av redan ingångna derivatkontrakt efter Förenade kungarikets 
utträde ur EU bör en övergångslösning införas. Den bör utformas så att 
brittiska företag under en period efter utträdet kan fortsätta att tillhandahålla 
berörda tjänster till kunder i Sverige. 

Det kan inte uteslutas att det till följd av Förenade kungarikets utträde ur 
EU uppkommer ytterligare behov av övergångslösningar när det gäller 
möjligheten för företag i Förenade kungariket att driva värdepappersrörelse i 
Sverige. De närmare förutsättningarna för sådana företags möjlighet att under 
viss tid driva värdepappersrörelse i Sverige utan krav på tillstånd bör därför 
regleras i föreskrifter på lägre nivå än lag. Regeringen eller den myndighet 
som regeringen bestämmer bör därför få meddela föreskrifter om att företag 
utanför EES får fortsätta att under viss tid driva värdepappersrörelse i Sverige 
utan tillstånd av Finansinspektionen. 

Lagändringen bör enligt regeringen träda i kraft så snart som möjligt och 
innan Förenade kungariket lämnar EU. Den föreslås därför träda i kraft den 29 
mars 2019. Den bör gälla endast under en begränsad tid. Regeringen bedömer 
att det för närvarande bör vara tillräckligt att bemyndigandet att meddela 
föreskrifter som möjliggör övergångslösningar gäller till utgången av 2021. 
Det bör upphöra att gälla vid den tidpunkten. Skulle det uppkomma behov av 
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övergångslösningar som sträcker sig längre i tiden kan regeringen återkomma 
med förslag till sådana i ett annat sammanhang. Några särskilda 
övergångsbestämmelser bedöms inte vara nödvändiga. 

Förslaget har inga offentligfinansiella eller samhällsekonomiska effekter. 
Om förslaget inte genomförs kan det innebära negativa effekter för svenska 
företag när Förenade kungariket utträder ur EU. 

Utskottets ställningstagande 

Utskottet tillstyrker propositionen. 
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BILAGA 1 

Förteckning över behandlade förslag 

Propositionen  

Proposition 2018/19:44 Möjlighet för företag i Förenade kungariket 

att under viss tid driva värdepappersrörelse utan krav på tillstånd: 

1. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen 
(2007:528) om värdepappersmarknaden. 

2.  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen 
(2007:528) om värdepappersmarknaden. 
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BILAGA 2 

Regeringens lagförslag 
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