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Propositionens huvudsakliga innehåll 

Kreditupplysningslagcn ( 1973: 1173) och inkassolagen ( 1974: 182) har giillt 

sedan 1974. 13iida lagarna syftar friimst till att skydda medborgarna mot olika 

slags integritctskriinkningar i samband med yrkesmässigt bedriven kredit

upplysningsverksamhet och inkassovcrksamhct. Efterlevnaden av lagarna 

6vervakas av datainSJ1L'ktionen som tillsynsmyndighet. 

I propositionen läggs fram förslag till ändringar i kreditupplysningslagen 

och inkassolagen. Förslagen grundar sig friimst på datainspektionens 

erfarenheter. 

Ändringarna i kreditupplysningslagen innebär att enskildas integritets

skydd förbiittras i en del hiinseenden. Det sker bl. a. genom att tidsgränsen 

för hur gamla uppgifter som far tas med is. k. personupplysningar siinks frän 

fem till tre itr. Vidare skall kreditupplysningsföretagen underriitta den som 

avses med en personupplysning om vem som har begärt upplysningen. En 

riitt till automatisk underriittdse om de uppgifter som har lämnats ut i en 

kreditupplysning införs även för enskilda niiringsidkare m. Il., vilka i dag inte 

crh{tller en s{1dan underrättelse. 

I fråga om inkassolagen fiiresläs att lagens tilliimpningsområde utvidgas till 

att omfatta praktiskt taget all indrivning av fordringar. Undantag görs dock 

för bl. a. enskilda personers indrivning av egna fordringar av privat natur. En 

del iindringar föreslås i syfte att förbättra rutinerna vid krav mot giildenärer. 

samtidigt som utrymme Himnas- för borgenärer att framställa enkla betal

ningspföninnelser utan att det blir frfiga om inkassoverksamhet i lagens 

mening. I syfte att förbiittra integritetsskyddet p~t inkassoomdtdet föresläs 

helt nya regler om giildeniirsregister som anviinds i inkassoverksamhct. 

Vidare läggs i propositionen fram förslag som innebär att den nuvarande 

l Riksdage11 1980181. I sam/. Nr JO 
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prncessriittsliga n:gleringen av riitten till crsiittning för inkass1iknstnader byts 

ut mot nya civilriittsliga regler. som blir tilliimpliga inte bara vid process utan 

också i andra sammanhang. Ett viktigt syfte med reglerna iir att skydda 

giilclenärerna mot alltför höga ersiittningsanspritk. Den nya civilriittsliga 

regleringen föranleder en del iindringar i lagsiikningslagcn och annan 

processrättslig lagstiftning. 

Förslagen avses i sina huvuddelar triida i kraft (kn l iuli \ Y~ \. 
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Propositionens lagförslag 

l Förslag till 
Lag om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173) 

Härigenom föreskrivs i fri1ga om krcditupplysningslagen ( 1973: 1173) 

dt!ls att 18 *skall upphöra att giilla. 

dels att l. 3-14. 16, 19, 20 och 22 **skall ha nedan angivna lydelse. 

N111'llrande lydelse 

Denna lag gäller yrkesmässigt 

bedril'en krcditupplysningsvcrksam

het. Förmedling av upplysningar 

mellan kredirinrä11ni11gar omfallas 

dock ej av lagen, i den män der iir 

fråf!aom Sveriges riksbank. Sveriges 

investeringsbank AB eller annan 

kreditinriittning under hankinspek

tioncns tillsyn än finansbolag enligt 

lagen ( 1980:2) om finansbolag. Ej 

heller gäller lagen förmedling av 

upplysningar mellan företag inom 

samma koncern. 

Fiireslagen lydelse 

1 ~I 

3§ 

Denna lag giiller kreditupplys

ningsverksamhct som innebär au 
någon. llfom i enstaka fall, lämnar 

kreditupp(vsningar mor ersiirrning el

ler som etr led i näring.1Tcrksamhet. 

Lagen gäller ocks11 annan kreditupp

lys11ing.n-erksamhet. om den är av 

större omfarrning. 

Lagen omjimar illte förmedling av 

kredit11pplyrningar inom e11 krets 

som utgörs 111· Sveriges riksbank. 

Sveriges investcringsbank AR och 

sådana krcditinriiuningar eller för 

kredit11pplysningsverksamhet inrät

tade jörerag som står under hankin

spektionens tillsyn och inre är finans

bolag enligt 5 § lagen (1980:2) om 

finansbolag. 

I.agen gäller inre heller förmedling 

av kredir11pplysni11g11r mellan företag 

inom samma koncern. 

Kreditupplysningsvcrksamhet får bedrivas endast efter tillstånd av data

inspektionen. 

Tillstånd behövs ej för kreditupp

lysningsverksamhet. i den mån den 

bedrires genom offentliggörande av 

kreditupplysning i tryckt skrift. 

1 Senaste lydelse 1980:528 

Tillstand behövs ej för krcditupp

lysningsverksamhet, i den man den 

bedrii·s genom offentliggörande av 

kreditupplysning i tryckt skrift eller 

annan skrift som ai'ses i I kap. 5 § 

tn·ckfril1ctsförordningen. 
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Numrande lydelse 

Tillstånd att bedriva kreditupplys

ningsverksamhd för meddelas en

dast om det från allmiinna synpunk

ter finns behov av verksamheten och 

den kan anraga.1· bli bedriven p[1 ett 

sakkunnigt och omdömesgillt siHt. 

Tillstånd meddelas för en tid av 

hiigst tio {1r i sänder och for förenas 

med föreskrift om hur verksamheten 

skall bedrivas. 

Fiireslagen ~vdelse 

Tillstiind att bedriva kreditupplys

ningsvcrksamhet for meddelas en

dast om det fr{1n allmiinna synpunk

kr finns behov a\· n:rksamheten och 

den kan a11111s bli bedriven pt1 ett 

sakkunnigt och omdi.i1111:sgillt sätt. 

Tillst:'md/ilr meddclas för en tid av 

högst tio <tr i sändcr. Fillsrt/11clcr f{ir 

förenas med förc:skrift om hur verk

samheten skall bedrivas och 0111 

skrlcliglll't arr t111111iila ii11clri11g ai· 

fiirhilllc111d1•11 so111 har ha/i hc1_1·1frl.1·c 

fiir tillstd11dc1. 

Tillstånd far ej meddelas n{1gon för vilken giillcr inskriinkning i riittcn att 

förviirva fast egendom enligt lagen ( 1916: 15(1) om vissa inskriinkningar i 

rätten att förvärva fast egendom m. m. 

Kredi tupplysningsverksamhet. 

skall bedrivas så att den ej leder till 

otillbörligt intrång i personlig integ

ritet genom innehållet i de upplys

ningar som förmedlas eller pi\ annat 

sätt. 

K red i tupplysni ngsvcrksa m het 

skall bedrivas si1 att den cj leder till 

otillhiirligt intr{mg i pcrsonlig integ

ritet genom innehi1llet i de upplys

ningar som förmedlas eller pii annat 

siitt eller rill atr orik1igt1 eller 111isSl'i

.1·1111t!c 11r1pgi/ier lagras eller lii111nas 
111. 

6~ 

Uppgift om någons politiska eller rcligiösa uppfattning. ras eller hudfärg 

för icke insamlas. lagras eller vidarebefordras i krcditupplysningsvcrksam

het. 

Uppgift om att rdgon missriinkes 

eller dömts för brott eller avtjiinat 

straff eller undergått annan påföljd 

för brott eller varit förem{tl for 

åtgärd enligt barnavårdslagen 

( 1960:97). lagen ( 1954:579) 0111 nyk

terhetsvård, lagen ( 1956:2) om soci

alhjälp. lagen ( 1966:291) om bere-

Uppgift om att n{1gon 111iss1ii11ks 

eller har dömts för brott eller har 

avtj:inat straff eller undergi1tt annan 

pMöljd för brott elkr ht1r varit l"lirc

mäl för <itg:ird enligt \larna\'{trdsla

gen ( 19611:97). lagen ( 195-1:579) om 

nykterhL'tsdrd, lagen ( 1956:2) om 

socialhjiilp. lagen (I %6:293) om 
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N11\'Gra11dc ~rdc/sc 

dande av sluten psykiatrisk vård i 

vissa fall. lagen (1967:940) angående 

omsorger om vissa psykiskt utveck

lingsstörda. lagen ( 1964:450) om 

åtgärder vid samhällsfarlig asociali

tet eller utliinningslagen (1954: 193 J 

får ej utan medgivande av datain

spektionen insamlas. lagras eller 

vidarebefordras i kreditupplysnings

verksamhet. Detsamma gäller upp

gift om sjukdom. hiilsotillstånd dler 

liknande. 

Föres/agen ~n/l'lse 

beredande av sluten psykiatrisk v;lrd 

i vissa fall. lagen ( 1967:940) angåen

de omsorger om vissa psykiskt ut

vecklingsstörda. lagen ( 1964:450) 

om åtgärder vid samhällsfarlig asoci

alitet, lagm ( 1973:558) om tillfälligt 

omhändertagande, lagen ( 1976:511) 

om omhändertagande m· berusade 

personer m. m. eller utlänningslagen 

( 1980:376) får ej utan medgivande 

av datainspektionen insamlas. lagras 

eller vidarebefordras i kreditupplys

ningsverksamhet. Detsamma gäller 

uppgift om sjukdom, hiilsotillst{md 

eller liknande. 

Medgivande som avses i andra stycket for lämnas endast om synnerliga skiil 

fördigger. 

H 
Personupplysning för ej inneh?t!la uppgift om annan hctalningsförsummd

se än sfalan som fastslagits genom domstols eller annan myndighets 

avgörande eller f1tgärd eller som lett till bdalningsinställelse. konkursansö

kan eller ackord. Uppgift som enligt det sagda ej för liimnas ut for icke heller 

lagras. 

Datainspektionen för medge un

dantag fr•ln hesUimmelserna i första 

stycket. 

Personupplysning fttr ej innehMla 

uppgift om omstiindighet eller för

h~1llancle som :ir av betydelse för 

bedömningen av n:'igons vederhiif

tighet i ekonomiskt hiinseende. om 

fem {ir förflutit fri"m utgi"mgen av det 

tir d<1 omstiindigheten intr:iffade 

eller förhållandet upphörde. Upp-

Reg<'ringrn eller. efter re1;cri11ge11s 
hc.1·1ii111111al/{/c. datainspektionen fiir 

ji:ircskrive1 undantag fdn hestiim

melserna i första stycket. om det 
finns siin-kifda skäl. 

Personupplysning för ej innehålla 

uppgift 0111 omständighet eller för

h;lllande som iir av betydelse för 

bediimningen av nagons vederhiif

tighet i ekonomiskt hiinseende. 0111 

tre •ir förflutit från utg<lngcn av det år 

d;) omstiindigheten intriiffade eller 

förhiillanclet upphörde. Uppgift som 
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Nuvarande lydelse 

gift som enligt det sagda ej får 

lämnas ut skall efter den angivna 

tiden gallras ut ur register som 

anl'iindes i kreditupplysningsverk

samhet. Gallringen skall göras s{1 

snart det kan ske och i vart fall innan 

upplysning lämnas om den som upp

giften avser. 

Personupplysning får ej lämnas 

ut, om det finns anledning antaga att 

upplysningen kommer att användas 

av annan än den som på grund av 

ingånget eller ifrågasatt kreditavtal 

eller av liknande anledning har 

behov av upplysningen. Vad nu sagts 

gäller ej offentliggörande av person

upplysning i tryckt skrift. 

9§ 

6 

Föresla!wn lrdc;lse 

enligt det sagda ej för liimnas ut skall 

efter den angirna tiden gallras ut ur 

register som 11111·änds i kreditupplys

ningsverksambet. Gallringen skall 

göras så snart det kan ske och i vart 

fall innan upplysning lämnas om den 

som uppgiften avser. 

Personupplysning får ej lämnas 

ut, om det finns anledning anta att 

upplysningen kommer att användas 

av någon annan än den som på grund 

av ingånget eller ifrågasatt kreditav

tal eller av liknande anledning har 

behov av upplysningen. Vad nu sagts 

gäller ej offentliggörande av person

upplysning i tryckt skrift eller annan 

skrift som avses i I kap. 5 § tryckfri

hetsförordningen. 

llH 
Var och en har rätt att mot skälig 

avgift hos den som bedriver krcdit

upplysningsverksamhet få skriftligt 

besked om innehållet i de uppgifter 

som finns lagrade om honom. 

Var och en har riitt att mot skiilig 

avgift hos den som bedriver kredit

upplysningsverksamhet fä skriftligt 

besked om huruvida det i rcrksamhe

ten finns uppgifter lagrade om 

honom och. om det finns sådana 

uppgifter, vad de har jiJr innehåll. 

11 * 
Om personupplysning lämnas pä När personupplysning lämnas, 

annat sätt än genom offe/llliggörande skall den som 111"ses med upplysning-

i tryckt skrift, skall skriftligt medde- en samtidigt och kost1111d.1fritt tillstiil-

landc om upplysningens innehåll fas ett skriftligt meddelande om de 

samtidigt lämnas kostnadsfritt till den uppgifter. omdömen och råd som 

som upplysningen avser. 11pplysni11grn innehåller riirande ho

nom och om l'Cm som har begärt 

upply.rningen. 
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Numrande ~rdelse 

7 

Föreslagen ~vdelse 

När annan kreditupplysning rö

rwufr enskild person hi111nas, skall 

den so111 arses 111cd upplvsningen 

samridigr och kos111ad1j'rirr till.wiillas 

etl skrifiligt 111eddelande 0111 de upp

gijier so111 uplvsningen innehåller 

rörande '10110111. 

Har so111 ett led i en upplysning 

som m·ses i.första eller andra stycket 

uppgift. omdöme eller räd lämnats 

ii1·e11 heträffande en annan enskild 

person. skall detta anges i meddelan

det jiimte den andra personens 11a11111. 

Andra uppgifter rörande drn per.1·0-

11en iin identitetsuppgifrer och adress 

fär ej f'ramgd av meddelandet. 

Första - tredje styckena gäller ej 

kreditupplysning som lämnas genom 

of.fi•111ligg1)ramle i tryckt skriji eller 

annan skrift som avses i I kap. 5 9 
t ryckfri ha1föro rd 11 ingen. 

12* 
Förekommer anledning till miss

tanke att uppgift i kreditupplysning 

som bmnats under den senaste tolv

mtmaderspcriodcn eller i register 

som användes i kreditupplysnings

verksamhet iir oriktig eller missvi

sande. skall den som bedriver verk

samheten utan driijsmäl 1·idtaga skä

liga Mgiirder för att utreda förhållan

det. 

Visar sig uppgiften vara oriktig 

eller missvisande, skall den. om den 

förekommer i register, riittas. kom

pletteras eller uteslutas ur registret. 

Har uppgiften tagits in i kreditupp

lysning som liimnats pi1 annat siitt iin 

genom tryckt skrift, skall riittelse 

eller komplettering si\ snart det kan 

ske tillstfölas var och en som under 

Förekommer anledning till miss

tanke att en uppgift i kreditupplys

ning som liimnats under den senaste 

tolvm:inaderspcriodcn eller i regis

ter som a111·ii11ds i kreditupplysnings

verksamhct iir oriktig eller missvi

sande. skall den som bedriver verk

samheten utan dröjsmtil vidta skäli

ga ätgärdcr för att utreda förhällan

det. 

Visar sig uppgiften vara oriktig 

eller missvisande. skall den, om den 

förekommer i register. riittas, kom

pletteras eller uteslutas ur registret. 

Har uppgiften tagits in i en kredit

upplysning som liimnats pf1 annat 

siitt iin genom tryckt skrift eller 

annan skrift som avses i I kap. 5 !$ 

tryckfrihetsf<)rord11i11ge11. skall riit-
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den senaste tolvm[madersperioden 

fått del av uppgiften. Har uppgiften 

lämnats i periodisk skrift. skall rät

telsen eller komplettering så snart 

det kan ske införas i ett följande 

nummer av skriften. Vad som sägs i 

detta stycke gäller dock icke, om 

uppgiften uppenbarligen saknar be

tydelse för bedömningen av veder

börandes vederhiiftighet i ekono

miskt hänseende. 

Har fråga om rättelse eller liknan

de åtgärd tagits upp efter framställ

ning från den som uppgiften avser, 

skall denne kostnadsfritt underrättas 

Föres/agen (rde/se 

tdse eller komplettering sa snart det 

kan ske tillställas var och en som 

under den senaste tolvmtmaderspe

rioden fått del av uppgiften. Har 

uppgiften under den senaste tolvmå

nadersperioden lämnats i periodisk 

skrift. skall rättelse eller komplette

ring så snart det ~an ske införas i ett 

följande nummer äv skriften. Vad 

som sägs i detta stycke giiller dock 

icke. om uppgiften uppenbarligen 

saknar betydelse för bedömningen 

av vederbörandes vederhäftighet i 

ekonomiskt hänseende. 

l lar e11 fråga om rättelse eller 

liknande åtgärd tagits upp efter 

framställning från den som uppgif

ten avser. skall denne kostnadsfritt 

om huruvida sådan åtgiird vidta- underrättas om huruvida s{1dan 

gits. åtgärd vidtagits. 

Register som a11rändes i kredit

upplysningsvcrksamhet för övcrlätas 

eller uppl<ltas till annan endast efter 

medgivande av datainspektionen. 

Upphör någon att bedriva kredit

upplysningsverksamhet, skall han 

anmäla detta till datainspektionen. 

Inspektionen föreskriver i sådilllt fall 

hur det skall förfaras med register 

som anviinrs i verksamhere11. 

Register som a11rii11ds i kreditupp

lysningsverksamhet för iiverl<itas el

ler uppliHas till annan endast efter 

medgivande av datainspektiont'll. 

Urn som upphör att bedriva kre

ditupplysningsverksamhet eller som 

a\'ser att flytta såda11 i·crkswnhet till 

ett a111wt land eller all kassera ett 

register s0111 a11l'ii11ds i sådan rerk

sa111het skall anm:ila detta till datain

spektionen. Inspektionen föreskri

ver i si/dana fall hur det skall förfaras 

med register som berörs ar ätgiir

clen. 

14* 
Den som är eller varit verksam i Den som är eller lwrvarit verksam 

kreditupplysningsverksamhet far ej kreditupplysningsverksamhet för 

obehörigen yppa vad han till följd inte obehörigen ri.ija l'lla 11t11y11ja 
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diirav fatt veta om ('11.1kilds person I i- vad han till följd diirav fall veta om 

ga fiirhf11landen eller om yrkes- eller enskildas personliga f.:irh[1llanden 

a_ffiirshc111/ighct. eller om yrkes- eller afli.irsh('//1/ighc

tcr. 

](J ~ 

Datainspektionen har rätt attf"ire- Datainspektionen har riitt atr_fi'ire-

taga inspektion hos den som bedri- ta inspektion hos den som bedriver 

ver kreditupplysningsverksamhet kredit 11pplysningsverksamhet och 

och att taga del av samtliga handling- att 111 dt>l a\ samtliga handlingar som 

ar som rör verksamheten. rör verksamheten. 

Den som bedriver kreditupplysningsverksamhct skall liimna dat_ainspek

tionen de upplysningar om verksamheten som inspektionen hegiir for sin 

tillsyn. 

Bcclril'.I· k red i111p11l_n11i11g.1·1 ·erk-

sm11het ge110111 1agi1·a11d(' m· rryckt 

skrifi eller w11w11 skri/i so111 arses i 

I kap. 5 .li t1:rck_ti·ihcts/i'inmlHi11ge11, 

skall elen su111/Jcdrira1·crksa111hC'tc11 

i110111 <'Il \'ccka (/ia lllgirn11clct kost-

11ad1ji·iff tillsriilla datai11.1pektio11c11 cff 

<'Xl'lllfllar ll\' skri_fil'll. 

19 ~-' 

Till böter eller fängelse i högst ett Till biiter eller fängelse i hiigst ett 

i1r dömes elen som upps:itligen eller <ir c/iims den som uppsiitligen eller ;1v 

av oaktsamhet oaktsamhet 

I. bedriver kreditupplysnings-

verksamhet utan tillst:ind enligt den

na lag, 11iir st/dam erfärdras. 

2. bryter mot 6-9 eller 13 * eller 111<J/ 

f'ireskrift so111 meddelats rnligt 4 .li 

första stycket C'ller 17 ~- eller 

2 Senaste il'dt:lst: I 975:742. 

I. bedriver kreditupplysningswrk

samhL't utan _/ilrnkrii·('/ tillst{111d. 

2. hrytL'r mol (l-CJ ~- 13 ~ Jdr.1·1a 

styckl't eller andra strckct Ji'in111 

111rningc11 eller 16 * tredil' stycket. 

3. b1:r1cr 11101.fi'ircskrifi som med

delats rnligt 4 ~ andra styck<'/, JJ ~ 

andra sn·ckct andra 111c11i11ge11 l'lla 

17 ~- ella 



Prop. 1980/81: 10 

Numrande ~vdel~e 

3. liimnar osann uppgift i fall som 

avses i 10 eller I I ~eller i 16 ~andra 

stycket. 

Har kreclitupplysningsverksamhet 

bedrivits utan tillständ enlig! denna 

lag. när sådant erfordras. skall regis

ter som använts i verksamheten för

klaras förverkat. om det ej iir uppen

bart obilligt. Detsamma giiller. om 

register överlåtits eller upp@its 

strid med D * första stycket. 

Om den som bedriver kreditupp

\ysningsverksamhet ick<' fullgör vad 

som itligger honom enligt I 0, l I eller 

12 *. får datainspektionen föreliigga 

vite. Detsamma gäller. om den som 

bedriver s{1dan verksamhet underlii

ter att lämna tillgi1ng till handling 

l () 

Föres/agen ~wlelse 

.f. Himnar osann uppgift i si/dana 

fal\ som avses i lll ~ eller 1 h ~ andra 

stycket eller i ert 111ed1/c'lwulc enlig! 

11 !i så1·itt angår .får/1c1!/a11dC11 so111 

lll'S<'S i I I !i fiirstc1 <.'!ler andra stycket 

e/la /rcdjc stycket första 111e11ingcn. 

Till hiilcr 1hi111s den som gc110111 

oriktiga uppgijicr uppsålligcn föran

leder att 11iigo11 so111 hNiril't'r krcdit-

11pply.1·11i11g1Tcrksa111he1. i 111111at fitll 

än SO/Il 111'.\'CS i 9 .~ andra /lll'llillgl'll, 

lii11111ar ut en /h'r.rn1111fiply.rni11g utan 

all ha gnt11d till de/la enligt 9 !i. Till 

sa111111a strafI dii111.1· den som genom 

att 11tny11ja uppgz/ier hos 11ågo11 so111 

hcdrii ·er k r<.'dit11(iply.1·11i11gs vcrkrnm

hct uppsätligen hercder sig tillgång till 

en per.1·01111p11ly.rni11g utan att ha 

grund till ifrtta enligt 9 !i. I ringa jitll 

dii111s dock illfe till 11ns1·ar. 

Har kredituppi~'sningsverksamhet 

bedrivits ut;m föreskri1·l't tillstimd. 

skall register som anv;ints i verksam

heten förklaras förverkat, om det ej 

iir uppenbart obilligt. Detsamma 

giiller. om register överlittits eller 

uppl{ttits i strid med 13 ~ första 

stycket eller om föreskrift som mcd

delat.1· enligt 13 .~ andra stycket andra 

111e11i11gc11 ej fiiljts. 

Om den som bedriver kreditupp

lysningsverksamhet i111c fullgör vad 

som t1ligger honom enligt 10, 11 eller 

12 ~.far datainspektionen förel:igga 

vite. Detsamma g:iller. nm den som 

bedriver si1dan verksamhet underlii

ter att Himna tillg<lng till handling 
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Nul'arande ~vdelse- Färeslagen (1'delse 

eller att lämna upplysning i fall som eller att lämna upplysning i fall som 

avses i 16 *· avses i 16 * fiirsta eller andra styck

et. 

Denna lag träder i kraft. såvitt avser upphiivanckt av 18 * den 1 januari 

1981 och i övrigt den 1 juli 1981. 

Utan hinder av första stycket för datainspektionen i ett tillsttmdsiirende 

som avgörs före den I juli 1981 meddela föreskrift enligt 4 ~andra stycket om 

skyldighet att anmäla :indring av visst förhMlandc. sf1vitt angår tid från och 

med nämnda dag. 

Bestämmelsen i 6 ~ andra stycket första meningen giiller även i fräga om 

uppgift om att någon har varit föremt\I för atgiird enligt den före den I juli 

1980 gällande utliinningslagen ( 1954: 193 ). 
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2 Förslag till 
Lag om ändring i inkassolagen (1974: 182) 

Hiirigcnom föreskri\'s i fr{1ga om inkassolagen ( 11174: 182) 

dels att 16 ~skall upphöra att giilla. 

dels att J-3. 5. 7. JO. 11. 12 och 17 *~ skall ha n.:dan angivna lydelse. 

dels att rubrikerna n:irmast före I och 2. *~ skall ha nedan anl!ivna 

lydelse. 

dels att rubriken niirmast före 4 ~skall lyda "'RL'glcr fiir inkassowrksam

het"". 

dels att närmast före 9 * skall införas en ny rubrik. "'Verkan a\' viss 

betalning··. 

dels all niirmast före 111. l l och 12 **skall införas nya rubriker a\' nedan 

angivna lydelse. 

dels att i lagen skall i 11 föras tva nya paragrafer. I 11 a * och 17 a *. a\· nedan 

angivna lydels.: samt niirmas! för.: dem nya ruhrikl'r av nedan angivna 

lvd.:lse. 

N11l'!1ra11dc lydelse 

Inledande bestämmelser 

Denna lag giilkr yrke.,·111iissigt 

bcdrin·n i11kas.1·01·crksa111hc1. Vl'l'k-

smnher hos exek111i1· 111y11digh1'/ 0111-

ji111as dock ej ar lagen. 

Fiircslagrn lrcll'i\c 

Tilhimpningsområde 

DL'nna lag giillcr illllrirning <Il' 

egen ella a1111w1s fi1rdra11 ,l!.l'no111 

kr111· 1'/ler c1111111n inkassocitgiird 1in

ka.1·.,·01·crksw11het). MC'cl i11ka.1·1·0(11-

giird jär.1·11)s citgiird som i1111ehiir 

an1wn J'1itryck11ing /Je/ gii/deniiren iin 

angi1mllle ar tid fi'ir betalning eller 

uppgift 0111 all jimlringrn. 0111 dm 

inte /Jcwllls. k.0111111cr llll c)l·crfii11111C1S 

:i/I ll<lgon annan jiir inkc1s.w. 

LkträJ.fi111cl1' en sk i Ida i'cr.1·0111'rs C'l

ler diidshons ind1fr11ing a1· egnafiml

ringar tilliimpas lagen endast 0111 

.fimlringen har 11/'J'kommit i niiri11gs-

1·ak.rn111he1 eller har iirertagits .fi'ir 

inclrirning. 

Med i11ka.1.,·m·erk.1a111'1e1 ar.11'.1· Lagen giilla C'j c'.rek111irn mrnclig-

clc1111C1 lag 1·crk.wmhc1 mecl sr/tc' att lieras 1·c'rksc1111hc'f. 

clrirn in here1!11ing fc'ir Jimlru11. 
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Nurwwuli! (1·defo, 

Tillstånd m. m. 

, ~I 
~ s 

Fiireslagen lrdelse 

Tillstånd fiir Yiss inkassowrksam

hct 

lnkasso\'erksamhet. som avser in- lnkassovl'fksamhet. som a\'scr in-

dri\'ning av fordringar för annans dri\'ning ;1\' fordringar fiir ;111nans 

riikning eller fordringar som iiverta- r:ikning eller fordringar som har 

gits för indrivning. far hedri\'as övertagits för indrirning. f<'tr bedri-

endasl efter tillst;ind av datainspek- 1·as endast efter till>t;'md a1· d;1tai11-

tionen. spe k tinnen. 

Tillst(1nd bchö\'s ej för inkasso

vi.:rksamhct som bedrivs a\ Sveriges 

ribhank. SVc·rigL'S ill\'L'Slt'ringshank 

AU. företag under bankinspektio-

nens tillsyn eller advokat. 

.H 

Om ink11s.1·m·crksa111hetcn utgör ett 

underordnar led i ('I/ 11/111t111 vcrk.rnm

hcr och inte 11ågo11111· l'erksamhererna 

111gör 11iiring.1·1·erksamhet eller om 

i11kas.1·m·crksamhe1e11 bedrivs ai· eu 

jiJrdag för ett annat företag inom 

s11111m11 koncern bchöi·s till~ränd 

rndast i ji1!1 dd inkas.10\'erksamheten 

c11·serJimfringar so111 tillko111111er eller 

har övertagits friln 11i1go11 som illle 

utan tillstånd enligt denna lag hade 

kunnat dril'll in fordringarna. 

Tillsti111d bchiivs ej fiir i11kass11-

VL·rks<tmhet som iir m· rillfi'illig n11111r 

"'·h 111·s1•r <'i1d11s1 1·11s111/,;11 .fl1rt!ri11g11r 

eller som ht:drivs av Sveriges rib

hank. Sveriges investeringsbank 

AB. fiiretag undn hankinspcktio

nens tillsvn eller advokat. 

Tillstand för meddelas endast nm Tillst;lnd far meddelas endast om 

verksamheten kan antag11s bli hedri- \'crksamhekn kan a11111.1· bli hL'driven 

ven pt1 L'lt sakkunnigt och Pmdömes- pii L'lt sakkunnigt och ormliimcsgillt 

gillt siitt. Tillst~tnd meddelas för en s:itt. 

tid av högst tio f1r i siinder och far Tilbt(111d/ilr 111eddelas för en tid av 

förenas med föreskrift om hur \·crk- högst tio ilr i siindcr. Till.11<i11dcr fi1r 

samheten skall bedrivas. förenas med fiircskrift om hur wrk

samhetcn skall bedrivas nc!t 0111 

I Senaste lnklsc I '!Xll:527 
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Nul'llrande ~\'lie/se 

Krav mot giildeniir skall framstiil

las skrijiligen. · I/ad som fordras i 

kapital. riinta och ersättning för 

kostnader skall anges var för sig. I 

frtiga om ränta skall siirskilt anges 

heloppet av upplupen riinta, riinte

satsen samt den tid och det kapital

belopp som ligger till grund för 

ränteberäkningen. 

14 

Föreslagen ~wlelse 

skyldighet all a11111iila ii11clri11g uv 

förhållanden som har haft betydelse 

för tillställllet. 

Krav mot m giildeniir ~kall fram

ställas skriftligt. Krtll'l'T skall i1111t.'11ål

la tydlig uppgifi 0111 hurgeniire11.1· 

namn oclz 0111 dd förlzållande som 

fordringen grundar sig på. Ar det 

fråga 0111 e11 fordran som har Ö\'t:rlå

tit.1· eller pantsa11.1· och kan giildeniirc11 

på grund härm· ej med befriande 

1·akan betala till iivalätaren e/la 

pantsättaren. skall kra1•et innehälla 

en tydlig upplysning om dclla förhål

lande. I kra\' bör lii111nas anvisning 

om lämpligt /Jetalningssätt. 

I krm· skall l'ild som fordras i 

kapital. riinta och ersättning för 

kostnader anges var för sig. I fräga 

om riinta skall siirskilt anges helop

pet av upplupen ränta. riintesatsen 

samt den tid och det kapitalhelopp 

som ligger till grund för riinteheriik

ningen. 

I samband med krav skall anges viss skiilig tid inom vilken giildcniiren har 

att betala frivilligt eller anmäla om han har någon invändning mot 

kravet. 

H 
Bestämmelserna i 5 och 6 :Hi giiller Bestiimmelscn i 6 .~ gäller ej, om 

ej. om giildcnären uppenbarligen gäldenären uppenbarligen söker 

söker undandraga sig att betala eller undandraga sig att betala eller om 

om det annars föreligger särskilda det annars föreligger särskilda skiil 

skäl att frångå vad som föreskri1·es att fr{111g{1 vad som förcskril's där. 

diir. 
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Nurarande ~rdelH' 

Medel som in kasserats för annans 

riikning skall hMlas avskilda och 

utan dröjsmål insättas pit riikning i 

bank eller motsvarande. Har ej 

annat m·ralats. skall ml'd/e11 utan 

dröjsmål redovisas till l1111'1ul111a11-

nen. 

15 

liireslagen ~rt!else 

Hantering av inkasserade medel 

10 ~ 

fvkdel som har inkasserats för 

annans riikning skall h[11ias avskilda. 

He1r 111t'dlen up1ilmrits i i11kassorerk

sa111het so111 inte iir av tillfiillig natur 

och inte tll"Sl'r mtlast enstaka .fiJrd

ringar. skall de utan driijsm{1l insiit

tas pii riikning i bank eller motsva

rande. 

0111 den som jilr rn horgeniirs 

uppdrag att dril"a in en jimlran har l'tt 

annat. fortliipande uppdrng 111· hor

grnären alt i viisentlig 0111.fi11tni11g 

11ppbiira medel för dennes räkning 

utan skr!dighet att hälla dessa medel 

11\"ski/da, kan parterna skrifi/igm 

iirere11sko111111a 0111 1111danTe1g från 

försTa sTvcke1. 

Medel som har inkasserills för 

annans räkning skall utan dröjsmttl 

redovisas till denne. 0111 ej 111111llf har 

11\"ltl lats. 

Register i inkassm·erksamhet 

10 a ~ 

RcgisTer som ill"Ser giildeniira och 

som am·iinds i 1illsTä11dsplik1ig inkas

so1·erksa111heT.filr ö1·crläws eller upp

låTas Till anne1n endast cjier medgire111-

de m· dmainspckTionen. 

Den som upphör 111cd 1ill.r11/1uls

plik1ig i11kassm·erksa111he1 eller so111 

arser att .fly1ta en sddan rerkse1111het 

Till ett a1111e1T land clla alt kassera el/ 

register so111 m·ser giilt!cniirer och 

som a111"ii11ds i stlt/1111 raksamhcr 

skall anmiila de1te1 Till daTai11.1pekTio-
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N111·ara11de ~rdelse 

16 

Föreslagen ~1·delse 

11en. Inspektionen _t('ircskrii·cr i s1/

d1111<1 _f(tff hur det skall .fi'irfi1ms 111ed 

regisll'r so111 1111 11ii111111s och so111 

!Jl'riirs a1· titgiirdc11. 

Tystnadsplikt i inkassovrrksamhrt 

11 * 
Den som iir eller har varit verksam 

i inkassllverksamhet_/i'ir 1·ilkrn kriil's 

tillsttind l'nligt dl'nna lag frtr ej obe

hörigen yppa vad han till följd diirav 

fött veta om enskilds personliga fiir

h[illanden eller om yrkes- eller af 

fiirslw111lighc1. 

Den som iir eller har varit verksam 

en inkassoverksamhet so111 arscr 

i11drirning m· fordringar _för w111w1.1 

räkning eller fordringar so111 h11r 

iiralllgitsfi'ir indrirning for ini<' ohc

hiirigen riija 1•llcr utnyttja vad han till 

följd diirav har fott veta om enskilda.i· 

persL1nliga fiirh[tllanden eller om 

yrkes- eller 11_/jiirshe111lighe1cr. Vad 

som har sagts 1111 giiller dock inte i 

fnlga 0111 i11k11ssol'aksw11hct .10111 lir 

a1· 1illfi'illig 1111mr och m·ser c/1(/11.11 

enstaka Jl11"<lringar. 

Fiirsla stycket tillii111pas ej i .f/·åga 

0111 den so111 enlig! w1111111 jlirflmning 

cir underkastad c11 111ot.1·1·ara11de tys1-

1111dsplikt. I det allmii1111as 1·crk.rn111-

he11illli111p11.1· /Jes1ii111111<'1.\'em11 i sekrc-

1essl11grn I I 980: I 00). 

Kostnader för inkassoåtgärder 

lH 
Om giildcniirs skyldighet att ersiit

ta kostnad för inkassoätgiird i 1·issa 

fitll finns siirskilda besti\mmelser. 

Till höter eller fängelse i högst ett 

tir dömes den som uppsittligen eller 

av oaktsamhet 

2 Senaste lvdelsc 1'175:74-1. 

Om giildeniiras skyldighet att 

ersiitta ku1·t11adcr fiir inkassoätgiir

der finns siirskilcla hestiimmelser. 

Till hiiter eller fängelse i hiigst ett 

lir dö111s den som upps{itligcn eller av 

oaktsamhet 
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Nu\'arande ~nlel~e Föreslagen lydelse 

l. bedriver ink;1ssoverksamhet I. bedriver inkassovcrksamhet 

utan tillsltmd rnligt denna lag. niir utan järeskrh·i·t tillst;ind. 

sådant erfordras. eller l. hrylcr 111ot .föreskrUi enligt 3 ~ 

2. liimnar osann uppgift i fall som 

avses i 14 * andra stycket. 

andra stycket att a11111iila ii11dring ar 

ri.1·s1 .fårlu/llande, 

3. /nyter 111ot JO a ~ .fårsta stycket 

eller andra strckct _fiirsta 1111·ningen 

eller 11101 fiircskrift so111 har 111edde

lats enligt 10 a .~ andra stvckcr andra 

meningen. eller 

4. liimnar osann uppgift i sdd111111 

fall som avses i 14 * andra stycket. 

Fiirverkande U\' register 

17 a * 
Har inkas.1·01·erks11mlu•t /Jedririts 

utan fiireskril'ct tillsttlnd, skall regis

ter so111111·ser giildcnärt'r och som har 

,1111·ii11r.1· i 1·crksa111he1e11 fiirk/aras.för

l'crkal, 0111 dl'! ej iir 11pprnbart ohil

ligl. Dctsa111111a giillcr. om ctl rq~istcr 

har iit•erliitils eller uppliltits i strid 

med /(I a .~ förs/a stycket eller om 

fiircskrzft som har 111cdddat.1· enligt 
I 0 a .~ andra styck!'/ andra 111e11i11gc11 

ei har .fi'iljls. 

Denna lag triidcr i kraft. stivilt avser 11 *och upphiivandet av 16 *den 1 

januari 1981 och i iivrigt den 1 juli I '!8 L 

Utan hinder av första stycket far datainspektionen i ett tillsttindsiirendc 

som avgörs före den l juli 1981 mcddela föreskrift enligt 1 *andra stycket om 

skyldighet att anmiila iindring av visst förhtillande. silvitt ang[1r tid fr<h1 och 

med niimnda dag. 

, Riksdagen 1980!8!. I sam/. Nr JO 
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3 Fiirslag till 
Lag om ersättning t'i.ir inkassokostnader m. m. 

l-liirig('llOm fön:skrivs fiiljande. 

I * Denna lag giiller en )!iikkniirs skyldight'l att crsiitta en horgL·niirs 

kostnader för itt)!iirder som syftar till att fiirm:-1 giilLkn:iren att erliigga 

betalning för L'll fiirfalkn skuld. 

2 * Giildeniircn iir skyldig att utge ersiittning fiir skriftlig hL't;tlnin_!!spi11nin

ncbe ri.irande skulden. om avtal diirom har triillats senast i samband med 

skuldens uppkomst. 

3 * Giilderdren iir vidare skyldi)! att utge ersiittning för 

1. krav rörande skulden. nm kravbrev som har utformats pt1 L'tt si1dant S:itt 

som anges i 5 ~ inkassolagen ( 11!7"1-: 1112) har liimnats iiwr eller siints till 

giildeniiren. 

2. uppriittande av fullstiindig plan fiir amortering av ;iterstiicnde del a\· 

skulden. om planen har tillkommit i samriid med giildeniiren samt har satts 

upp skriftligt och liimnats över eller siints till giildeniirL'll . 

.J * Ersiittningsskyldighl't enligt 2 och 3 ~* giillcr endast kostnadn som har 

varit skiiligen p:'ikallade för att ta till vara horgeniirens riitt. 

Ersiittning utgiir med skiiligt belopp enligt vad regeringen niirmare 

före sk river. 

5 * Har niigon annan {1tgiird iin som avses i 2 och 3 ~* vidtagits i syfte att 

förmi.1 giildeniiren att t~rliigga ht'lalning för en fiirfallen sktJld. iir cknne inte 

skyldig att erS:itta kostnaderna för irtgiirden. Vad nu sagts inskriinker d1x·k 

inte den skyldighl't som p{1 annan grund iin denna lag kan i1vila g.iildeniiren att 

ersiitta kostnader för mer omfattande förhandling fiir hiliiggande av 

tvistdd1ga rörande en fordran. 

6 * J\vtalsvillkllr som utvidgar giildeniirens skyldighl't att utge ersiittning 

utih·er vad som följer av denna lag iir ogiltigt. 

Denna lag triich:r i kraft ckn 1 juli J l)S 1. 

Uestiimmeben i (1 * tilliimpas iiven p;'1 avtalsvillkor som har tillkommit före 

den nya lagens ikrafttriidancle. 
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4 Fiirslag till 
Lag om iindring i lagen ( 1946:808) om lagsökning och betalningsfö
reläggande (lagsiikningslagen) 

H:irigenom föreskrivs i fdga 0111 lagen ( ILJ.+6:808) om lagsökning och 

betalningsföreliiggande ( lagsökningslagen) 1 

dels att i 22 *ordet "'Konungen .. skall bytas ut mot ·'regeringen"', 

dels att I. 3. 12 och 18 *~ skall ha nedan angivna lydelse. 

N111 ·11mmle lrdelsc 

hir fordran som grundar sig t1 
skuldebrev eller annat skriftligt ford

ringshevis och iir till hcral11i11g Ji'irfiil

len mä _!!iildeniiren lagsökas enligt 

vad 11cda11 sägs. 

Om ,l('ir fimlran sn111 av.1·1·.1· i Ji'irsta 

strcket skriftligen 1111pliltits pantr:itt i 

fast egendom. skepp eller skepps

bvgge. kan bnrgeniircn _!!enom lag

sökning siika betalning ur egendo

men. Har borgenären för fordringen 

inteckning i luftfartyg eller reservde

lar till luftfartyg L'ller förctagsinteck

ning. kan han genom lagsökning 

söka betalning ur den egendom vari 

inteckningen giiller. 

1 Senaste lnklse av 12 * 1'17;1:241. 
2 Senaste lydelse l'17J: 1074. 

Fiircslagrn lyddre 

För fordran som grundar sig pä 

skuldebrev eller annat skriftligt forcl

ringsbevis och iir .fl'irfällen till betal

ning .får giildcniiren lagsökas enligt 

vad so111 siigs i clet fiiljancle. 

Om pantriitt i fast egendom. 

skepp eller skeppsbygge liar .1kriftli

gen uppldtils .fi'ir en fordran som 

m·scs ifi'irsta s/rcket, kan horgen:in:n 

genom lagsökning söka betalning ur 

egendomen. 1 lar borgcniiren fiir 

fordringen inteckning i luhfartyg 

eller reservdelar till luftfartyg eller 

företagsinteckning. kan han genom 

lagsökning söka betalning ur den 

egendom vari inteckningen giiller. 

Fi)r c11 .fimlran pä crsiiltning som 

111·scs i 2 eller 3 !i lagen ( 1980:000) om 

l'rsii1111ing f'iir inkassokostnader 

111. 111 . .får lagsökning iiga rum ii1·cn 

0111 j(mlringen inte grundar sig på 

skrifiligt jimf ringsbn·is. En jår11tsiitt

ni11g iir dock att lagsiikningen äger 

rum i samhand mecl lagsiikni11g enlig! 

för.1·ra d/cr andra strcket fiir d<'n 

fimiran som har f öranlcll drn åtgärd 

som crsiillningscms1mlkct arser. 

Lagsiikning fiir fordran på crsä11-

ni11g som!!\'.\'('.\' i tl'!'djc .1trckct jilr iiga 



Prop. 1980/81: 10 

Nuvarande ~l'lle/se 

Vad i denna lag sägs om giildenii

ren tilliimpas vid lagsökning enligt 

1111dra stycket pf1 iigaren av drn egen

dom ur 1·ilke11 hct11l11ing siikes. 

Fiircslagen ~rdelse 

ru111 e11d11st i den 1111111 den j(mlmde 

asii11ninge11 k1111 11tgä enligt lagen om 

crsii1111i11g fiir ink11ssokostnader 

111. 111. 

Vad som siigs i denna lag om 

giildeniirL·n sk11/I vid lagsökning som 

111"safi1s1s1iillelse til/ /){'t11lni11g 11r 1·iss 

egrni/0111 tillii1111111s pa iigaren av 

cge11do111e11. 

_H1 

Fi11n11s äberopadt' handlingar icke Finna rii111·n 111t de handlingar so111 

i11ncjilff11 hevis um fordran L'ller riitt har dhaopa1.1· ej lllgiir bevis om 

till betalning ur 1111git·m egendom fordran L'ller riitt till betalning ur den 

eller prönzr riittcn eljest hinder 111ö1a egendom sm11 har a11git·i1s eller jin-

att upptaga ansiikan enligt 1 * första ner riitten a111111rs 1111 hinLkr .fi'irl'lig-

cl/er andra stycket. skall den avvisas. ger mot att ta upp en ;msiikan enligt 

Bevis därom skall tecknas il ena I * första. andra eller tredje stycket. 

exemplaret av ansökningen. skall den avvisas. Revis om mTi.rning 

skall tecknas fltl det ena exemplaret 

av ansiikningen. 

Gör giildeniiren mot kra1·et a111w11 

i11viind11i11g iin i I 0 och 11 *~ siig.1· och 

vill styrka den. skall han genast 

förete sina hevis; ci 111<1 andra iin 

skriftliga hevisgii//11. finnes giildenii

ren harn skäl för inviindningcn. hiin

skjwe riiflcn rrnHet s1lso111 tvistigt till 

rättegimg. 

Grundas kravet ii fordringsbcvis 

vari giildeniircn hcting11r sig l'cdcrlag 

för drn wfiist11 he111lningrn och gör 

giilden~iren inviindning som har 

111·scc111Je il 1•edcrlagcr. skall m[det 

säsom tvistigt hiinskjutas till riittL'

g;lng. om giildeniircn .fi'irchragt san

nolika sklil för inviindningen eller 

3 Senaste lydelse 1971 :-1%. 

I , s - ~ 

Gör giildcniiren 11ågo11 1111111111 

inl'ii11dni11g 11111t kral'ct iin so11111ngc.1· i 

111 nch 11 ** och \'ill han styrka sin 
in1·ii11d11ing. skall han genast förde 

sina bevis. I lii1Tid gii/lcr c11d11.1·1 

skriftliga bevis. Finna rc'itlrn <1lf giil

deniiren har skiil för indndningcn. 

skall mi1kt hiinskJ111as som tvistigt 

till riittcgiing. 

Grundas kravet pli l'll fordringshc

vis enligt vilket giildeniiren skall ha 

1·11 11111t11n'st111ion fi.ir .1i11 hc111lning 

och gör g:ildeniiren c11 inviindning 

snm giil/cr mo1prcs1111ionn1, skall 

m<ilet som tvistigt h:inskjutas till 

riittegäng. om g{iilkniiren har l'is11t 

sannolika skiil för indndningen eller 



Prop. 1980/81:10 21 

.Nuvarande ~rdelsc Föreslagen ~vdelse 

horgcn;ircns riitt till betalning eljest borgeniin:ns r;i11 till betalning 1111-

Ji1111c·s stridig. 1wr.1 iir oklar. /)['/Sl//111/ltl giiller 11iir 

giildmiirl'll giir i111·ii11d11i11g 11101 ett 

krl/\· som m·ser crsiit111i11g C'nligt 2 

eller 3 .~ lag1'11 I J'i8(J:IHHI I 0111 as1/11-

11i11g Fir ink11ssoko.rt1wder m. !Il. 

För utfående m· penningfordran 

som ej grundar sig å skriftligt ford

ringshevis och icke avser skadcst{111d 

iige horgcniiren utverka betalnings

föreliiggande enligt vad nedan 

siigs. 

Hetalningsföreliiggande mä gil'a.1· 

för fordran som avser inkassoilt

giird. 

För att få Il/ en penningfordran 

som inte grundar sig på skriftligt 

forclringsbcvis och imc avser skade

stfmd kan borgcniin.'n utverka hctal

ningsföreliiggande enligt vad som 

stigs i det följande. 

BetalningsföreHiggande får ges för 

fordran pc/ ersättning som arses i 2 

eller 3 .~ lagen (!9R0:00{1) 0111 ersätt

ning för inkassokos111c1cler 111. 111. i 

den mån den fordrade ersättningen 

kan utgå enligt den lagrn. 

Denna lag träder i kraft den .I juli 19~ l. Äldre hestiimmelscr giillcr dock 

fortfarande i friiga om kostnad fiir inkassoatgärd som har vidta)!its före 

niimnda dag. 

4 Senaste lvdelse 1117 I :.'l I X. 
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5 Förslag till 
Lag om ändring i rättegångsbalken 

I Hirigenom föreskrivs att IF: kap. X* riittcg.<'mgsbalken skall ha nedan 

angivna lydelse. 

Nurnrande lydelse Förcslagrn lydelse 

8 ~I 

Ersiittning fiir riitlegiingskostnad skall fullt motsvara kllstnadL'n för 

rättcgfö1gens förberedamk och talans utförande jiimte arvode till ombud 

eller bitriidc, s{1vitt kostnaden skiiligen varit p;ikallad för tillvaratagande av 

partens riitt. Ersiittning skall ock utgt1 för partens arbete och tidsspillan i 

anledning av riittegängcn. Si1som Mgiird för riittegiingcns förberedande anses 

förhandling för biläggande av tvistcfr{1ga sllm har omedelbar betydelse för 

partens talan. 

lnk11sso1/tgiird som 1·idtagi1.1· ji"ire 

riittegången crsiittcs so111 riittegi/11gs

kost1111d. /:'rsiirming för st/dan kost

mul utgår enligt bestiimmelscr so111 

regeringen meddelar. 

Ersiittning för riittcg{mgskostnad skall iiven innefatta r~inta efter sex 

procent frän dagen di1 rnälct avgöres till dess betalning sker. 

Denna lag triider i kraft den 1 juli I 9XI. Äldre hcstiimmelser giillcr dock 

fortfarande i frilga om kostnad för inkasso{1tg~ird som har vidtagits före 

niimnda dag. 

I Senaste lydds..: I '17-1:573. 
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6 Fikslag till 
Lag om ändring i lagen ( 1974:8) om riitteg:)ngen i tvistemål om mindre 
värden 

I liirigenom föreskrivs att S *lagen ( 197..i:S) om riittegi1ngen i tvistemi1l om 

mindn: viirden skall ha nedan angivna lycklse. 

Nurnrandc lydelse 

Ersiittning for riitteg<ingskostnad 

far ej a\':.;e annat iin kostnad för 

I. ri1dgivning enligt dtt:.;hjiilp:.;la

gen ( 1972:-129) vid ett tillfälle för 

\·arje ins1<111s. 

2. ansökningsavgift. 

3. rL·sa och uppehiille för part .:!ler 

stiillfiiretriidare i :.;am hand med sam

mantr:ide eller. om personlig instiil

lelsc ej fiireskrivits. resa och uppe

hiil le fiir om bud. 

4. vittnesbevisning. 

:". iiversättning av handlin:;. 

6. inkassocltgiird som l'idtagir.1· .fdrl' 

riittcgi111gen. 

Förcslagrn lydl'lsc· 

Ersiittning fiir r;ittegi1111-!skostnad 

far ej avse annat iin kostnad för 

I. r{1dgirning L'niigt riittshjiilpsla

gen ( 1972:429i vid ett tillfälle för 

varje instans. 

2. ansiikningsavgift. 

3. resa och uppehiilk för part eller 

s!iillföretriidare i samband med sam

mantriide eller. om personlig instiil

lelse ej föreskrivit:.;. resa och uppe

h;iJk for ombud. 

4. vittnesbe,·isning. 

5. iiversiittning av handling. 

Ersiittning som angö i första Ersiittning som anges i fiirsta 

stycket 3 och 6 utg;ir t:nligt bcstiim- stycket 3 utg<tr enligt bestiimmeber 

meisL'r st1111 regeringen meddelar. snm regeringen meddelar. 
:Vled ktistnad som siigs i första styckL·t I jiimstiilles kostnad fiir annan 

r;\dgivning som liimnas av advokat elkr bitriidande jurist p{1 advokathyrf1. i 

den rnirn den ej överstiger i riittshj:ilpslagen hestiirnd r:idgivningsavgift. 

Har 1mil till en början handlagts i annan ordning iin enligt tknna lag. utg:1r 

er<irtning för kostnad som uppkommit i samband diirmed L'nligt vad som 

giiller diirnrn. 

Denna lag triider i kraft elen I juli 1981. Äldre bcstiimmelser giiller dtick 

fortfarande i friiga om k,istnad fiir inkassoiitgiird som har vidtagits före 

niimnda dag. 

1 Senaste lydelse l'J77:11·-l-f. 
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JUST!TIEDEl'ARTF\1ENTET 
Utdrag 

PROTOKO!.L 

24 

vid rl'geringssammantriide 

l 980-0-1-2-1 

Närvarande: statsministern Fiilldin. ordförande. och statsddcn Ullstl'n. 

Mundebo. \Vikström. FriggebP. Mogtml. Asling. Söder. Kriinmark. Uuren

stam Limkr. Johansson. Wirt0n. Holm. !300. Winberg. Adelsohn. Dancll. 

Petri 

Fi)redragande: statsriidet Win berg 

Lagrådsremiss med förslag till ändring 
(1973:1173). m. m. 

Inledning 

kreditupplysningslagcn 

Den yrkesmässigt bedrivna kreditupplysningsverksamheten regleras i 

första hand genom kreditupplysning.slagen ( 1973: l l 73. iindrad l97.S:7-12). 

medan den yrkcsmiissiga inkass1.1verksamhcten regleras genom inkassolagc·n 

( 197-1: 182. iindrad 1975:74-1 ). Ett viisl'ntligt syftl' med hiida lagarna iir att ge 

skydd mot kriinkningar av den personliga integritctl'n. Efterlevnadi:n av 

lagarna star under offentlig tillsyn gennm datainspektioni:n. 

Datainspektionen överliirnnadc i november I 977 till justitii:departemc·ntet 

tv{1 promemorior om inspektionens erfarenheter fdm tillämpningen av 

kreditupplysningslagen resp. inkassolagen. I promemoriorna redovisades 

Mskilliga problem frän den praktiska tilliirnpningen som kunde ge anledning 

till en översyn av de bilda lagarna. Frågan om en iiversyn togs ockst1 upp i en 

motion vid 1977178 {1rs riksmöte ( 1977178:799). Med anledning av motionen 

uttalade riksdagen att di:t fanns skäl att iindra och kompkttera kreditupp

Iysningslagen och inkassolagen i olika hiinseenden (NU 1977/78:53). 

En gäldeniirs skyldighet att ersätta borgeniirens kostnad för inkassoätgiir

der regleras f. n. genom bcstiimmclser i I X kap. 8 ~ riittegiingsbalken samt i 

15 och 22 ** lagsökningslagen ( 1946:808. iindrad senast 1977:598) och den 

anslutande kungörelsen ( 197-l:X l l) om ersiittning för inkassokostnad och 

kostnad i m[1l om lagsökning eller betalningsförcliiggande (inkassokostnads

kungördsl'n. iindrad senast 1979:33 l ). 

Genom beslut den 2 december 1976 uppdrog regeringen [1t datainspektio-

/11/ed11i11g 
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nen att undersöka inkassoföretagens faktiska kostnader fiir bl. a. inkasso~it- Giillandc riitt 

giirder och att komma med förslag till en mt'ra li1ngsiktig rcgkring: av 

ersiittningcn frir siidana kostnader. D;1tainspcktionen redm·isadc '-.ilt upp-

drag i en den 20 juni l1J78 dagtt'cknad utredning. diir inspektionen lade fram 

sina iivcrviigandcn betriiffande en l:'111gsiktig regkring av ersiittningsbclop-

pens storlek. Vidare flireslog ins1K'ktionen en ny la)!stiftning riirande riittcn 

till ersiittning rör inkassokostnad. DL'lta förslag innebar i huntdsak att 

ersiittningsriitten skulle regkras genom bestiimmelscr a\· civilriittslig natur 

och inte som f. n. behandlas som en riitt till ersiittning för processkost-

nad. 

P:'t grundval av datainspektinnens prome1rn.irior och utredning om 

inkassokostnader utarbt'tades inom justitiedepartementet promemorian ( Ds 

Ju l 97LJ:8) Kreditupplysning och inkasso. Dq1artcme11tspromenwria11 inne

h~iller förslag till iindringar i kreditupplysningslagt'n och inkassolagen samt 

förslag till en ny lag om ersiittning för inkassokostnad och cHirav föranledda 

iindringar i hl. a. lagsiikningslagen. Till promemorian har fogats datainspek

tionens utredning om inkassokostnader. 

DepartenK'ntspromemorian har jiimte avsnitten 7 och 8 i datainspektio

nens utredning om inkassokostnader rcmissbchandlats. 

Till protokollL't i tktta iirende hör fogas dels som hilaga I de lagförslag som 

har lagts fram i dq1artemcntspn1memorian. dt?ls som hi/aga :! avsnitren 7 Pch 

8 i datainspektionens utredning om inkassokostnader med en diirtill hörande 

bilaga. dels som /li/aga 3 en förteckning ii\"L'r de remissinstanser som har 

yttrat ~ig i iirendet och en sammanstiillning av remissyttrandena. 

2 Gällande rätt 

2.1 Krcdituppl)·snini,:slagcn 

KreditupplysningslagL'n syftar tdmst till att hindra att krt·ditupplysnings

verksamhet leder till ntillbiirligt intrilng i den personliga intt:gritctcn t'llcr till 

skada genom oriktiga eller missvisande upplysningar. Efterlevnaden av lagen 

stilf under tillsyn av datainspektionen. 

Lagen giiller enligt i .~ för yrkesmiissigt bedriven kreditupplysningsvcrk

samh~t. 1-liirmed avses i första hand st1dan kreditupplysningsverksamhet som 

bedrivs i förviirvssyfte. dvs. framför allt de egentliga kreditupplysningsföre

tagcns verksamhet. Vidare omfattas den kreditupplvsningsservice som 

l{imnas av banker och andra kreditinriittningar samt av branschföreningar 

och liknande företagarorganisationer. 

Utöver den krets som nu har angetts iir l;1gcn avsedd att giilb i princip all 

kreditupplysning~fiirmedling som ingiir som ett led i en viss niiringsverksam

het. Niir det giiller företag utanför den egcntli)!a kreditupplysningssekturn 

kriivs emt'lkrtid att kreditupplysningsvL'rksamheten inte iir av alltfiir 

obetydlig omfattning för att den skall omfattas av bgt'n. Si.i dan fl\rmedli ng av 
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kn:di1upplvsning:1r S<llll forekommer I. ex. p~i advokat- elkr revisinnshyri1L·r Giillandc riitt 

torde s:ilunda norm;tlt falla utanfiir lagen (se hctriiffandc det nu anfiirda 

prop. l'J73: l:'i:'i s. 13!1). 

Fri1n tilliimpningL'n a\ kreditupplvsningslagL'll lln<.bnL1s intnn fiirrnt•tlling 

av kreditupplysningar mellan krnlitinriittningar. i den 111i111 dt't iir t"r:iga nm 

Svi.:riges riksbank. Svi::ri):!L'S invcsteringshank AB clkr krl'llitinriitt ning under 

hankinspL'ktiont'ns tillsyn. Lagt'n iir emellertid i sin hellll't tilliimplig i den 

111:111 bank eller annan kreditinriittning frirmcdlar kreditupplysningar utanfi.ir 

den angivna krl'lsen. Fr:1n tilliimpningt'n av lagen undantas \id:ll"L' intern 

fiirrnedling a\· kreditupplysningar mellan företag inom s.11111lla konct•rn. 

I praxis har d.::t av atliirshankcrna. Sparhankenrns bank och Sveriges 

förL·ningshankers fiirhund !!L'lllt'nSalllt ii!,!da kreditupplysningsfiiretagct l'pp

lysninµsct·ntrakn UC Al3. S<>lll L'nli!,!t sin av rt·gerinµen gndk:inda bolags

ordning sti"1r undn hankinspckti<>11ens tillsyn. jiimstiillts med si1dana krL·,lit

inr:ittningar som iir undantagna fri1n 1:1µen niir det giiller dnas in!crna 

förmedling :1\ krcditupplysnin!,!. Detta fiirl'l:1µ <llnhesiirjer m1111t•ra huvud

dekn a\· hanh·rnas interna kreditupplvsningsfiirmt•dlin!,!. 

Krt•ditupplysninµslagcn omfallar iiwn nkesmiissig krt·ditupplysnings

verksamhet s11111 bedrivs genom nlfrntliggiirande av krcditupph·sningar i 

tryckt skrift. Utrvmme för de\\a blllnas gt·nom ht·stiimmclsL'l"lla i 1 kap. 'J ~ 2 
tryckfrihctsfiinirdningen. Fi.iruhiittningarna fiir all krl'ditupplysningwerk

salllhct genom trvckt skrift skall anses nkL·smiissi!! iir enligt lll<ltiwn till 

krcditupplysningsla!!en desamma som fiir annan kreditupply-,ningsverksam

het. Lagen omfattar dock inlL' utgivande a\ dagstidningar elkr tidskrifter 

snm huvudsakligen innchallt'r allmiint infor111ations111;1krial tprop. l'J73: 155 

s. 13h). 

\kd kreditupplysning avses enligt ..? .li uppgift. umdiime eller r:'1d som 

liimnas till ledning för hL·diimning av annans krL·ditviirdighl'l t•lkr vedcrh:if

tight'I i iivrigl i ckon\m1iskt hiinseende. En speciell typ a\· kreditupplysning. 

för vilken giil\er siirskilda skyddsreglcr. iir dl'n s. k. pcr.,onupplvsninµL'n. 

:Vkd delta uttryck avses kreditupplysning om enskild person_ fi\ru\satt att 

vederhiirandc varkL'n iir niirinµsidkarL' L'ller har si1 viisentliµt inflytande i ,·iss 

niiringsvtTksamhct att uppgift <'lll hans egna fi.irhilllanckn hehiivs fiir att 

belysa verksamhctt•ns L'k<inomiska sUUlning. Kredituppl~·sningar Sllm inte 

utg:i\r pers11nupplysningar brukar kallas friretagsupplysningar. 

Fiir yrkesmiissig kreditupplvsningsverksamhL·t som 11L·drivs p;i <lllllat siitt 

iin gcnllm l'fkntliggiiramk av upplysningar i tryckt skrift krii\·s tillst:'n1d a,· 

datainspcktioncn t•nlig:t bt•stiimmelser i J och ·I~~- Tillst;'1nd µes fiir hiigst tio 

i1r i siinder. Det for mt·ddelas endast om det fr:1n allmiinna· synpunkter finns 

bd1m a\" wrksamhetcn 11ch dt·nna kan antas bli bedriven p;'1 ett sakkunnigt 

neh omdiilllL'Sg:illt S:itt. Tillsti1nd for fiirt·nas med fiin:skriftn riira1llk 

verksamht•ten. Fiir att hindr:1 utliindskt iigarinflytande iiYer krt·di!upplys

ningsverksamht'l-vilken ofta bygger p:1 omfattandt• rL·gistrering av uppgifter 

om hl. a. fi·irctag och enskilda personer- giiller enligt..\~ alt 1illsti1nd inte' far 
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meddelas niigon som enligt lagen ( l'Jl6: 15c1) om \'issa inskriinkningar i r;:itten Giilta11dc riirr 

att fi\rviiJ'\'a fast L'gendom m. m. iir Ulllkrkastad s;ldan inskriinkning. 

KreditupplysningsverksamhL'l ~kall enligt 5 .~ hedriqs si'1 all den inte k'lkr 

till otillhi\rligl intr;ing i po::rsonlig integritL'!. Dtnna allmiinna. grundUggande 

regel kompletteras i olika hiinseenden av mera dl'!al.icr;1dc fi\rcskriflcr. 

Hit hiir till en början hesUim111ebL'rn:1 i (1 { som ph niirmare angi\'Ct siilt 

förbjuder att siirskilt iimtidig och integritetskriinkande infnrmation insamlas. 

lagras eller liimnas ut i kreditupplysningsverksamhet. Exempel p~i st1dan 

information iir uppgiftL'r om politisk L'llcr religiös uppfattning. ras. hudfiirg, 

hiilsotillst;ind. hrntlslighet och sociala ingripanden. 

I fri1ga om personupplysningar giilkr ytterligarL' bL'griinsni11g;1r a\' riittl'll 

att lagra och liimna ut information. En perstrnupplysning far enligt 7 ~ i 

princip inte innchalla uppgift om hetalningsfiirsummelse som inte har 

faststiillts pi1 visst auktoritati\'\ siitl. t. ex. g:t·nom avgiirande av dnmstol eller 

annan myndighet. Datainspektinnen kan durk mt·dge undantag. lnlig~ 8 ~ 

fär personupplysning inte heller innehiUl<1 uppgift om förh:illandc som li,l!gt'r 

fem ;ir eller liingre tillbaka i tiden. En uppgift "im inte for liimnas ut enligt 7 

eller~ * far inte heller bgras i register. Genom hestiimmeber i<)~ ges vidare 

ett visst skydd mot att L'll personupplysning IIimnas ut till ni1gon som inte har 

ett legitimt behov <t\' upplysningen. <J ~ giilkr dock inte pervmupplysning 

som offrntliggiirs i tryckt skrift. 

Lagen innehaller vidare hestiimmelser om insyn i kreditupplysnings\'t:rk

samhet. Enligt /Il~ har var peh t'n riitt alt mot en sk:ili!! a\·gift fa -.kriftli!,!t 

hl'sked om de uppgifter som finns lagrade om hrnwm hns den som hedrin.:r 

kreditupplysnin!!sverksamhet. En s<ldan riitl giilkr fiir s:'iviil juridisk:! 

personl'r som enskilda niirin!!sidkare och privatpersont>r. Det hiir framh;'illas 

att bestiimmelsen i IU ~ inte inskriinker den skyldighl'I som ell krt'llitupp

lysningsförL'tag kan ha L'nligt lll ~ datalagL·n ( 1'17.\:2~9. iindrad sen;is\ 

1979:-13-0 att pI1 bcgiiran kostnadsfritt liimna enskild person besked om 

uppgifter rörande honPm i ADH-regisll'r. Si1dant besked behiin:r i1 andra 

sidan liimnas enda-;t en gi111g per iir. 

Bt'lriiffande perst•nupplvsning giillt>r dessutom L'nligt I I ~ alt. niir si1dan 

upplysning liimnas, ett skriftligt medcfl'landc om upplysningens inneh;ill skall 

samtidigt liimnas ktistnadsfritl till den som upplysningen avsL~r. s. k. 

personupplvsningsknpia. Skvldi!,!hL·ten att liimna en s:idan kopia giilkr dock 

inte i fr:iga om persmrnpplysning som offentliggiirs i tryckt skrift. 

Kan det misstiinkas att en uppgift i kreditupplysningsrcgislt'r elkr i 

kreditupplysning som har Uimnats under det senaste :'irct iir oriktig L'llcr 

missvisande. giillcr enligt 12 ~ kreditupplysningslagen att den snm hL·drivcr 

VL'rksamheten iir skyldig att göra den utredning stim skiiligL·n kan fordras och 

att p:'t niirmare an!!ivet siitt vidta den riittelse som behövs. 

Som tidigare niimnts gn <J ~ ett skydd mol att en perspnupplysning i det 

cnskild:1 folie! IIinrnas ut till utnytti:mde av ni1gon som kan betraktas som 

nbehörig. Hiiruti'i\'t'r innehiiller l<t!,!L'll hestiimmclscr Sl)m mera genL·rellt 
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svftar till att hindra obehiirig spridninµ av upp_t!ifter spm har samlats in och Gällande riifl 

l;1grats i krL·ditupplysningsverksamhet. Enligt 13 ~ giiller s~ilunda bl. a. att 

regislL'r inte far i)\ erl{1tas eller uppl<itas till annan utan medgivande a\' 

datainspL·ktionen. I J.I. .~ges vidare en hestiimml'ise nm tystnadsplikt liir den 

som iir L'ller har varit verksam i kreditupplysningsnTksamhL't. 

I 15-18 .~~ finns bestiimmelser om datainspektionens tilbynsverksamhet 

enligt lagen. Bl. a. g;iller att datainspektiorn:n har r~itt att fiirL'ta inspektiPn 

hns den som hedri\·er kreclitupplysnings\·L·rksamhct. Om den som har f;1tt 

tillsUind att hedri1·a kreditupplysnings,erksamhet ;'isidosiittL'r L'n hesUi111111el

st: i lagen dler en fön.:skrift som har meddelats med stiid a\· lagen. far 

datains1x·ktionen meddela nya eller iindrade flireskrifter. I sista hand kan 

inspektionen i1!l:rkalla tillst{111det. 

Till en eld iir reglerna i kreditupplysningslagL'll straffsanktinnerade. 

Strallhestimmclserna finns i f<J .~. Vid ,·issa förfaranden i strid mot lagen kan 

kreditupplysningsregistt'r förklaras förverkat enligt .21! ~. 

Lagen innehi'ilkr ii,·en hestiimmclser om skadestand. Den som hedrin:r 

kreditupplysningsverksamhL't skall enligt 21 ~ ersiitta skada som till fiiljd av 

verksamheten tillfogas n;ignn genom otillbc:irlig.t intrirng i hans personliga 

inlt'gritet eller genom att oriktig uppgift liimnas om honom. Ersiittning kan 

utg(1 ii\'Cn förs. k. ideell skada. Skyldighet alt utge skadest;·1nd intriider dock 

inte. om ckn som bedriver \'L'rksamhL·ten kan \'isa att tillhiirlig omsorg och 

varsamhet har iakttagits. 

Enligt 22 ~ kan datainspektionen förehigga vite för alt l'ramtYing.a att 111. 

11. 12 eller 16 * dterk\s. 
Datainspektinnens beslut enligt kreditupplysningslagen kan enligt 2J .~ 

överklagas hos regeringen . .lustitiekanskrn C1r fora talan fiir all ta till vara 

allm:inna intressen. 

2.2 Inkassolagen 

Inkassolag.en syftar i fiirsta hand till alt undanröja riskerna för att 

giildeniirer utsiitts för otillbiirliga inkassoi1tgiirder eller i ii\'rigt tillfogas 

onödig skada L'llcr oliigenh<..:t genom inkasso\'erksamhct. DatainspcktiPnen 

utövar tillsyn iiver efterlevnaden av lagen. 

I.agen gäller enligt I .~ inkasso\'erksamhct som bedrivs yrkcs1:1iissigt. Med 

yrke~mtissig inkasso\'erksamhet avses i princip all indrirning Sllm ingi1r som 

ett led i en viss niirings,·crksamhet. oavsett om indrivningt·n avser egna L'ikr 

andras fordringar. Det ta inr1d1:ir att lagen omfattar inte bara de eg.L·ntliga 

inkassoföretag.en utan ocksä en stm del av landets iivri)!.a företag ~1ch andra 

niiringsidkare. d'tersom dL'ssa som regel i stiirre eller mindre utstriickning 

sysslar med att driva in i vart fall egna fordringar. Under begrq1pet 

yrkesmiissig inkassuvcrksamhct faller ocks<'i s:id;111 inkassm·erksamhet fiir 

annans riikning som bedrivs av banker och advokater samt a\' hranschfiir

eningar 11ch liknande företagarorganisatiuner. Enlig.I förarbetena kriivs dllL'K 
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att inkassoverksamhL'tcn inte iir a\' alltfi_ir uht:tydlig omfattning (prop. Gii/lande riitt 

J<J7.+:42 s. IUJ f). 

Med inkassoverksamhd fiirst{1s i lagen verksamhet med syfte att driva in 

betalning för en fordran. Enligt förarbetena innehiir denna definition ett krav 

pt1 att verksamheten har L'tt insl:1g :11· ·hot eller t1·{111g. En typisk ink:isso;itgiird 

iir att siinda ut kravbrev med hot om att riittslig iitgiird kPmmcr att \'id tas. om 

betalning inte sker frivilligt. Atgiirder Stllll endast innebiir en ren p:lrninnds(' 

om betalningsskylclighet. t. ex. att siincla ut en bctalningsavi. faller diiremot 

utanför begreppet inkassoverksamlwt (prop. 1974:42 s. 1(13). 

Enligt 2 * krävs i vissa fall tillst;ind av datains1JL'kti<ll1L'n flir riitten att 

bedriva yrkesmiissig inkassoverksam het. Detta giiller s{Hlan inkassnverksam

het som avser indrivning av fordringar för annans riikning eller fordringar 

som har iivertagits för indrivning. Tillsti111d hehiivs dock inte for inkasso

verksamhet som bedrivs av Sveriges riksbank. SVL'riges investcringsbank 

Al3. krcditinriittning umkr hankinspl'ktiPnL'ns tillsyn eller adrnkat. Enligt 

3 .~for tillst<lnd meddelas endast om verksamheten kan antas bli bedriven p{1 

ett sakkunnigt och omdömesgillt siitt. Tillst;ind meddcl;1s för en tid av hiigst 

tio i'ir i siindcr och for förenas med fiircskriftcr riirande vcrksamhc1en. 

Enligt .:/ .~ skall all yrkesmiissig inkassoverksam het bedrivas enligt µod 

inkassosed. Diirvid skall iakttas att en giildeniir inte \'iillas pn\klig skada eller 

oliigenhct eller utsiitts fiir otillhiirlig pi1tryL·kning elln annan otillbörlig 

inkasso;.1tgiird. Det har fiirutsatts att begrqipet god inkassosed skall fyllas ut 

och niirmarc preciseras bl. a. genom fiin:skrifter av datainspektionen. I vissa 

hiinsernden innch;iller lagen emellertid siifskilda hestiimmelser. 

Krav mot en giildeniir skall enligt 5 *framstillas skriftligen samt innt'l1{1lla 

vissa niirm;1re anµivna uppgiftl'r nm horgeniirens anspr<"ik. Det skall ocksii 

angL'S en viss skiilig tid inom vilken g:ildeniirL'n skall hctal<1 frivilligt eller 

framstiilla inviindning mot kravL'l. Riittslig {1tgiird med ;inledning av c'll 

fordran f;ir enligt 6 *inte vidtas fiirriin krav har tillstiilltsgiiklcniiren och den 

angivna tiden har löpt ut. Detta giiller dock inte, om µiikkniirrn uppt·nhar

ligen söker und~1ndr;1 sig att betala eller om det annars föreligger -;iirskild;1 

skiil 17 .~). Enligt 8 * hi"ir inkassoiitgiird ii\·er huvud taget inte vidtas. om det 

föreligger sannolika skiil fiir att en fordran inll' iir lagligen µrundad e. d. 

I 9 * ges en regel som innehiir att giildeniircn alltid har riitt att med 

befriande verkan betala till den som har horgcniirens uppdrag att driva in 

fordringen. Betalning till denne iir giillande mnt hnrgeniircn. 

Lagen inneh;'1ller ocks;i vissa hestiimmelscr snm tar siktL' pi.1 förll<lllandct 

ml'llan bnrgeniiren och den snm driver in hans fordran. Den som har 

inkasserat nll'dcl för annans r:ikning skall siilunda enligt lli * h:'1lla dessa 

medel a\·skilda och utan dröjsmid siitta in Lkm p:·1 riikning i bank eller 

motsvarande. Har annat inte a\·talats, skall medll'n utan dri:ijsmal redovisas 

till huvudmannen. 

I I I-~ fiirt'skri\'s viss tystnadsplikt för Lkn som iir cl kr har varit verksam i 

si1dan yrkesmiissig inkassowrks;1mhct snm fnrdrnr tillst;ind enligt lagen. 
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Datainspektionens tillsvn ii\'er all ink;p;solagcn eflL'ric\·s giillcr s!1viil Gällande riill 

tillst;"tmlsplikti)! som icke tillst;1mlspliktig yrke-.miissi)! inkassmerksamhd. 

lnspL'ktinnens tillsyn omL1ttar dock inte \'l'l"ksamht'! som hcdri\s av SnTigcs 

riksbank. S\'nigL'S ill\L'sk·ringshank ,\B. kreditinriittning under bankinspck-

ti~'ncns til\s\·n dkr adv\\kat. lksti\m1'1'..:lscr r\\ramk ti!b\·ncn finns i . . 

13-/(1 {~. Datainspektinnen har enligt /./ ~ bl. a. riitt att fiirl'ta inspektion 

hos den s11111 hcdriwr inkasson:·rksamhet. hir att t'ramt\·inga att glid 

inkassosed iakttas PL'h att !agen i iinigt dterk\'s hir inspektionen enligt 15 ~ 

meddl'ia de fiirL·skriftcr som fiirankds av tillsvm:n. Sadan föreskrift for 

fiirenas med \'ite. Betriiffande den som har L'rhallit tillstand att hedri\·a 

inkassnvcrksamhet kan datainspektionen i sista hand (1terkalla tillst;indet. 

117 ~finns hestiimmdser om straff för vissa fiirfaranden i strid mot la)!en. 

Den som upp<1tligcn dkr av oaktsamhet bedri\'l'r inkasso\'erksamhl't utan 

erforderli)!t tillsti111d kan diimas till hii!L'r elk·r fiingebe i hi.igst l'tt ;'1r. 

\lots\'arande )!iilk·r. om den som hcdrin:r inkassll\L'l'ksamhl't l:imnar osann 

uppgift i upplysning som datainspcktiont•n begiir fiir sin tillsrn. 

Lagen innd1tiller ii\·en hL·stiimmdser um skadcsti1ndsshldighet. Den som 

bedrivn yrkesmiissig inkassowrksamhct iir s;tlumla rnligt IS.~ shldi)! att 

ersiitta skada som till följd av verksamhctL'n tillfngas niigun genom otillhiirlig 

pjtr~ekning clkr annan Lltillhiirlig inkasso[tt)!iird. Ersiittnin)! kan Ut)!;'t iiven 

för s.k. ideell sk<tda. 

Datainspt·ktiont•ns beslut enligt inkass11lagen kan iiverkLt)!aS hos regering

en . .Justitiekanslern for fiira talan fiir att ta till \ara allmiinna intrcssL·n 

(/<} ~). 

2.3 Kegkr om giildcniirers skyldighet att ersiitta kostnader för inkassoiitgiir

der 

(ierlllm lagiindring ar 1971 infiirdes i I :-i kap. :-i ~ riit tcgt111gshalken regler 

om skyldighet fiir en giildeniir all l·r<itta kostnad fiir inkass11:'1tgiird som har 

vidtagits fore en riitteg;ing. Kostnackn ersiitts som riitll'µi111gskostnad. 

[r'<ittnin)!en utg;·1r enligt bestiimmelser som regeringen meddelar. Dessa 

finns numera i inkassokostnadskungiirdst•n. Ersiittning utg.i1r f. n. med hii)!St 

:'i:'i kr. i tr;·iga nm krav som a\ses i :'i* inkassolagen och med -l:'i kr. i fr<iga om 

amurteringsplan som har tillkommit i sam hand med fordringens inkassering. 

[n förutsiittning iir dnL·k att ;1tg:irden skiiligen har varit p<ikallad fiir att ta till 

vara h(lrgeniirens riitt. Om siirskilda skiil föreligger. får ersiittning ut)!<i med 

högre hL·kipp. Rq!lerna rnedfiir inte riitt till ersiittning fiir mindre ko-.tnads

kriivandc atgiirder. t. ex. enkla hctalningsp<'1mi111wlser (jfr prop. 1971: lll:'i 

s. I 1)). 

i\lutsvarande hestiimml'iser g;iller i m;'tl om lagsiikning elkr betalningsfii

rdiigg.ande. lllll en inkassn~1tgiird har vidt;1gits före ans\1kan um s;'1dant 

fiirfaranLk ( l:'i ol'i1 22 ** lagsi.ikningslagen samt 2 * inkassnknstnadskungii

rt:lsl·n). 



Prop. 1980/81: 10 31 

Den rqdering som nu har hL'riirh iir som framg:'1tt tilliimplig L'nllast om L'n De11artl'llH'lll.l'-

i11kassn;'1tgiird har följts av riillegilllg dkr ansi\kan om lagsi\kning l'llcr 11ro1111'111ori1111 

hctal11i11gsfördiiggande. Det finns inte 11;"1gra direkt tilliimpliga författnings-

rL'gkr om ersiittning för inkassPkPstnad i den situationen att giildeniirL'n 

betalar hun1dfordringen jiimtl' cvl'ntudl riinta innan sakL'Ll har gMt sit f{111gt 

s11111 till pn.>cess. (iiildcniiren ansL'S L'mellertid ihen i siidant fall \·ara skyldig 

att crsiitta inkasspknstnad. 11ch dl'! har fiirutsatts att Lk tidigare redn\·isadL' 

reglerna om nsiittningens stiiriL'k m. m. i praktikL'n kommer att vara 

viigkdande ii\"L'Ll i tknna situation (jfr prop. 11171: lll'.i s. flJ). Datainspektio-

nen h;1r i sin tilbynsvcrks;imhl't hl'triiffonde inkassolagen ansl'tt skvldig:hell'n 

al! iakl!a god inkassosed innehiira att inkassoföretag och andra inte hiir 

betinga sig högre cr>iittning för inkassok11stnad a\· giildeniircn iin \ad cn 

domst11l skulll' diima ut för en mots\arande inkassn:1tgiird. Niigot himkr 

torde dcKk inte frircligga mot att en horgl'niir genom a\·tal med giildeniirl'n 

betingar sig ersiittning ih·L'n för sitdana enkla hl'lalningspi1minnl'lser som 

horgL'niirL'n intL' kan fa crsiittning fiir enligt de nyss beriirda processuella 

reglerna. Att siinda ut L'n s;.idan betal11ingsp;imi1111dsc falk'r inte under 

inkassolagL'n (se av;;nitt 2.2 ovan) . 

.3 Departementspromemorian 

lliir redovisas kortfattat förslagL'n i departementspromemorian. En 

niirmare redogiirelse för dem liimnas senare i anslutning till behandlingen av 

de olika aktul'lla friigorna. 

J.1 Krcdituppl~·sningslagcn 

Enligt tkpartc1m:ntspn1mL'nwrian bi\r krcditupplysningslagL'Lls tilliimp

ni11gsonir·i1dc (I ~) hd1hllas i sak ofi\riindrat. Begreppet ··~TkL'Smiissigt 

bedriven kreditupplysningsverksamhet"· t'iin:sli.1s emellertid bli ersatt med c'n 

t\dligare hc'skrivning av tilliimpningsomriidet. Niir det giilkr undantaget fiir 

intern fi\rrnedling av krcditupply.-;11i11gar mcll;Lll hl. a. krt'ditiur:ittningar 

under bankinspektil.lnL'ns tillsvn l'iiresl;h i prnme1rn1rian att sitdana finans

bolag s11111 enligt lkn nulllL'ra antagna lagen ( flJi-:0:2) nm finansh<ilag: s!iills 

unda b;tnkinspektionens tillsvn :ivcn i fnrtS:ittningcn skall omfott;1s a\' 

KrL'Ltilupplysningslagcn och allts;'1 in!L' fall;1 under det niimnda undantagt't. 

Vidare fiiresliis ett ti!Higg till l ~som innd1iir att det av bankerna gemensaint 

iigda kreditupplysningsfiiret;igt'l UpplysningsccntralL'n L'C AB uttryckligen 

likstiills mc'd annan kreditinriittning under bankinspekti11nens tillsvn ;in 

finanshnla!!. 
f\-kdan :1criniti\lnen a\ begrq1pet kreditupplvsning hL'ht1lls \lfiir;indrad 

fi\re~;l;is i fr;'1ga om bL'greppL't personupply,ning en hL'tydd.,cfull iindring 

(2 ~ ). Enligt förslaget skall s[tlunda perst1nupplvsning i forhiittningL'n 

innefatta varje kreditupplysning om enskild fysisk person. Detta innehiir att 
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iiven si'1dana kreditupplysningar om enskilda niiringsidkan: och andra Dep11rlc111e11/s-

personer med el\ vibL'ntligt inflytandL' i viss niiringsvL'rks;11nhL'l som tidigare prome111oriw1 

har betraktats som s. k. fi"iretagsupplysningar skall falla under de siirskilda 

skyddsreglerna hetriiffande pnsonupplysningar (7. X. lJ och 11 **). 
Bestiimmelserna om tillst<'1nd till kreditupplysnings\·L'rksamhet hiir enligt 

promemorian bL'i1iillas i huvudsak ofiiriindrade (3 och -I~*). Vissa iindringar 

föresl<is dock. Bl. a. skall datainspektionen ges riitt att fiirena ett tilbti'1nd 

med föreskrift om skyldighet alt anmäla iindring av flirh;illande som har haft 

hetyclL'ise for tilist{lll(kt (-1 *). 

N;igon iindring fiiresl<'1s ini<: i den grundliig)!ande regeln om hur kredit

upplysningsverksamhet skall bedrivas ( 5 *). Diiremot fiireslt1s \'issa iindri ng

ar i de bestiimmeber som niirmare fyller ut denna regel. S;"dunda fiirL·sliis att 

bestiimmclscn om fiirhud mot hantering av viss siirskilt iimtiilig pnsonlig 

information (6 ~) kompletteras med ett förbud iiwn mot uppgifter om 

<itgiirder t:nligt viss ytterligarL' lagstiftning. 

Bestiimmelserna i 7-lJ **· vilka giiller persnnupplysningar. skall som 

tidigare niimnts enligt promL'ninricfiirslaget fo ett vidare tilliimpningsomr<'\de 

och omfatta iiven kreditupplysningar nm enskilda niiringsidkare o. d. 

Betriiffandc 7 *. som i princip fi\rbjuder uppgift i personupplysningar om 

en intt.' tillförlitligt fastsliilld bctalningsförsummelse. föresliis i promemorian 

en iindring av bestiimmelsen 0111 att datainspektionen far medge undantag 

fri111 detta förbud. Andringen innl'hiir dels att dispensriittt'n liiggs hos 

regeringen men med möjlighl't att delegera den till datainspektionen. dL'is att 

forutsiillningarna fi.ir att medge undantaµ anµL'S niirmare. 

l S ~ för~·sliis den iindringl'n. all griinsen för hur gamla kreditupplysnings

uppgiffrr snm fiir liimnas ut i personupplysningar siinks fran fem <ir till tre <ir 

hetriiff<inde uppgifter i allmiinht't. Friimst p<i grund av att paragrakn enligt 

förslaget skall giilla iiven fiir kredituppJ~·sningar om enskilda niiringsidkare 

o. d. fi\reslits emellertid att krniirsgriinsen heh<Hls fiir vissa i sammanhan)!et 

s;irskilt bL'tydelscfulla uppgifter. 

I fri1ga om 9 ~-som i princip innehiir alt pt'rsonuppl\'sning inte far liimnas 

ut till annan iin den som har ett legitimt heilll\' av upplvsningen. gi.irs i 

promemorian vissa utlalanden nrn hur paragrafen hi.ir tilliirnpas hetriiffande 

s. k. iikta make-upplysningar. dvs. personupplysningar som niir en make har 

si\kt kredit e. d. liimnas iivt.'n om andra maken. 

'.'liir det giillcr he~Uimmclsen lllll att var o..:h en har riitt att lllllt sblig avgift 

fri hL·sked om inneh<ilkt i de uppgifter som finns lagrade om honom ( I ll *) 
fiiresl;is L'lt tilliigg som klargör att böliimmelsen omfattar ii,·en riitt till 

besked llm att det inlL' finns ni1gra uppgifter lagradL'. Den fiirL'Siagna 

iindringen mots\·arar det tilliigg som genom L'n tidi)!arL' flirfattningsiindrinµ 

(SFS \lJ7Y:334) har gjorh i 10 * datalagL'n. 

1:3e-;liimmel~en i 11 ~ om riitt till s. k. pcrsonupplvsningskopia far som 

tidigare har beriirts enligt fiirslagl'l ett utvidgat tiW.i111pningsnmr;'1de. 

Diirjiimte foresh'1s i prnmemorian ett par andra \'iktiga iindringar i 
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paragrafen. För det första föresl<'is S:dunda att. till skillnad frim vad som nu Dcpartcments

giiller enligt lagen. besked i fortsiittningen skall Uimnas iin:n om för vems promnnorian 

riikning personupplysningen har begiirts. 1:31. a. underliittas hiirigenom 

legiti111itetskontrnlle11 enligt 9 *· Vidare fiiresliis vissa regler som giiller dm 

situatiorwn att det som ett led i en pl·rsonupplysning har lii111nats uppgiftn 

iiven om en annan person. som t. ex. vid en iikta make-upplysning. 

Uestiimmelserna om riittelsc av oriktiga eller miss\·isande uppgifter i 

kreditupplysningar och register ( 12 *) bör enligt promemorian hcl1;111as i 

huvudsak oföriinclrade. I promemorian giirs emellertid vissa uttalanden l.lm 

deras tillämpning. 

I bestiimmelserna om överli\telse och uppl[1telse av register i kreditupp

lysningsverksamhet och om hantering av sadant register niir en kreditupp

lysningsverksamhL'l upphör ( Ll *) förcslt1s L'tt tilliigg. Detta inncbiir att den 

som bedriver verksamheten skall göra anmiilan till datainspektionen iiven 

niir ett register skall kasseras och att inspektionen dit f;'1r föreskriva hur man 

skall förfara med registret. 

Reglerna om datainspektionens tillsyn iiver krcditupplysningsverksamhct 

( 15- lX **l föresl{1s stii kvar utan v:isentlig iindring. I syfte att underliitta 

inspektionens tillsyn över kreditupplysningsverksamhet som bedrivs genom 

utgivande av tryckt skrift föresl:h emellertid en ny bestiimmclse i J(i *. Enligt 

denna skall den som bedriver s{1dan verksamhet inom en vecka efter 

utgivandct av skriften kostnadsfritt tillstiilla datainspektionen ett exemplar 

av denna. 

I hestiimmel<;erna om straff ( 11) *l och förverkande av register (20 *l 

föresbs vissa justeringar och tilliigg som föranleds av olika förslag som 

tidigare har berörts. Däremot föresli1s inte niigon fodring i bestiimmelserna 

om skadest{1nd (21 *).vite (22 *l och talan mot datainspektionc·ns beslut 

(23 *l· 
Lagen giiller snm tidigare har framgMt iiven fiir kreditupplysningsverk

samhet som bedrivs genom offentliggiirandc av kreditupplysningar i tryckt 

skrift. Fi.ir sädan verksamhet giiller emellertid vissa siirskilda regler som bl. a. 

hiingcr samman mc'd skyddL't för tryckfriheten (se 3. 9. 11 Pch 12 *~ ). Sedan 

kreditupplysningslagen kom till har gc'nnm en iindring i tryckfrihetsförord

ningen en del icke tryckta skrifter i tryck frihctsriittsligt hiinseende jiimstiillts 

med tryckt skrift. Detta gilllcr enligt I kap. 5 * tryckfrihetsförordningen 

under vissa förutsättningar skrift som har mängfaldigats genom stencilering. 

fotokopiering eller liknande tekniskt förfarande. I promemorian fiircsli\s att 

dessa skrifter iiven enligt kreditupplysningslagen i vissa hiinseenden jiimstiills 

med tryckta krL'ditupplysningsskrifter. Detta hör emellertid enligt prome

morian giilla endast i fr;·iga om undantaget fr{111 tillstfmdsplikten (3 f). de 

siirskilda reglerna om riittclse (l 2 ~) och den föreslagna nya bestiimmclsen 

om skyldi)!hct att leverera kn:ditupplysningsskrift till datainspektionen 

( l<i §). Diiremot bör enligt promemorian regeln om legitimitetskontrnll vid 

personupplvsning (9 ~) och bestiimmelserna om personupplysningskopia 

3 l?iksdage11 1980181. I sam/. Nr /I) 
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( l l *) giilla i fr;iµa Pm persPnupplv~ningar som liimnas µenom si1dana Depar/e111e11ts-

stenciler m. m. som i iinigt jiimstiills med trvckta skrifter. promemorian 

Ändringarna i krL·ditupplysningslagen skall enliµt p1\1mem1.ll"icfiirslaµet 

triida i kraft den I juli llJXtl. 

·'·2 Inkassolagen 

promemorian föresbs att inkassolagens tilliimpningsornr{1Je ( l *) 

utvidgas till att omfatta ii,·en s~ldan inkass1werksamhet som f. n. inte faller 

under lagen. Undantag skall dock fortfarande giilla för enskild persons eller 

dödsbos verbamhet för indrivning av egen fordran som inte har uppkommit i 

niirings\"erksamhet och inte heller har övertagits för indrivning. Givetvis 

skall ii\'en exekutiv myndighets verksamhet vara undantagen. Vidare 

fi.ireslt1s att begreppet "'inkassoverksamhl't" definieras tydligare iin f. n. 

Syftet iir bl. a. att i L'nlighet med önskemt1l frt111 datainSJK'ktionen klart 

undanta utsiindandc a\· helt neutrala betalningsråminnelscr från tilliimp

ningen av lagen. 

Enligt pwmcmorian bör man i princip hchi11la kravet pi·1 tillsttrnd av 

datainspektionen för yrkesmiissigt bedriven inkassoverbamhet snm avser 

indrivning av fordringar frir annans riikning eller fordringar som har 

iivertagits för indrivning ( ~ * ). N i1gra iindringar av tillstimdsbestiimmelserna 

flireslt1s emellertid. En iindring hiinger samman 111ed att begreppet "yrkcs

rniissigt bedriven inkassnvcrksamhet" utmönstras som beskrivning av lagens 

tilliimpningsornr{1de. Andringcn innehiir att tillstitndsplikten inte skall giilla 

för inkasso\"crksamhct som iir av tillfiillig natur och avser endast enstaka 

fordringar. Vidare föresl{1s att det nuvarande undantaget fr:'m tillständsplik

ten fiir inkassovcrksamhct som bedrivs av krcditinriittning under hankin

spcktionens tillsyn utformas s{1 att det klart framgår att hl. a. finansholag som 

avses i lagen om finansbnlag skall omfattas av undantaget. 

I prnmem1.1rian fi\resl{1s ockst1 ett par helt nya undantag fr{rn tillstimds

pliktcn. Det ena giillcr inkassoverksamhet som utgör ett unclerordnat led i en 

annan verksamhet sllm bedrivs utan forviirvssvfte. Det andra nya undantaget 

avser s. k. konCL'fninkasso. dvs. inkassoverksamhet som bedrivs a\· L~tt 

företag för annat företag som tillhiir samma koncern. I anslutning till dessa 

regler föreslt1s emelkrtid en siirskild bestiimmelsc som hindrar att de nva 

undantagL'n utnyttjas för att kringgi·1 tillst;'111dsplikten. 

Bestiimmelserna om meddclanck av tillstt111d ( 3 ~) fiin.";l;°1s kompletterade 

med en bestiimmelsc som - i likhet med vad som föresli1s i fri.1ga om tillst<°md 

enligt krcditupplysningslagL·n - _ger datainspL'ktionen riitt att förena ett 

tilbt<ind med föreskrift om skyldip.het att anmiila iindring a\· fiirh:.lilande som 

har haft betydelse fiir tillst<'1ndet. 

Den g:rundliiggamk rep.eln Pm att inkassoverksamhet skall bedrivas rnligt 

god in kassoscd si1 att giildeniiren inte vållas onödig skada e. d. (-1 *) hiir t~nligt 

promemorian beh:lllas pföriindrad. 

Betr:iffande besWmmelserna om utformningen a,· krav mot giildeniir (:'i~) 
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fi)rcslits en del kllmplettcringar. S<\lunda fiircsl;'ts uttrvckliga fiircskriftcr om Departemrnts-

att ett krav alltid skall inneh{tlla bl. a. tydlig uppgift om grunden för promemorian 

fordringen samt anvisning om liimpligt hctalningssiitt. Är dL't fr;iga om en 

fordran snm har iivcrl<'itib eller pantsatts och kan giildcniircn 1<1 grund diirav 

inte med bdriandc verkan betala till i"iverlittare elil'r pantsiittarc. skall ,·idare 

tydlig upplysning om detta fiirhällandc J:imnas i kravet. 

I bestiimmelsen om att riittslig Mgiird inte fi"1r vidtas förriin giildc0·niiren har 

tillstiillts krav enligt 5 ~och den i kravet angirna tidsfristen har löpt ut ('1 *) 

föresli1s inte nt1gon iindring. Diiremot gi.irs i promt·nwrian uttalan(kn om 

tillämpningen av 5 och 6 ~~ niir det giillcr vissa riinteanspri1k. 

Enligt 7 * giiller inte bestiimmelserna om krav före riittslig i1tgiird. om 

giildeniiren uppenbarligen försöker umbndra sig att betala eller lllll det 

annars föreligger siirskilda skiil. I promemorian föreslE1s att bcsliimmelserna i 

5 *om själva utformningen av ett krav dock inte skall fo fr{1ng<"ts ens i en s;:1dan 

situation. om ett kra\· iind(1 kommer i fri1ga fi\re den riittsliga i1tgiirdcn. 

I 10 ~.som reglerar ett inkassotHnbuds hantering av inkasserade medel. 

föresbs vissa ändringar betriiffande skyldigheten att h;llla s(1dana medel 

avskilda. En iindring betingas av den föreslagna ut,·idgningen av lagens 

tilliimpningsomr[1de od1 innebär att skyldight'tcn att utan driijs111{1l siitta in 

inkasserade medel pi1 bankriikning eller motsvarande inte skall giilla. om 

medlen har uppburits i inkassoverksamhet som iir av tillfällig natur nch avser 

endast enstaka fordringar. En annan iindring tar sikte p<i den situationen att 

den som for en bnrgeniirs uppdrag att driva in en fordran redan har ett annat. 

fortlöpande uppdrag av hnrgeniiren att i viisentlig omfattning upphiira medel 

för dennes rrikning utan skyldighet att h:\lla dessa medel avskilda. För s~1dana 

fall föresli1s att parterna skall kunna triiffa en skriftlig Ö\"erenskommelse om 

undantag frfo skyldigheten enligt inkassolagen att h<illa inkasserade medel 

avskilda. 

lktr:iffande best:immelscrna om tystnadsplikt i inkassovcrks;1mhd ( 11 *) 
foresli1s \"issa iindringar som hiinger samman med de föreslagna iindringarna 

av tillstimdspliktens omfattning. Enligt förslaget skall tilliimpningsomr;idet 

for reglerna om tystnadsplikt inte liingre kopplas ihop med tillsti1ndsplikten. I 

stiillet föresl{1s att tystnadsplikten skall giilla för den som iir eller har varit 

Vt~rksam i inkassoverksamhet avseende indrivning av fordringar för annans 

riikning eller av fordringar som har övertagits för indrirning. 

F. n. finns inte i inkassolagen niigra siirskilda bestiimmelser om register 

som anviinds i inkassoverksam het. För personregister som förs med hjälp av 

ADB gäller dock datalagen. I promemorian föreslås att inkassolagen 

kompletteras med bestämmelser om giildenärsregister i tillståndspliktig 

inkassoverksamhet. Förslaget iir på denna punkt utformat i överensstiim

melse med reglerna i 13 * kreditupplysningslagen. Enligt förslaget skall 

bestämmelserna om giildeniirsregister tas upp i en ny paragraf, 10 a *. i 

inkassolagen. 

l bestämmelserna om straff ( 17 *) föreslås en del ändringar som beror av 
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vissa tidigare berörda förslag. 131. a. fön:sl:1s r..:glc r ( 1111 straff för bn1tt mot de Departements

nya hestiimmdserna om giildeniirsregistcr. VidarL' fiiresliis. dter mönster promemorian 

från 20 ~ kreditupplysningslagen. regler om fiirverkande av register. 

I ett siirskilt a\'snitt av prnmemnrian behandlas. med anledning av 

anmärkningar av datainspektionen. fr;1gnr 1.im förh:11lanckt mellan inkassn

lagen och viss annan lagstiftning. Det giiller bl. a. konkurslagen ( 1921 :22:'i). 

12 kap . ..i.i * ,illrdahalken och 35 ~ hostadsriittslagen ( 1971 A79) samt lagen 

( 1971: 112) om förbud mot oskiiliga avtalsvillkor ( avtalsvillkorslagL'n ). '.'h1got 

förslag till lagiindring liiggs inte fram i pn.llllL'morian i anslutning hiirtill. 

I promemorian foresli1s att iitHlringarna i inkassolagen skall triida i kraft 

den I juli 19XO. 

3.3 Ersättning för inkassokostnader 

I prom..:morian liiggs fram fiirslag till ny lagstiftning om en horgeniirs riitt 

till ersiittning av giilckniiren fiir inkassllkustnad. I anslutning diirtill förcsi<ls 

iindringar i lagsiikningslagen samt fiil,idiindringar i viss annan lagstiftning. 

Förslagen grundas p:'1 dataiföpektioncns utredning den :m juni 1971' om 

inkassokostnader (se avsnitt 1) men innehiir flera avvikelser fr[in och 

kompletteringar av inspektionens förslag. 

Enligt departementsprnmenwrian bör de giillande bestiimmelserna om 

riitt till ersiittning för inkassokoqnader som riittegiingskostnad ersiittas med 

en civilriittslig reglering som blir direkt till:implig iiven niir anspdk pil 

ersiittning för inkassokostnader framst:ills utom riitta. Liksom r. n. hiir 

reglerna ha till syfte bl. a. att skydda giildeniirerna 11111t iin::rdrivna anspdk 

p{1 kostnadsersiittninµ. l promemorian föresl{1s att rL'glerna förs samman till 

en S:irskild lag om ersiittning för inkassokostnad. 

Enligt I *första styeket i lagförslaget giiller lagen en giildt'niirs skyldighet 

att utge ersiittning: för inkassokostnad. I .agen tilliimpas dock inte om 

ersiittningsskyldigheten iir s:irskilt reglerad (5 ~ i förslaget). Med inkasso

kostnad försti1s l'nligt l ~ andra stycket borgen:irens kostnad för krav och 

andra förhi1llandevis enklare t1tgiirder som har svftat till att förm{i giildeniiren 

att betala en förfallen skuld. Den föreslagna ddinitionen a\· inkassokostnad 

innebär att lagen kommer atr rL'glera ii\'L'n riitten till crsiittnin_!! d{1 en faktura 

eller annan neutral hetalningspi1rninnelse siinds ut efter förfallodagen. 

I 2 * anges vilka inkassokostnader Sllll1 skall vara erS:ittningsgilla. 

Fiirslagct anknyter hiir till de nuvarande beqiimmelserna i inkassokPstnads

kungiirelsen. Giildeniiren skall sMunda ersiitta inkassokostnad som avser 

krav riirande en skuld. om kravbrev som har utformats enligt 5 ~ 

inkassolagen har tillstiillts giilden:iren. I Ian skall vidare crsiitta inkassokost

nad som avser uppriittande i samri"td med honnm av fullstiindig plan för 

amortering av [1terst<iende del av en skuld. nm planen har satts upp skriftligt 

och tillställts honom. Som rn allmiin förutsiittning för ersiittningsskyldighet 

giiller enligt förslaget att kostnaden skall ha varit skiiligen JXIkallad för att ta 
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till vara borgenärens riitt. Departements-

I fr<°1ga om ersiittningsbeloppens storkk fiiresli1s att regeringen skall promemorian 

utfärda en särskild förordning. I lagförslagets 3 * har diirfiir tagits upp en 

bestämmelse om att ersiittning som avses i 2 ~ ut!_!es med sbligt be hipp enligt 

vad re!_!erin!_!en niirmare förskriver. 13 * förL·slt1s vidare en hestiimmelse som 

innebär att riinta inte skall utg}1 p<i fordran pt1 ersiittnin!_! för inkassokost-

nad. 

I 4 * första stycket i lagförslaget fostsli1s att giilckniiren inte skall vara 

skyldig att utge ersiittning för annan inkassokostnad iin som avses i 2 ~.Detta 

innebär bl. a. att giildeniiren inte iir skylcli!,! att ersiitta kostnader fiir neutrala 

betalningspl1minnelser efter förfallodagen. 

Lagen friresl{1s bli tvingande till gtildeniirens för111{1n ( 4 ~ andra stycket i 

lagförslagL't). Avtal som utvidgar giildeniircns skyldighet att utge crsiittning 

för inkassokostnad utöver vad som följer av den förslagna lagen skall s<"ilunda 

vara ogiltigt. Detta skall enligt promemorian giilla oavsett niir avtalet har 

träffats och iiven om betalning har erlagts enligt avtalet. Enli!_!t promemorian 

biir giildeniiren emclkrtid inom ramen för en process kunna pi1 ett bindande 

sätt disponera över sin skyldighet att utge ersiittning för inkassokostnad. Han 

biir allts{1 genom fiirlikningsavtal eller processuellt medgivande kunna ta pi'1 

sig cn liingre gi1ende ersiittningskyldighet iin den snm följer av den föresla!_!na 

lagen. :vtål riirande ersiittning för inkassokostnader biir med andra ord vara 

dispositiva. Enligt promemorian bör denna princip dock ink uppriitth!illas 

fullt ut i miil som handliiggs enligt lagsökningslagen. 

Niir det giiller lagsökningslagen föresl;h till en biirjan si1dana iindringar att 

en borgeniir f{ir möjlighet att i samband med lagsiikning för en fordran som 

har fiiranlett inbssokostnad lagsiik;1 giilJeniircn ocksii för ersiittning för 

denna kostnad. även om kostnadsanspriiket inte grundar sig pi1 ett skriftligt 

fordringsbcvis. 

Enligt promemorian kan det godtas att domstokns skyldighet att 

sjiilvmant pröva ansprftk pt1 ersiittning för inkassokostnad i princip bortfaller 

i vanlig riitteg{111g. Vid bgsökning och hetalningsföreliiggande framsti1r detta 

emellertid enligt promemorian som en alltför ofördelaktig följd av den 

föreslagna civilriittsliga regleringen. Detta sammanhiinger framflir allt med 

att i summarisk process giildcniirens blotta passivitet leder till utslag eller 

slutbevis i enlighet med borgeniirens ansökan. utan matl'riell priivning från 

domstolens sida. I liir finns det siilunda siirskilt stor risk för att giildeniiren 

belastas med en alltför stor crsiittningsskyldighet. om officialprövningen 

bortfaller. I promemorian förcslas därför att man i lagsökningslagen för in 

bestämmelser som ger domstokn i princip samma möjligheter som i dag att 

sjiilvmant priiva ett anspri\k på ersiittning för inkassokostnad som framställs i 
summarisk process. De föreslagna hestiimmelserna innebär i huvudsak att 

lagsöknings- och betalningsföreliiggandeinstituten skall hällas öppna endast 

för anspr<ik på sådan ersiittning för inkassokostnad som kan utgå enligt den 

föreslagna särskilda lagen och de verkstiillighctsföreskrifter som regeringen 



Prop. 1980/81:10 

meddelar i anslutning till denna. Anspri1k p:'i inkassnknstnads..:rsiittning som Allmii1111a 

g{1r diirutöwr skall enligt d..: fiir..:slagna iindringarna i lagsiikningslagcn llfgå11g.1pu11ktcr 

avvisas av dorm;toiL'n redan i ett inkdandc sked..: a\' fiirfarand..:t. 

Enligt förslaget till lag om nsiittning för inkassokostnad iir giildcniiren. 

snm tidigar..: har berörts. skyldig att utge ..:rsiittning för kra\· endast nm han 

har tillstiillts L'lt skriftligt kra\' som har utformats pii d..:t siitl som anges i 5 ~ 

inkassolag..:n. Detsamma µiiliL'r r..:dan i dag enligt inkassllkostnadskungör..:1-

scn. Enligt prnm..:morian biir emell..:rtid domstolarnas kontroll a\' kra\'brL·

vens utformning skärpas. S<t att hcstiimmeberna i 5 ~ inkassolagen kan sli1 

igenom ordentligt. I pn1m..:1111Hian föreslas Lkirför all man i lagsi.ikninµslag..:n 

för in best:imm..:bcr som {1liigµer en borgeniir att, niir han ansiikcr om 

lagsökning eller betalninµsforL'liiggande fiir kravkostnad. till ansiikningcn 

foga ..:n avskrift a\' kra\'hr..:v..:t. \lotsvarande skall enligt promemoridörsla

get giilla om borgeniircn gör anspr{1k p<'1 ersiittning för att ha uppriitlal en 

an1l.lrtcringsplan. 

I iivrigt fiircsl:·is i promemorian en dt'l mindrc justeringar i lag:siikningsla

g:en. vilka föranlcds a\' de fi.ireslagna nya reglerna 1JI11 crsiittning för 

inkassokllstnad. Vidare föresli1s följdiindringar i I 8 kap. 8 ~ riitteg<tngshal

ken och i 8 * lag..:n (I 97-1:8) om rättq!<tng..:n i tvistem:il om mindre 

viinkn. 

I promemorian förcsl;h all den nya lagen omcrsiittning för inkassokostnad 

samt iindringarna lagsiikningslagen m. m. skall triida i kraft den I juli 

1980. 

4 Allmän motiwring 

4.1 Allmänna utgångspunkter 

En väl fungerande kreditmarknad har stor betydelse i vört samhiillc. B{1d..: 

företag och privatpcr~;oner har ofta behov a\' kr..:diter för olika iindami11. Det 

iir emellertid fri'1n rlcra synpunkter angL'liiget att kreditgirningen sker und..:r 

ansvar och efter sunda principer. Detta fiirutsiittcr bl. a. att krcditgi\'arna 

kan fo L'lt tillfrcdsstiillande underlag l'iir ~in kreditbediimning. En effektiv 

och vederhiiftig krcditupplysningsverksamhet fyller allts{1 en viktiµ upp

gift. 

I Sverige finns f. ri. fvra riksttiekande kreditupplysningsförL'lag. Dessutom 

liimnas kreditupplysningar i varierandc omfattning a\' nlika kreditinriittning

ar och en rad andra företag och organisationer. Krcditupplysningsvcrksam

heten bedrivs i allt större utstriickning: med hjiilp av ADB och liknand..: 

tekniska metnder. som medger att ett mycket swrt informationsmaterial 

lagras. Det iir angeliig:L'l att s!1 långt möjligt se till att det inte genom s{1dan 

verksamhet sprids oriktiga eller missvisande uppgiftl'r om företag och 

enskilda personer och att den personliga integriteten inte heller i övrigt 

utsiitts för ett otillbiirligt intr[mg. 
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Kreditupplysningslagen ( 1973: 1171). som reglerar den yrkesm:bsiga Allmii1111a 

kreditupplvsnings\·erksamheten. byggl'r pi1 L'll aniigning ml'llan ;'1 L'na sidan wgä11gsp1111ktcr 

intrl'sset av att Lknna verksamhet kan hl'drivas st1 elfrkti\'l snm miijligt 11Ch ;'1 

andra sidan önskl'mfilet av skydd för en privat sf:ir snm biir vara fri fr;·111 insyn 

i detta sammanhang. Det SL~nare iinskem;.tlet har i lagcn tillm:itts s:irskild 

betydelse niir dl't giiller enskilda pep;nner. Fi"ir dem finns spl'cil'lla 

skyddsregli:r om s. k. personupplysningar. I fri1ga om .iuridisb personer 

samt enskilda personer som driver l'ller pt1 annat siitt har inl'lytandl' iiver viss 

niiringsverksamhet har diiremot intresset av en effektiv och mn intr:ingandc 

kreditupplysningsvcrksamhl't ansetts väga tyngre. Lagen skyddar enk'llcrtid 

även des'a kategorier genom generellt tilliimpliga bestiimml'lst:r. som syftar 

bl. a. till att hindra spridning av siirskilt i.imt;'tlig personlig information samt 

felaktiga eller missvisande upplysningar. Si1viil enskilda som alltn:inna 

intrc::ssen tas till vara genom rt:gler för hanteringt:n av kreditupplysningsrc-

gister samt regler om tillstf1ndsplikt och offentlig tillsyn iiver kr~·ditupplys

ningsverksamheten. I den mi'tn kreditupplysningsregister fiirs mL·d hjiilp av 

ADB och avser enskilda personer. vare sig dessa iir niiringsidkan: eller cj. 

gäller datalagen ( 1973:289) vid sidan av kreditupplysningslagen. 

Fiir kreditmarknaden och n:iringslivet i övrigt :ir det viktigt att den som har 

hcviljat en kredit kan driva in sin r:_mlran p[1 L'lt effektivt siitt. Det finns 

speciella inkassoföretag som iignar sig: ill att driva in fordringar för 

kreditgivarnas riikning:. J'vfanga kreditµivare driver naturligtvis ocksa sj:ilva in 

sina fordringar. Även p{1 inkassoomr[1det aktualiseras behmet a\' skydd för 

den pt:rsnnliga integriteten och andra personliga intressen. Framför allt iir 

det angeläget att giildeniirerna inte utsiitts fiir alltför h<°mla elkr pi·1 annat siitt 

otillhörliga inkassoMgiirder. 

Inkassolagen ( 1974: I X2) kom till för att tillgodose fr:imst de nyss niimnda 

skyddsbchoven. Enligt lagens g.rundliig.,b!ande regel skall all yrh~smiissig 

inkasso\·crksamhet bedrivas med iakttagande av god inkassosed. Den 

n(irmare innebörden av detta begrepp fastsli1s i vissa h:inseendL·n µenom 

siirskilda bestiimmelser om bl. a. förfarandet vid kra\· mot giildeniirn. 

Reglerna om gnd inkassosed iir emellertid avsedda att ta till \·ara inte bara 

gäldeniirernas intressen utan ii\·cn borgeniirernas anspri1k p;I bl. a. korrL'kt 

hantering och redovisning: av medd som har in kasserats av ombud. I princip 

all yrkesmiissig inkassoverksarnhet har stiillts under offentlig tillsyn. För 

inkassoverksamhet som avser indrivning av fordringar för annans riikning 

e. d. giillcr tillst~mdsplikt. 

lnkasso<itg:irdn mt:dfiir rt:gclm:issigt kostnader som tas ut av giildeniircn. 

Ett viktigt intresse i detta sammanhang iir at.t di:nne inte skall bi:höva belastas 

med oniidiga eller alltför hiiga inkassoktlstn:idt.T. 

Gällande:: författning:sreglcr om riitten till ersiittning frir inkassnkostnader 

finns i riitteg:<ingsbalken och anslutande författningar. Best:immelserna 

inncbiir att borgcniiren har rätt att i samband lllt'd vanlig riittl'gi"111g L'lkr 

summarisk pnKess riirnnde L'n fordran kriiva ut vissa inkassokostnader som 
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proccsskostnad. Ett viktigt syfte med hestiimmdserna är att skydda Al/111ii111w 

gäldenän:n mot iiverdrivna kostnadsansprlik. För den situationen alt ett wgångspunkter 

fordringsanspri1k inte leder till process utan giirs upp utom riilta finns inte 

nt1gon motsvarande reglering. De processriiltsliga kostnadsbestiimmdserna 

betraktas emellertid som dgledande ih'L'll i utomriittsli!!a sammanhang. 

bl. a. genom att de i praxis bildar norm för vad som utgör god inkassosed niir 

det giiller krav p<'t ersiittnin!! för inkassokostnader. 

Kreditupplysningslagen och inkassolagen. som har giillt i huvudsak 

oföriindrade sedan den 1 juli 1974. stiir under tillsyn av datainspektionen. 

Lagarna har i förening med inspektionens tillsynsverksamhet haft avseviird 

betydelse för att i1stadkomma och bevara en från olika synpunkter god 

standard inom kreditupplysnings- och inkassnverksamhL'ten. I stnrt sett har 

de hiida lagarna fungerat utan betydande tilliimpningssv?trighetL'r pch visat 

sig innefatta rimliga avviigningar mellan dL' olika intrL'ssen som kan göra sig 

giillande. ÄvL'n de nuvarande. processriittsli!!a reglerna om ers~ittnin!! för 

inkassokostnader har visat sig fylla en viktig funktitlll. 

DatainspektionL'n hm i tvä prnmemnrior. som iiverliimnats till justitiede

partementet. redovisat sina erfarL'nheter som tillsynsrnyndig.hL't. Enligt 

inspektionen visar dessa erfarenheter att s{1viil kreditupplysningslagen som 

inkassolagen behiivcr SL'S över i en del hiinseendcn. Även riksdagL'n har 

uttalat sig för en översyn av de b{1da lagarna. I anledning. av ett siirskilt 

utredningsuppdrag har datainspektionen vidare lagt fram förslag till nya 

regler om ersiittning för inkassokostnader samt utrett fr<'tgan om ett system 

för limgsiktig reglering av bl. a. inkassokostnadsersiittningarnas storlek. 

Dt'n begiirda översynen av krL'ditupplysningslagL'n och inkassPlagen har 

verkstiillts inom justitiedepartemL'ntet och redovisats i departementsprome

morian (Ds .Ju Jl)79:8) Kreditupplysning. och inkasso. Promemorian inne

hi1lkr fitskilli!!a förslag ·till iindringar och kompletteringar a\ de b{ida 

lagarna. 

Betriiffandc krcditupplysningslagen förcsläs bl. a. att omfattningen av det 

centrala begreppet personupplysning vidgas. förslaget innebiir att kredit

upplysningar om alla enskilda personer. iiven niiringsidkarc: m. fl .. skall 

omfattas av de särskilda skyddsregkrna för personupplysningar. Den 

nuvarande km~trS!!ränsen fi.ir iildre uppgifter i personupplysningar skall 

enligt förslaget sänkas till tre i1r för uppgifter i allmiinhel. Vidare föresliis att 

den som avsL'S med en pL'rsonupplysning alltid skall ha riitt till automatiskt 

besked om vem som har bcg.iirt upplysningen. 

l fri1ga om inkassolag.en föresli1s bl. a. att lagens tilliimpning.somr{1de 

utvidgas s{1 att lagen komrnL'r att giilla för all inkassoverksamhct utpm 

L'nskilda personers och dödsbons indrivning av egna. rent privata fordringar. 

Samtidigt föresl{1s en inskriinkning av tillst{mdsplikten enligt lagen. fr(m 

kravet p{1 tillstiind undantas sttlunda enligt förslagL't s. k. koncerninkasso 

samt viss inkassovL'rksamhet som bedrivs utan förvärvssyfte. t. ex. av 

kommuner. fackföreningar och en del andra or!!anisationer. Vidare frircsli1s 
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kompletteringar av hestiimmelserna om krav i inkass11verksamhet samt helt Al/111ä1111a 

nya bestiimmelser om giildeniirsregistcr i s{1dan verksamhet. utgångspunkter 

I departementspromemorian Higgs ocksi1 fram fiirslag till en n~·, eivil riittslig 

reglering av rätten till ersiittning för inkassokostnader. Förslaget innehiir att 

en särskild lag: om ersättning för inkassokostnad skall triida i s!iillet för de 

nuvarande processrättsliga reglerna och till skillnad fri1n dem vara tilliimplig 

iiven niir anspdk p:'i kostnadsersiittning framstiills utom riitta. Ersiittning 

skall dock inte kunna tas ut för rena bctalningspi1minnelsl'L 1 anslutning till 

de nya reglerna föresl[1s vissa iindrin!_!ar i la12siikningslagen. Ett viisentligt 

syfte iiven med de nya reglerna iir att skydda g:iildeniiren mot en alltför 

omfattande ersättning:sskyldighet. 

Som nyss nämndes har datainspektionen utrett frt1gan om en l<lngsiktig 

reglering av ersiittningarna för inkassokostnader m. m. Inspektionen har i 

denna del funnit att det inte iir liimpligt alt anknyta ersiittningarnas storlek till 

nitgot slags index. Inspektionen förordar därför att man som f. n. li1ter 

regeringen utfärda föreskrifter om ersättningsbeloppen. vilka vid behov kan 

iindras vid ilterkommande tillfallen. Enligt förslaget skall emellertid inspek

tionen i s<imri1d med statens pris- och kartellniimnd g:ennmfiira fortliipande 

kostnadsundersökningar och pf1 grundval av dessa fi'ircliigga regeringen 

förslag om ändringar i ersiittningsheloppen. 

Vid remisshehandlingen har departemenbpromemnrian fött ett i huvud

sak positivt mottagande. Flertalet av de förslag som giiller kreditupplysnings

lagen och inkassolagen har sälunda godtagits. Praktiskt taget alla rcmissin

stanser anser iiven att man bör införa nya regler om riittcn till crsiittning för 

inkassokostnader. De niirmare förslag som departementspromemorian 

inneh{11ler i dessa avseenden har dock mött viss kritik. Datainspektionens 

förslag beträffande en långsiktig reglering av inkassoknstnadsersiittningar

nas storlek hitriids av de flesta rcmissinstanser S\lm har yttrat sig i denna del. 
Fr;'m ett par h{ill anförs emellertid kritiska synpunkter. 

När det giiller kreditupplysningslagen och inkassola!_!en anser jag att vad 

som har redovisats i departcme_ntspromcmorian och framkommit under 

rcmisshchandlingl'n ger vid handen att lagarna hiir revideras i en del 

avseenden. Departementspromemorian utgi'ir enligt min mening en god 

grund för de iindringar och kompletteringar som kan behiiva göras. Pii vissa 

punkter finns det dock anledning att ta fasta pli den kritik som har förts fram 

av olika remissinstanser. 

I friiga om kreditupplysningslagen koncentreras rcmissinqansernas intres

se främst till den föreslagna iindringen av det i lagen anviinda begreppet 

personupplysning. Betriiffai)de si1dana upplysningar innehiiller lagen en rad 

särskilda regler som p{1 olika siitt begriinsar riitten att lagra och liimna 

information. Förslaget att dessa regler skall giilla iiven för enskilda personer 

som iir näringsidkare avstyrks av ~itskillig:a remissinstanser. som anser att den 

nuvarande griinsdrag:ningcn mellan personupplysningar och s. k. företags

upplysningar bör bch{11las oföriindrad. Enligt min mening har förslaget 



Prop. 1980/81: IO -12 

visserligen bl. a. den fördelen att t'llskilda niiringsidkarc for cl\ n;'1gnt biittrc 1\/lmii1111a 

skvdd iin f. n. mot miss\·isanLk uppgifter nm hetalningsfi\rsummebcr. [kt 111gilngsp1111ktrr 

skulk emellertid fiira för J;\ngt att pii det -,{itt sum har l'örL'siagits libtiilla 

cn-,kik\a n:iringsidkare med vanliga privatpersoner. s~1111 _jag i ett senan: 

avsnitt skall gi1 niirmare in pi1 biir griinSL'n mellan fiirl'lagsupplysningar och 

pt'rsnnuppJ~·sningar ii\·cn i fnrtsiittningt'n dras p;i i princip samm;1 s:itt som 

nu. En del av fördelarna med fiirslagt'l biir dock kunna tas till vara genom 

smiirre iindringar i lagen. Delta i1k'rkommer jag till i det fiiljande. 

I övrigt bör enligt min mening cle föreslagna iindringarna i krcdituppl\s

ningslagen i huvudsak genomfiiras. Det giiller bl. a. fiirslaget att den som 

avses med en pc?rsnnupplysning alltid skall fä besked om vem som har hegiirt 

upplysningen. Vissa _justeringar i forhi11lande till pn.Hnem1.niefiirslagct följer 

emellertid av den sUindpunkt jag nyss redovisade i fri1ga om griinsdragningcn 

mellan pL'rstH1upplysningar uch s. k. förctagsupplysningar. .. ·hen pii en del 

andra punkter biir promt'morieförslaget _j;imka-, med hiinsyn till de p;1pekan

den som har gjorts umkr rc?missbc?handlingen och till att ny lagstiftning har 

införts på andra llllH[1den. Jag i1terkommer senare till dessa fri1gor. 

Vad prumemoricförslaget innehMkr hetriiffanclc inkassolagen biir i allt 

\·;isentligt gcnomfi·iras. Detta gäller bl. a. förslaget om att utvidga lagens 

tillämpningsomdclc men att {1 andra sidan göra en viss inskriinkning i 

tillstimdsplikten för att bedriva inkassoverksamhet. I en praktiskt viktig friiga 

anser jag emellertid. i likhet med t'I; del remissinstanser. att pmmemorie

förslagct bör frtrngiis. Det gäller griinsdragning:cn mellan sådana hetalnings

påminnelser som inte biir omfattas av lagen och s{1dana krav för vilka lagen 

hör g;ill:i. Enligt fLirslaget skall en bctalningspföninnclse. flir att falla utanför 

lagen. inte fä innehi\lla någon mt•reller mindre hestiimd frist fiir betalningen. 

En s;\dan gr;insdragning kan enligt min mening i vissa fall medföra praktiska 

nliigenheter. Jag anser lhirför att man hör \'iil.ia en annan llisning. Detta 

<itc:rk(llllmt'r jag till i L'tt senarl' avnsitt. Ocksi1 beträffande de föreslagna 

bestiimmt'lscrna om hur ett krav skall vma utformat kan det med hiinsyn till 

den remisskritik som har framkommit pä denna punkt finnas anledning att 

avvika något friin promemorieförslaget. Förslaget bör :i ven i övrigt justeras i 

en del avseenden. 

HetrMfandc förslaget till ny lagstiftning om riitten till er<ittning fiir 

inkassukostnader har domstolsvcrket framht1llit att man hör avvakta 

resultatet av det arbete som p{1gi1r inom r;ittegångsutredningen (Ju 1977:06) 

innan slutlig stiillning tas till förslaget. För min del anser jal! emellertid alt det 

inte finns anledning att driija med de nya reglerna tilb riittegiingsutrL·dning

ens omfattande arbe!L' har slutfiirts. lnnehiillet i de föreslagna reglern<! har i 

huvudsak godtagits under rcmisshehancllingt·n. Ocks;1 enligt min mening iir 

försbgl't \ iil iignat att bggas till grund for ny lagstiftning p~1 området. l'vkd 

hiinsyn till vad n;igra rcmissinstansn har framhällit hör cml'ilcrtid frif',laget 

kompletteras med regler om viss riitt till crsiittning iiven fiir kostnaden för 

enkla betalningsp:iminnelser. Ocks[1 en del andra justeringar kan behöva 
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göms. Vidare bör ek föreslagna iindringarna i lagsökningslagen. vilka p~ Kredi111pplv.111i11gs-

ni1gon punkt har miitt kritik. inte genomföras fullt ut. Jag ~iterkommer till lagen 

dessa fdgor i samband med den niirnrnre behandlingL'n av förslaget i det 

följande. 

Vad slutligen giiller datainspektionens förslag betriiffandc en liingsiktig 

reglering av storleken a1· ersiittningama fiir inkassokostnader deLtr jag 

inspektionens bedömnin_l! att ersiittningsbeluppen inte biir anknvtas till 

nä_l!ol slags index. Jag i1terknmmer iiwn till denna fräga i ett senare 

avsnitt. 

-'.2 Kreditupplysningslagrn 

./.2.1 Ti//1"i111p11i11g.1·011mid<'t 

Kreditupplysningslag:ens tilliimpningsnmrt1dc heskri1-s f. 11. i I ~ p:1 -;ii S:itt 

att lagen giillcr "yrkL·smiissi_l!t bedriven kn:ditupplvsningsverksamhet". med 

vissa niirmare angivna undantag. 

Enligt departementsprnmemorian biir lagL·ns tilliimpningsnmdde. bl. a. 

med hiinsyn till synpunkter som har förts fram av datainspektinnen. ;inges 

mera konkret utan all man fiir elen skull gör n(1gon iindring i sak. I 

promemorian föresliis ll:irfiir att bestiimmelst:n i I * utformas s;i att lagen 

giiller elds krt:ditupplysnings1·erksa111hL'I Slllll innt:biir att n;°1glrn annat iin i 

enstaka fall liimnar kreditupplysningar mot ers;ittning eller som ett led i 

niiringsverksamhet. dels nek<1 annan kreditupplysningsvcrksamhet. <.1111 den 

iir av stiirrc 0111fat1ning. 

Fiirslaget har godtagits av praktiskt t;1get samtliga remissinstanSL'r. 

Datainspektionen frarnh;'tllcr att den fi.ireslagna lagtexten - tillsammans med 

de särskilda undantagen - synes uttömmande redovi'a dL'I a\'sedda 

tilliimpningsornri1det. Fnli).!I inspektionen mi1ste detta anses \:ara ett 

v;iscntligt riittss;ikerhctsanspri1k. Samtidigt kan förslaget undcrl;itta inspek

tiont:ns tillsynsverks;1111het. Saviil datainspektionen som honiitten iiVL'r 

Sk;inc och Blt:kingc anser eml'ilt:rtid att det biir priivas l'm lagtexten kan 

giiras cnk lare. 

Oeks!1 jag anser all kreditupplysningslagens tilliimpningsomr~ide biir anges 

tydligare iin f. n .. hun1dsakligen i enlighl't nK·d mnti\"L'ns hL·skri\"11ing al'\ ad 

som a1ses med yrh·smibsigt bedriven kreditupply.-;ningswrksarnhl'I (se 

prop. {lff~: 155 s. Hh). Samtidigt iir dl:! Lhick anget:igt:t att lagtexten inte 

tvng:s med alltfi.ir omfattande heskrirningar. Enligt min mening iir dl't 

tillriickligt att angt: a(( lagen giillcr kreditupplysningsverks;1111hL'I som hedri1·s 

i forviin·ssyfte eller som i annat fall iir a1· stiirrc omfattning. 

fri1n tilliimpningcn av kreditupplvsningslagen undantas f. n. genom en 

uttrycklig regel inll'rn frirmedling a\' upplysningar mellan krL·ditinriillningar. 

i dL·n m;in dl'! iir fr;ig;1 Pm SvL'riges riksbank. Sveriges im·c-;tcringsbank AB 

clll'r kredit in riittni ng u lllkr h;1nk i nspcktionL'Ils tillsyn. 
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I praxis har denna undantagsregl'l ansetts omfatta iiven det av affarsban

kenw. Sparbankernas bank och Sveriges fiireningshankers förbund gemen

samt iigda kreditupplysningsfiiretaµl't Upplysningscentralen UC AU. som 

enligt sin ;1v rt·geringen fastsliillda bolagsordning st;ir under hankinspektio

nens tillsyn. UC ornbesiirjer numera huvuddelen av bankernas interna 

kreditupplysningsförmedling men bedriver iiven extern kreditupplysnings

wrksamhet i förhi11lande till företag. m. fl. utanför hanksektorn. f-iir den 

externa \'erksamheten. som faller under kreditupplysningslagen. har UC 

erh{11lit datainspekti1mens tillstiiml enligt denna lag. 

I departementspromemorian framh{tlls att det i sak synes vara viilgrundat 

att l;'1ta tkn bankinterna kreditupplysningsvcrksarnhet som bedrivs av UC 

omfatt;1s av undantagsregeln för intern förmedling. av upplysningar mellan 

kreditinriittningar under bankinspektionens tillsyn. Fiir att detta skall framgft 

tydligt förcsltis att undantagsregeln kompletteras med L'n bestiimmclse. som 

inncbiir att med en sf1dan kreditinriittning jiimsUills annat företag unlkr 

inspektionens tillsyn om det har inriittats för kreditupplysningsverksamhet. 

Vid rcmissbehandlingen har detta förslag i allmiinhct liimnats utan erinran. 

Oeksi1 jag ansluter mig till förslaget. som dock bör .iiimkas nägot redaktio

nellt. 

I tlcpartcmcntspromemorian fiiresl;ls vidare att undantagsrel!eln för intern 

förmedling av upplysningar mL'llan kreditinriittning.ar utformas s~i att den 

inte omfattar finansbolag. iivcn om de genom siirskilcl lagstiftning stiills under 

bankinspektionens tillsyn. 

En s;idan iindring i kreditupplysningslag.en föreslogs i prop. 1978179: 170 

med förslag till lag om finansbolag i avvaktnn pi't den översyn av 

kn:ditupplysningslag.en som iir aktuell i förevarande lagstiftningsiiremk. P!1 

grundval av (f\;'nna proposition antog riksdagen nyligen lagen ( 1980:2) om 

finansbolag. Denna lal! innebiir att flertalet finansbolag fr. o. m. den I juli 

llJ8tl stiills under bankinspcktionens tillsyn. Riksdagen sköt dock upp friigan 

om finansbolagens stiillning i kredit11pplysninp.ssam111anhang till vörcn l lJ8lJ. 

I samband med detta beslut hiinvisades bl. a. till den niimnda (\Yersynen av 

krcclitupplysningslagen (se NU 1979/8!!:2.3 s. 17 och rskr 1979/Xll: 139). 

förslaget i departementspromemorian att finansbolagen ocksi·1 i furtsiitt

ningcn skall omfattas av krcditupplysningslagen har liimnats utan erinran av 

det stora flertalet remissinstanser. Till de instanser som _l!odtar fiirslagL'l hiir 

företriidare för st1viil niiringslivs- som li:intagarintressL'll. Datainspektilll1L'n 

framhttller det som angcliigL't att promemoriefrirslaget p;\ denna punkt 

genomfors och erinrar diirvid om den framskjutna rull som finansbolag med 

kontokort sverksa m het har inom konsu mL'n t k rL·ditom riidet. 

Förslaget kritiseras emellertid av fiirL'tr;idarna för banker och finansic

ringsföretag samt av Upplysningscentralen UC AU. De hiinvisar till de· sbl 

som vid lagL·ns tillkomst jhewpades lill stöd för att undanta \'issa andra 

krcditinriittningars interna kreditupplysningsförmedling fr<"in lagens tilliimp

ningsomriide. Enligt de kritiska remissinstanserna giir sig dessa skiil 1111 i lika 

Kredit11pply.1·11i11gs
lagen 
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hög grad giillancle hetriiffande de finansbolag so111 stiills under hankinspek

ti(inens tillsyn. Bankinspcktionen intar en liknande st{1ndpunkt. bl. a. 111ot 

bakgrund av prnme111orians förslag 0111 att de siirskilda inf1irmationshcgriin

sandc reglerna 0111 personupplysningar i fortsiittningcn skulle giilla ii\·en fiir 

enskilda niiringsidkare. Bankinspcktionen framh;illcr att Lkt utifri1n lk 

siikerhl'lsintn:'sscn so111 den har att bevaka inte finns ankdning att siirstiilla 

finansbolagen. 

Finansbolagens förening- tidigare Finansicringsfiirl'tagens fiircni ng- har i 

en skrivelse till justiticdepartc111entet den I 5 april I LJXO vtterligarc undn

strukit och utvecklat sin stiindpunkt att finansbolagen i förev;1rande 

sammanhang bi·ir likstiillas med bankerna. 

Undantagsrcgeln lxtriitlande intern förmedling av upplysningar mellan 

bl. a. kreditinriittningar under bank inspektionens tillsyn diskuterades utför

ligt vid kreditupplysningslagens tillkomst. Jag ft1r hiir hiinvisa i frirsta hand till 

prop. 1973: 155 s. 123-12X. Snm framgt1r a\· vad so111 anflirdl'S diir ansi1gs det 

frim flera synpunkter iinskviirt att kreditupplysningslagcn fick en si1 gerll'rcll 

tilliimpning som möjligt. Anledningen till att man likviil undantog en del 

kreditinriittningars - friimst bankernas - interna kreditupplysningsfiirmed

ling frtin tilliimpningcn av lagen \ar deras intresse av en friare krcdituppll's

ningsverksamhet sinsc111ellan. Samtidigt bedii111des riskerna för intcgritets

kriinkningar vara sm{1 inom den krets av företag so111 tb bcriirdes. I detta 

hiinseende {1beropades betriiffande bankerna bl. a. bcstiimrnclscrna 0111 

banksekrctcss. Även bankinspektionens tills~'n ansi1gs ha betydelse. 

'.'Jiir det nu giiller att avgLira hur finansbolagen bör behandlas i krL'ditupp

lysningssammanhanget 111{1ste sjiilvfallet bctydan<k vikt fastas vid att 

kreditupplysningslagen iir avsedd att ge friimst enskilda personer ett glltt 

skydd nrnt obehörigt intriing i den personliga integriteten. Detta syfte kan 

uppriittldllas endast \llll undantagen fr:\n lagens tilliimpning begriinsas. 

st1vida inte syftet kan tillgodoses pit annat siitt. Som jag nyss niimndt• 

understriiks ocks(1 \'id lagens tillkomst det iinskviirda i att den kunde ft1 en sii 
generell tilliirnpning som rni·ijligt. 

Fiir finansbolagen - diiribland :itskilliga kontokortsfiirctag - har krcdil

upplysningslagen hittills giillt i full utstriil'kning. ()m undantagsregeln fiir 

bankernas interna krcditupplysningsfrirmedling fi'ir omfatta iiven finansbo

lagen skulle det innehiira en .kraftig inskriinkning av lagens nu\'arande 

tilliirnpningsomrt1de. Som har frarnh:\llils i dcpartementsprnrnenrnrian skulle 

effekten di'1 kunna bli att en bct~'dande dl'I av kn:ditupplysningsfiirmedlingen 

till och friin de expander<HHk finansbolagen sker utan att sknldsreglerna i 

kreditupplysningslagen giiller för den. I stor utstriickning iir det hiir rr1·1ga 1l111 

personupplysningar hctriiffande vilka intresset av integritetsskydd viiger 

siirskilt tungt. 

Mot den diskuterade utvidgningen av 11ndantagskretscn talar ocksö att den 

skulle kunna medföra en icke oviisentlig rubbning av knnkurrL'nsfiirhallan

dena inom kreditupplysningsbranschen. Vidare bör beaktas att inte alla 

Krcdit11pp/y.rni11gs
lagc11 
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finansblllag nmfattas av den antagna lagL'll 1>m finansbolag nch tbrmcd av 

bankinspcktillllL'ns tillsyn. Det kan hiinlas all finansbolag lllL'd likartad 

verksamhet och \ikarta(k forutsiittningar i i)vrigt skall behandlas lika i 

kreditupplysningssammanhang vare sig de sU1r un(kr hankinspektinnens 

tillsvn cl kr intL'. 

511111 har sagts i prnp. l Y7Y!Xll: L'ilJ 111ed förslag till iindring i lagen 

(I Y7-l:Y22) 0111 kreditpolitiska medel 111. 111. och i direktivL'll ( LJir l 1JX0:2-I) för 

utredningen 0111knntnkort111[1ste man ii andra sidan ocks[1 beakta intressL't av 

en dfekti\· kreditupplysningsn·rksamhet. som ii\en kan vara knnsumL'nqw

litiskt motivL'rad. Om pL·rspnupplysningsbq!reppet i enlighet med prnmL'-

111oridiirslag.:t ut\ idgadcs till att omfatta upplysninµar 0111 L'nskilda niirings

idkare m. n .. skulle det fran den nu ber(irda synpunkten kunna fa negativa 

fiiljder fi.ir bl. a. finanshnlag:en och deras kreditgirning till niiringslivl'I. Som 

jag redan har niimnt i avsnitt -I. I och ~1\erkommer till i niista avsnitt hilr 

emellertid prnmemnrieförslaµl'I pi1 den punkten inte genomfi.iras. Ni1µ1H1 

för<imring av finansbolagens möjlighcll'r att tillgodnse bl'lw,·L't "' fiiretags

upplysning:ar bl'i1över alltst1 inte bdaras. 

Även niir det !,!iillcr de nu,·arandc Jk'rsonupplvsninµarna kan det för 

finansbolagen. och di1 inte minst kontnknrtsfiirl'ta!,!en. vara av siirskild 

bl'tydelse for en viil fungerande kreditgirning och kreditbevakning att de kan 

fil utbyta mer ingiiende information om betalning:sfi.irsum111elsn och 

kreditspiirrar m. 111. iin som tillt1ts enli,l!t 7 ~första stycket kredituppl\snings

lagen. Redan f. n. finns emellertid enligt paragrafens andra stycke en 

möjlighet till dispens fr:·1n detta förbud. Denna dis1x·nsmiijlighet biir enligt 

min mening beh:illas och utnyttjas för att tillgodose lwntokPrtsfiiretag:ens 

siirskilda behov av informationsuthyll' nm kreditmissbruk e. d. Jag: [11L'rkom

mer till detta i ett senare a\·snitt. .la!,! vill tilliigga att den nvss niimnda 

knntoknrtsutredningen har i uppdrag bl. a. att p:'1 grundval a\· sitt utred

ningsarhetc niirmarL' prö\a \·ad som biir giilla i fr:'1ga om kontnkortsfiireta

gens möjli!,!heter att fo och utbyta information nm krcditmisshruk m. m. 

\kd hiinsrn till det sagda ansluter jag mig. i likhet ml'd det stora flertalet 

remissinstanser. till promemorians st:'1ndpunkt att finansbolagen intl' helll'r i 

fortsiittningcn biir nmfottas a\· undantaget fiir intern förmedling: av 

kreditupplysningar mellan banker neh vissa andra kreditinriittning:ar. Den 

bestiimmelsc av detta inn.:.•hiill som har föreslagits i prop. l Y7S!7Y: 170 med 

förslag till lag om finansbolag: 111. 111. biir diirfor arbetas in i 1 ~ kreditupp

lysnin!,!slagen tillsammans med de andra iindringar av paragrafen s<Hll jag 

tidigare har förordat. Rehnvet av en effektiv kreditupplysning: hos finansbo

lagen bör - som jag föerkommer till i det fiiljande ·-kunna till,l!odnses bl. a. 

genom den nyss niimnda dispensnll'i.iligheten. {1tmi11st,1nc i a\'\·aktan pi:i 

k1intob.1rtsutredningens arbete. 

Krl'ditupplysningslagen nmfattar f. n. iivcn s;'1dan \Tkesmiissig krnlitupp

lysning:sverksamhet som bedrivs gl'nom offentliggörande av kreditupplys

ningar i tryckt eller pi1 annat siitt framstiilld skrift. Kravet p:i att det skall vara 

K rcdiwpr1ly.rni11gs
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ft{1ga om yrkesmiissigt bedrin:n kreditupplysningsvL·rks;1111het h;1r emt·lkrtid Krt'di1upplvs11i11gs-

ansetts innehiira att lagen inte omfattar utgivandl't av t'XL'mpd\is dagstid- lagen 

ningar eller tidskrifter som hun1dsakligen inneh;-ilkr allmiint inft>rmatinns

material. ii,·en t>m det vid sidan diirav i viss utstriickning införs infnrmati<>n 

som har karaktiiren a\' kreditupplysningar (_jfr prop. 1973: 155 s. 131i). 

Enligt promemorian hör denna begriinsning i tilUmpningsomri1det niir dl'l 

giiller dagstidningar e. d. komma till tydligt uttryck redan i lagtexten. En 

siirskild bestiimmelse om detta föresl;is diirför. För min del anser jag 

emdlertid att en s{1dan precisering inte iir niid,·iindig. 0111 man anger lagens 

tilliimpningsomr;1de i enlighet llll'd vad jag förut har fi\rordat. N;lgon siirskild 

hestiimmdse av det slag som har föreslagits i dq1arte1rn:ntspro111cmorian bör 

allts{1 inte tas upp. 

4.2.2 Begreppet kredi111p1Jfr.rni11g 

'.\led kreditupplysning avses enligt 2 ~ kreditupplysningslagen uppgift. 

omdöme eller riid som liimnas till ledning fiir bediimning av an11<1ns 

krcdit,·iirdighct eller vederhiiftighct i i\nigt i ekonomiskt hiinscende. 

13etriiffande den n:irmare innd1iirdcn hiira\' kan hiinvisas till tkpartcments

promL'mtHian s. h-1 f (jfr prup. JlJ73: 155 s. 13X f). 

I departemL'ntspromcnwri;1n fr;1111hhlls att lagens definition a\· ,·ad som 

<l\'Sö med kreditupplysning f;'ir anses iindam;'tlsenlig och tillriickligt klarliig

gamle. Av föreskriften att uppgiften etc. skall ha liimnats "till ledning fiir .. 

bedömningen av annans kreditviirdighet eller ekonomiska wderhiiftighet i 

iivrigt framgi"ir enligt prnmemorian att utliimnandl'l av informationen skall 

fttminstone ddvis ha föranletts av en avsikt hos utliimnaren att diirmed hjiilpa 

mottagaren att gi\ra en si1dan kreditbediimning. '.\kd anledning av pi"qX'kan

den fr{111 datainspl'idi<>ncn framh{dls att dcc sjiildalkt inte blir friiga om 

kreditupplysning i lagens nll·ning. 0111 den som liimnar ut infnrmatinn 0111 

ni"tgnn annans förhi"1llandcn maste göra detta direkt p<t grund av lag. s<tsnm 

niir en mvndighet iir skyldig att liimna 111 ,·issa uppgifter L'nligt reglerna om 

allmiinna handlingars offentlighet eller kung.lira ktinkursbeslut L'. d. 

L:nder remissbchandlingen har promemnridi·irslaget i denna del inte m(itt 

niigon erinran. CkkS:1 jag anslutl'r mig till den tolkning a\· hegrq1pet 

kreditupplysning som har redovisats i promenwrian. Uttal;mdena i prome

morian p<\ denna punkt stiimmer enligt min mening ö\·erens med vad som 

mi1ste antas ha \'arit a\'sett \'id lagens tillkomst. 

4.:!.3 Grii11sdr11g11i11ge11 me//1111 /J/'r.1·1)/lll/'f1l.1·s11i11g11r m·lt _t('i/'i'lag11111pl_1·.mi11g

ar 

Genom 2 * kreditupplysningslagcn bestiims inncbiirdL·n "'. det i lagen 

centrala begreppet personupplysning. l\kd detta begrepp a\'st:s krL·ditupp

lysning om annan enskild pnq1n iin den som iir niiringsidkarL' L'ller annars har 
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s;1 viisl'ntligt inflytande i viss niiringsvl'rksamhL'l att uppgifter om hans L'gna 

fiirhitllanden behövs för att belysa VL'rksamhl'tens L'knnomiska stiillning. F1.ir 

pL'rsonupplysningarna giilll'r enligt lagl'n flera siirskilda rl'gler som iir 

avsl'dda friimst att skydda dl'n L'nskildes pl'rsonliga integritet. Dessa regler 

innl'biir i huvudsak fliljande. 

Enligt 7 * far en personupplysning inte inneh<tlla uppgift nm annan 

bl'talningsfi.irsummelsl' iin sadan som har fastslagits <tv domstol L'ller pit ett 

annat mera tillfrirlitligt siitt. Datainspektionen far emellertid medge undan

tag hiirifrtm. I praktiken har förbudet mot uppgifter om andra betalnings

fiirsummelser sin största bl'tydelse niir det giilll'r s. k. ansökningsuppgifter. 

dvs. friimst upp11ifter om ansökningar om hetalningsfi.irelii!!gande eller 

lagsiikning. Enligt 8 * fftr L'n personupplysning inte innehi1lla uppgifter om 

iildre 11mstiindighL'ter eller fiirhitllanden som kan vara av betydelse vid bl. a. 

bediimningen av n:'tgons krL·ditviirdighet. Griinsen dras hiir f. n. \'id fem i"ir 

friin utg{1ngL'n av det tir dit LllllStiindigheten intriitlade eller förhttllandet 

upphörde. Enligt l) * för en personupplysning inte liimnas ut. 0111 det finns 

anledning anta att upplysningL·n kommer att an\'iindas av annan :in den som 

har ett legitimt bl'lrnv a\' upplysningen. Niir en personupplysning liimnas ut 

skall enligt 11 ~ den som avses med upplysningen samtidigt erh;il\a ett 

skriftligt meddelande om upplvsningens innehftll (s. k. pen;onupplvsnings

kopia ). 

1 sin promemoria rörande kreclitupplysningslagL'n pt1talade datainspektio

nen vissa svifrighekr som i den praktiska tilliimpningen hack visat sig vara 

fiircnaclc med lagens griinsdragning mellan personupplysningar lll'h s. k. 

fiirctagsupplysningar. Si"ilunda ans[1gs dL'll bristande iivnensstiimmclscn 

mellan begreppet pL'rsonupplysning i kreditupplysningslagcn neh begreppet 

personuppgift i datalagen i·ignad att {1stadkomma systematiska wiirighcter i 

datoriserade krcditupplysningsregiskr. Vitbre angavs att det i den masshan

tering som krcditupplysningS\·crksamhct ofta innl'hiir kan vara S\'{trl att 

faststiilla i vilka fall en fysisk person iir att anse som niiringsidkare c. d. 

'r"tterligare ett problem hiingde enligt inspektionen samman med att enskilda 

personer genom att bvta syssclsiittning kan falla ömsom innm och ö111som 

utanför perspnupplysningskategorin. 

l'vled hiinsyn till vad datainspektionen sitlunda anfört har i departements

promemorian föreslagits en radikal iindring av vad so111 i kredituppl\'snings

lagcn skall a\'scs med personupplysning. Enligt prome111oriefi.\rslaget biir 

lllL'd detta begrepp fiirst<is varje kreditupplysning om L'n enskild person. 

oavsett om han iir niiringsidkare eller inte. Utiiver de problem 111cd den 

nuvarande griinsdragningen som datainspektionen har pekat pi1 har till stöd 

för förslaget <iheropats den frirbiittring av friimst integ:ritctsskyckkt för 

enskilda niiringsidkare m. fl. som skulll' bli följden om de hiinfördes till 

pc rson u ppl ysn i ngs kategorin. 

Vid remisshehandlingen har promcmorieförslagct pf1 denna punkt fatt ett 

blandat mottagande. Åtskilliga re111issinstanser godtar fiirslagl't utan niirma-

Kredi1upplysnings
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re kommentarer. Fiirelriidare för banker och andra kreditgivare, för Kredit11pp/ys11i11gs

kreditupplysningsbranschen och för niiringslivet motsiil!er sig emellertid att .·lagen 

förslaget genomförs. Ett grundliiggamk tema i deras kritik mnt förslaget iir 

att det innebär risker fiir en kraftig frirsiimring av fiiretagsupplysningsverk-

samhetens effektivitet och kvalitet. Även andra remissinstanser, s{1som 

bankinspektionen. Sveriges advokatsamfund och TCO. tar avstih1d friin 

förslaget eller ifdgasiitter dess liimplighet. 

Näringslivets hMlning iir emellertid inte L'nhetlig. Förslaget tillstyrks 

s~1lunda av SAF och Sveriges industrifiirbund. Niigra andra remissinstanser 

som företriider niiringslivet förordar att kreditupplysningar om enskilda 

näringsidkare m. fl. likstiills med personupplysningar vid tilliimpningen av en 

del av de siirskilda persnnupplysningsreglcrna men inte niir det giiller 

andra. 

För egen del vill jag till en biirjan framhi1lla att den nuvarande 

gränsdragningen mellan personupplysningar och s. k. fiiretagsupplysningar 

har gällt alltsedan lagens tillkomst. Av vad som har anförts i datainspektio

nens promemoria rörande kreditupplysningslagen och i departementspro

memorian framgi\r visserligen att griinsdragningen har v:'illat vissa problem i 

den praktiska tilliimpningen. Dessa synes dock inte vara stiirre iin all de biir 

kunna i allt viisentligt bemibtras fr{ln bl. a. kreditupplysningsfi.iretagens sida. 

Enbart gränsdragningsproblemen kan diirför enligt min mening inte anses 

utgöra tillriicklig anledning att iindra den nuvarande bestiimningen av 

personupplysningsbegreppet. 

Från bl. a. integritetsskyddssynpunkt har promemoricförslaget icke obe

tydliga förtjänster. Dessa mt1ste emellertid viigas mot intresset av att kunna 

få mer ingående och fullstiindiga kreditupplysningar rörande företag. Detta 

intresse m{1ste i allmiinhet anses lika betydelsefullt vare sig företaget drivs 

direkt av en enskild niiringsidkare eller företaget har organiserats i en annan 

riittslig form. Enligt min mening har det inte framkommit några missfiirhcil

landen eller andra omstiindigheter som föranleder alt avviigningen mellan 

integritetsskyddssynpunkterna och intresset av en effektiv fiiretagsupplys

ningsvcrksamhet i dag hiir utfalla p[1 ett annat siilt iin ,·id lagens tillkomst. l 

varje fall finns det inte anledning att giira ni1gon iindring niir det giiller fdgan 

om vilka slags uppgifter som bör rn förekomma i kreditupplysningar om 

enskilda niiringsidkarc m. fl. Jag iir diirfor inte beredd att föreslt1 att de regler 

i 7 eller 8 * kreditupplysningslagen som begriinsar möjlighekrna att inhfönta 

information utvidgas till alt omfatta iiven kreditupplysningar om enskilda 

niiringsidkare m. Il 
När det gäller bestiimmelsen i lJ *·som innebiir att en personupplysning 

inte for liimnas ut om det finns anledning anta alt den kommer att användas 

av annan iin den som har ett legitimt behov av upplysningen. har visserligen 

det stora flertalet remissinstanser godtagit att denna regel utstriicks till att 

giilla iiven kreditupplysningar om enskilda niiringsidkare m. tl. Ett legitimt 

behov av kredilllpplysning om personer som tillhör denna kategori kan 

4 Riksdagen /980i8/. I sam/. Nr JO 
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emellertid föreligga av de mest skiftande anledningar. En legiti111itt'tskon

troll iiven mt'd a\·seendt' pi1 si1dana kreditupplysningar skulle sannolikt i 

praktiken fil hegr:insad bl'tydelse. DL'! finns diirfiir en risk för att en 

legitimitctskontroll i dessa fall skulle uppfattas som en ren formalitet. Lktta 

kan i sin tur inverka negatiYt p{1 tilbmpningen av lJ * niir det giillt'r 

upplysningar nm andra L'nskilda personer iin niiringsidkare m. fl. P;'1 grund av 

det nu sagda finner jag dt't varken pi1kallat eller liimpligt att utvidga 

tilliimpningsomritdt't för 9 ~. 

Sammanfattningsvis inneb:ir det sagda att den nuvarande avgriinsningen 

av begreppet personupplysning i 2 * krcditupplysningslagen hör hL·h;·t11as 

oföriindrad och att bestiimmclserna i 7-lJ ~~ iiven i fortsiittningt'n biir giilla 

enbart for kreditupplysningar om andra enskilda personer iin niiringsidkare 

rn. tl. 

DL't iir emellertid en sak att man inte i större utstriiekning :in f. n. bör 

begr:insa den information som for förekomma i kreditupplysningar om 

enskilda näringsidkare m. fl. En fri1ga av viisentligen annan karaktiir iir om 

inte även denna kategori av enskilda personer bi"ir ges en s<idan riill till 

samtidigt och kostnadsfritt bcskt'd om innt'h<illet i en liimnad kreditupplys

ning som fiir personupplysningarnas del fi.iljt'r av de nu\'arandt' bestiimmcl

scrna i 11 * kreditupplysningslagen. Si1viil forn integritctsskvddssynpunkt 

som utifr(1n önskem;'tlet att undvika oriktiga eller missvisande kreditupplys

ningar kan enligt min mening mycket vinnas, nm ol'ks[1 fiiretagare m. tl ges 

liknande möjlighet att kontrollera de uppgitkr som i ett krL·ditupplysnings

iircnde har liimnats om vederbiirande. En s{1dan mi.ijlighl'l l,iir diirför 
iiverdgas. Detta i1terkommer jag till i ett fiiljande avsnill t-L2.(1). 

4.2...I L<'gitimirl'Tskontrofl och hestiillam11.1Tar 

Enligt lJ ~ kreditupplysningslagen fitr en personupplysning intl' liimnas ut, 

om det finns anledning anta att upplysningt'n kommer alt anv:indas a\' annan 

iin den som pil grund av ett ingiinget L'ller ifr:1gasatt krL·dita\'tal ellL'r av n<'1gon 

liknande anledning har behov a,· upplysningen. Paragrafen förutsiitter att 

den som bL'driver den aktuella krt'ditupplysningsverksamhetrn kontrollerar 

att bestiillaren av en personupplysning har ett siidant legitimt behov av 

upplysningen. Ett uppstitligt eller oaktsamt ~isidosiittande av LJ * kan enligt 

19 * straffas med böter t'llt'r fängelse i högst ett i"ir. Åsidosiittandet kan 

dessutom leda till skadt'st[mdsskyldight't enligt 21 * nch till sanktioner friin 

datainspektionens sida gennm fi.irt'skrifter 1lch i sista hand i1terkallelst' av 

tillsti'ind enligt 17 s. 
I departementspromemorian framh<ills att 9 ~ i och fi\r sig innebiir att 

krcditupplysningsfört:tagL'll skall fordra in uppgift om det iindamiil för vilket 

en personupplysning begiirs. Enligt pmmt'm1Hian kan det dock inte rimligen 

kriivas av ett kreditupplysningsföretag att det fdn en ofta i1tcrkommande och 
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viil kiind kund infordrar uppgift nm iinda1rn\lct med varje enskild pcrsonupp- Krediwpp/ysnings

lysning. Kravet pf1 kontroll fr{in krt'dilupplysningsföretagets sida bör enligt lagen 

promemorian i st1dana fall ofta kunna anses uppfyllt genom att företaget 

avfordrar kunden en genert'll forsiikran om att denne skall begiira 

personupplysningar endast niir det finns ett s{1dant behov av upplysning som 

avses i 9 ~- Enligt vad som framh;\lb i promemorian torde den som bedriver 

kreditupplysningsverksamhct iiven i övrigt i betydande utstrikkning vara 

hänvisad att lita till de uppgifter som bestiillaren av en personupplysning 

lämnar rörande sitt behuv av upplysningen. 

Under rcmissbehandlingen har dessa uttalanden i promemorian om 

tilliimpningen av 9 * liimnats utan erinran av det stora fkrtalet rcmissinstan

scr. Datainspektionen ser del cmdlertid som en brist i lagen att dl'I saknas 

möjlighl'ler att ingripa mot den som vilseleder ett kreditupplysningsföretag 

att bmna ut en personupplysning i strid mot 9 *· Inspektionen uppger att 

flera fall av missbruk har intriiffat och anser diirför att den som bcgfö· en 

personupplysning miiste {tläggas att liimna korrekta uppgifter om sitt behov 

av upplysningen. Enligt inspektionens mening iir det inte orimligt att förena 

en s;ldan förpliktelse med strallsanktion. 

De upplysningar som har liimnats i samband med remissbchandlingen ger 

vid handen att förutsiittningarna för tilliimpningcn av 9 * och de därtill 

knutna sanktionsbestiimmelserna i viss miln har rubbats genom utvecklingen 

inom kreditupplysningsbranschen. Av vad datainspektionen har anfört i sitt 

remissyttrande framgi1r sftlunda att legitimitetskontrollen hos kreditupplys

ningsföretagen i praktiken sker huvudsakligen p{1 det mer allmiinna siitt Slllll 

har berörts i departementspromemorian. Under inspektionens medverkan 

har utvecklats en praxis som innebiir att kreditupplysningsförctagen i avtalen 

med sina abonnenter tar in bestiirnmclser om att dessa fär bcgiira 

personupplysningar endast under de förutsiittningar som anges i 9 * 
kreditupplysningslagen. Denna utveckling har ytterligare belysts av Upplys

ningsccntralen UC AB. som i sitt yttrande uppger att den helt dominerande 

delen av företagets produktion av personupplysningar levereras per tr{1d via 

direktkopplade dataterminaler till beställarna. UC framhftllcr att detta 

innebär att iinclamMsprövningen enligt 9 * i det enskilda fallet sker hos 

bestiillaren. Krcditupplysningsförctagets kontroll avser i sjiilva verket 

beställaren och sker innan ett abonnt'mangsavtal triiffas. Enligt UC kan 

företaget därjämte i efterhand ingripa mot en abonnent. om dl'I uppdagas att 

denne missbrukar abonnemanget. 

Den praxis som siilunda har vuxit fram som en följd av bl. a. utvecklingen 

av ADB-rutiner hos olika kreditupplysning~Jöretag bör enligt min mening 

godtas. i all synnerhet som den genom datainspektionens godkiinnandc har 

blivit fast etablerad. Det iir emellertid uppenbart att det dä inte iir tillriickligt 

med det ansvar som enligt Y och 19 ** :ivilar den som bedriver kreditupp

lysning:sverksamhet. Ett ansvar för att de friin integritetsskyddssynpunkt 

viktiga reglerna i 9 *inte ;isidosiitls miiste liiµgas även p{1 den som bestiillcr en 
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personupplysning. DiirmL·d kan man ocksi1 liisa det av datainspL·ktioncn 

p~1talade prnblcmct att hestiillarL'n av en pL'l"Sllnupplysnin_l! f. n. utan pi1fiiljd 

kan vilsL'lcda ett kreditupplysningsföretag att l:in111a ut en persllnupplysning i 

strid mot 9 *· Som inspektionen har p<\pL'kat föreligger hiir en lucka i 

integritetsskyddet. eftersom inspektilinen givetvis i allmiinhet inte heller kan 

in_l!ripa mot det företag som har utsatts för vilselcdandet. 

Ett ansvar fiir bestiillaren hör. som inspektillnen har varit inne p[1. 

{1stadkommas g.cn\ll11 att en ny straft11estiimmL'lsL' förs in i lagL'n. Denna 

bestämmelse hör inncbiira att bestiillaren diims till bi·itcr. om han genllm 

vibL'k:dande L'ller p<I annat siitt uppsiitligcn föranleder att en personupplys

ning Himnas ut till n{1gnn som inte har ett sadant le_!!itimt bchnv av 

upplysningen. 

4.2..5 Rcstii/luruppgifi i samband 1111·,/ 11c1-s111111p11lv.111i11g.1·ku11i11 

Ett visst samband finns mellan 1! och 11 **· Enligt 11 * skall. niir cn 
personupplysning liimnas. den snm avses mL'd upplvsningL'n samtidigt och 

kostnadsfritt gL's ett skriftligt meddelanck om upplvsningL·ns innehall (s. k. 

personupplysningsknpia). Denna bestiimmelse i 11 * biir i sin tur stiillas 

samman med bestiimmelsen i I !l *. Enligt denna hL'sLimml'lsc har var och en 

··· iiven enskilda niiringsidkare m. tl. samt juridiska personer - riitt att mllt en 

skiilig avgift fa ett skriftligt besked av den som bedrivL'r kreditupplysnings

verksamhet om innehi1llet i ek uppgifter som finns la_!!rade om honom (s. k. 

rcg:isterbeskcd). 

Vid tillkomsten av krL'ditupplysningslagL'n diskutL'rades ingC1L'ndc. om inte 

den som har riitt till registerhcsked och pcrsonupplysningsknpia ncks<i borde 

ha riitt att samtidigt fii uppgift om \"L'lll som har erhitllit kreditupplysning.. I 

det utrL'dningsbL'tiinkande som l[t)! till grund för lagstil"tnin)!L'n fiireslngs att 

siwiil registerbesked som kn:ditupplysningsk11pior skulle inneh[1lla uppgift 

om bestiillaren. riirslagL't motivcracks friimst med att den enskikk sji"ilv 

borde fä möjlighet att kontrollera att en personupplysning pm honom inte 

hade liimnats till nitg\lll nbehi.irig. Riittcn att i registerbesked och kreditupp

lysningskopia fa uppgift om hestiillarL'll ansags emellertid biira giilla iiven 

företag 111. n. (se sou 1972:7'! s. sx och 93). 

De nu beri)rda förslagen IL'dde dock intt' till lagstiftning. I propositionen 

med förslag till kreditupplysningslagen framhöll fiirl'dragande statsr<"idet att 

den enskilde i allmiinhct torde ha ett begriinsat intresse av ifra)!a\'arande 

uppgifter. Om den enskilde fick vL'ta att L'n prcsumti\· kreditgivare hade 

begärt kreditupplysning om honom. ansi1gs det rentav i vissa fall kunna skada 

förh[1llandet mellan dem. Vid misstanke nm att reg:L'ln i <) * nm legitimitets

kontroll hade {1sidosatts kunde den enskilde enligt föredraganden viinda sig 

till tillsynsmyndigheten och begiira undersiiknin_l!. Bctriiffande fiirL'tagsupp

lysningskatcgorin innehar pnlpnsitionsfiirslagL't i\\·er hurnd tagL't intc nilgon 

rätt till krcditupplysningskopia utan endast en riitt att p~I begiiran fä 
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registerbesked. I friiga om hestiillaruppgift i registerbesked till företag m. Il. Krcdilllpplvs11i11gs-
hiinvisade föredraganden till att del inte föreslogs ni1gra bestiimmelser om lagen 

lcgitimitl'tskontroll pit företagsupplysningsomri'1det. Det fanns därför enligt 

föredraganden iinnu mindre anledning all p{1 delta omriide införa en riitt all 

fri uppgift om vem som hade erhitllit kreditupplvsning. Ln s:·idan riill skulle 

enligt föredraganden ocksit kunna medföra skada inom afförslivet (se pwp. 

197.3: 155 s. 111-113). hirslagen i propnsilionen bifiills av riksdagen (NU 

197.3:69. rskr 379). 

Frf1gan om riitten all i samband med personupplysningskopia fä besked 

iiven om hestiillaren har diirdter aktualiserats i riksdagen vid flera tillfällen. 

bl. a. genom motioner vid riksmiitena 1976177 nch 11!77178 (mot. 1976/77:52Cl 

och 197717'!<.:799). Niiringsutskollet. som inhiimtade datainspektionens 

yttrande (iver den förra motionen. uttalade vid h<ida tillfällena att lagen 

borde kompletteras i Llctta hiinseende. Med hiinvisning till den nu aktuella 

översynen av lagen föreslog utskottet dock inte n[1gon ~ttgiird frirn riksdagens 

sida (NU 1977/78:9 oeh 53). 

I sammanhanget hör niimnas att Upplysningscentralcn UC J\B samt 

ytterligare ell större kreditupplysningsfiiretag har erhiillit tillst~rnd för sin 

kreditupplysningsverksamhet s<iviil L'llligt datalagen som enligt kreditupplys

ningslagen. I tillst<indet har datainspektionen med f1heropande av fi * 
datalagen föreskrivit att företagen i personupplysningsknpia skall ange ii\·en 

vem som har erh{tllit upplysningen. För UC:s del giiller delta ocksi1 

personupplysning som liimnas i UC:s bankinll'rna verksamhet. 

I departementspromemorian har mot den nu angivna bakgrunden 

föreslagits att den som a\·ses med en personupplysning skall ha riitl till besked 

intl' bara om upplysningens inneh;·111 utan iiven om vem som har begiirt 

upplysningen. En bestiimmclse om detta skall enligt förslaget tas in i 11 * 
k reditupplysningslagen. 

Detta förslag har vid remisshehandlingen tillstyrkts eller liimnats utan 

erinran av praktiskt taget alla remissinstanser. under föruts;ittning att 

personupplysningshegreppt·t beh<ills oföriindrat. 

För egen del ansluter _jag mig till uppfattningen att det fr[m integritets

skyddssynpunkt iir angcliiget att den enskilde omedelbart och pii egen hand 

kan konstatera vem som har begiirt en personupplysning om honom. F. n. 

kan den rnskilde. niir uppgift om hesliillaren inte har liimnats. visserligen fa 

denna uppgift via datainspektionen. som med stiid av sina tillsynsbdogen

heter enligt kreditupplysningslagen kan inhiimta uppgiften rr;in den som 

liimnat personupplysningen. Detta iir emellertid ett omstiindligt förfarande. 

som enligt vad datainspektionen har utvecklat i sitt tidigare nämnda yttrande 

till riksdagens niiringsutskott (se '.\IU 1977178:9) iir resurskriivande för biide 

kreditupplysningsföretagen och inspektionen. 

Jag förordar därför att 11 * kreditupplysningslagen kompletteras med en 

bcstiimmelse som innebiir att den som avses med en personupplysning skall. 

samtidigt som han erhåller en personupplysningskopia. liimnas skriftligt 
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besked om vem som har hegiirt personupplysningen. Krcdit11pp/ys11i11gs-

Det kan naturligtvis ifr[1gasiittas. om inte ett motsvarande besked om vem lagen 

som har hcgiirt en personupplysning biir bmnas ocks{1 i samband med 

registerheskt:d enligt 10 * kreditupplysningslagen. En si"1dan bcstiillaruppgift 

skulle kunna avse exempelvis den senaste tolvm{111adersperiode11. Friigan har 

inte herörts i departementspromemorian eller i remissyttrandena. Enligt min 

mening iir emellertid en reglering av detta slag inte erforderlig. om man 

föreskriver att uppgift om hestiillaren skall Himnas vid varje tillfälle dit en 

personupplysning liimnas ut. Det synes f. ö. inte uteslutet att detta i 

praktiken kommer att leda till att iiven uppgifter om tidigare hestiillare tas in i 

registerheskeden . 

./.2.6 Kredi111pplv.rni11gskopia till <'nskilda 11iiri11gsidkar<' 111. .fl. 

Förslagen i departementspromemorian innebiir att alla enskilda personer. 

dvs. även enskilda niiringsidkare och andra enskilda med ett mera viisentligt 

inflytande i viss naringsverksamhet. skall ha riitt att fä besked om innehållet i 

en liimnad kreditupplysning och om vem som har begärt upplysningen. 
Dessa förslag hänger samman med det förslag om en utvidgning av 

begreppet personupplysning som har behandlats i avsnitt 4.2.J. Som har 

angetts där har denna utvidgning mött stark kritik friin flera remissinstansi.:r. 

bl. a. fiirctriidare för banker och andra kreditgivare. för kreditupplysnings

branschen och för näringslivet. Dessa rcmissinstanscr iir ockst1 ncgati\'l 

instiillda till att niiringsidkare m. tl. skulle fri riitt till kreditupplysningskopia 

och till hi.:sked om vem som har begiirt upplysningen. Även andra 

rcmissinstanser. stisom bankinspektionen. Sveriges advokatsamfund och 

TCO. tar avsttmd fdm detta förslag eller ifdgasiittcr dess liimplighet. En del 

företriidarc för näringslivet. t. ex. SAf' ot:h Sveriges industrifiirhund. 

tillstyrker dock förslaget helt eller delvis. 

Datainspektionen anser för sin del att det bör överviigas att ge ocksit vissa 

juridiska personer. t. ex. handelsbolag och mindre aktiebolag. en riitt att fä 

krcditupplysningskopia. Inspektionen pekar ii andra sidan p{1 att en 

utvidgning av rätten att fa en sädan kopia kan medföra problem för den s. k. 

löpande kreditbevakningen. Denna bevakning innebiir att en kreditupplys

ningsabonnent fortlöpande får besked om bctalningsfi.irsummelser m. m. 

som har registrerats på abonnentens kunder. bl. a. enskilda näringsidkare. 

Bevakningen är enligt inspektionen synnerligen viirdefull. För att den inte 

skall bli alltför kostsam. om riitlt'n till kreditupplysningskopia utvidgas. anser 

inspektionen att kreditupplysningsföretagen i stiillet för att siinda ut i.:n kopia 

vid varje bcvakningstillfälle horde kunna lämna den företagare som a\'ses 

med bevakningen besked om att bevakning har inletts. 

För egen del vill jag till en början erinra om att jag i avsnitt 4.2.3 har intagit 

den sti'indpunkten att de regler i 7 och 8 *~ kreditupplysningslagen som 
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lwgriinsar möjligheterna att inhiimta infllrmatiilll inll' biir utstriickas till att Krctli111pp/ys11ings-

omfatta iiven kreditupplysningar om enskilda niiringsidkan: m. n. Som lagen 

framg;ir av vad jag anfiirde diir kan det emellertid ifr;'1gasiittas om inte denna 

ka!L'gori Lhiremot bör ha riitt att Hi beskt'd nm innl'11[tlkt i en liimnad 

kreditupplysning och om \'Clll som har begiirt upplysningen. 

Vad först ang<lr fri1gan om riitten att nmedl'ibart och kostnadsfritt fo 

besked om innch[1llet i en Himnad kreditupplysning iir det enligt min mening 

klart att en s(1dan riitt skulle innebiira en fiirbiittring av de hiir aktuella 

enskilda personernas integri!L'tsskydd samt framför allt minskadL' risker för 

oriktiga eller missvisande krcditupplvsningar. En krcditupplvsningsknpia 

ger ett starkt incitament till kontroll av de uppgifter som har liimnats i 

ärendet. Detta kan i sin tur leda till att riittclse p(1kallas och verbtiills sam\ 

tillstiills den som har f;'1tt del av upplvsningen. Uppgifterna kan naturligtvis 

l>d:S:t vara av s<klan art att de föranleder en hfinviindelse till datainspektionen 

ellt'r andra ;\tgiirdcr. Jag vill erinra om att regl'ln i 5 * nm att krt'ditupplys

ningsverksamhet skall bedrivas si't att den inte leder till otillbörligt intr[111g i 

n~igons personliga intt'gritet giiller till förmi·1n iiven fiir enski Ida niiringsidkare 

m. tl. Detsamma giillcr riittcn till skadest;"ind enligt 21 ~ p[1 grund av 

integri tetsk rii n kni ng. 

Redan i dag giiller att s<'1viil en sk i Ida niiringsidkare m. fl. som juridiska 

personer har riitt till registerbesked enligt 10 ~ kreditupplysningslagen och 

att enskilda näringsidkare diirjiirnte i förekommande fall har riitt till 

registerbesked enligt lO * datalagen. Denna riitt till registerbesked ger 

kontrollmöjligheter av liknande slag som da en krcditupplysningskopia 

Himnas. De farh{1gor som har framförts under remissbehandlingen för att en 

riitt till besked om innd1i'illet i en liimnad kreditupplysning skulle kunna leda 

till svärighetl'r att samla in relevanta uppgifter kan diirfiir knappast ha fog för 

sig. Enbart en riitt till registerbesked iir dock frtm integritctsskvddssvnpunkt 
inte likviirdig med en riitt till kreditupplysningskopia. som har den 

betydelsefulla funktionen att direkt uppfordra till en kontroll av de uppgit'ter 

som har lämnats ut.Av dessa skiil anser jag att principen hiir vara att t'nskilda 

personer som iir niiringsidkare e. d. skall, niir en kreditupplysning har 

lfönnats, samtidigt och kostnadsfritt tillstiillas ett skriftligt meddelande om de 

uppgifter som upplysningt'n inneh@t'r. 

Den nuvarande rlitten till kopia av pt'rsnnupplysning innebiir att besked 

skall liimnas om hda innehf1llet i upplysningen. alltsi1 även om r~id och 

omdömen. Denna ordning synes inte ha medfört ni'igra oliigcnheter. 

Förhallandet kan emellertid bli ett annat niir det giiller fiiretagsupplysningar. 

i synnerhet om en kreditupplysning llimnas av t. ex. företagets bankfiirbin

delse. I sammanhanget kan erinras om att riitten till registerbesked enligt 

JO* kreditupplysningslagt'n i och for sig inte torde innebiira rlitt till besked 

rörande r;id och omdömen. iiven om sildana har rt'gistrer<1ts. Det kan inte 

utt'slutas att en ovillkorlig riitt för niiringsidkarc m. fl. till besked inlt' bara 

om faktiska uppgifter utan iiven om r~id och omdiimcn kan fil skadliga 
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effekter i vissa fall. Niigon allmiin skyldighet att liimna besked om r{1d och 

omdömen till niiringsidkare m. n. bör diirfor inte fiireskrivas. 

I fr{iga om meddelandeh innehi'1ll kommer skyldigheten att himna 

kreditupplysningskopia till enskilda niiringsidkare m. ti. s~llunda att iiverens

st~imma med skyldigheten att liimna registerbesked enligt l!I ~ krcditupplys

ningslagen. Det biir emellertid framh:Hlas att detta inte inskriinker den 

skyldighet som. om kreditupplysnings\'L'rksamhet bedrivs med hj~ilp av 

ADH. fiireligger enligt lO * datalagen all Himna besked iiven rörande 

registrerad personuppgift som best:ir av omdöme eller annan viirderande 

upplysning (jfr 6 *andra stycket datalagen). 

De bcstiimmeber om kreditupplysningskopia till enskilda niiringsidkare 

111. n. som jag nu har förordat bör tas in i 11 * kreditupplysningslagen. Jag 

kan inte finna tillriickliga skiil att. som datainspektionen har satt i fr;1ga. 

föreslii n{1g\lt undantag beträffande uppgifter som liimnas inom ramen för 

s. k. löpande kreditbevakning. Det främsta syftet med riitten till besked om 

de uppgifter snm har liimnats i en kreditupplysning iir att den som 

upplysningen avser skall siittas i tillfiille att omedelbart kontrollera de 

uppgifter som har liimnats om honom. Detta syfte skulle enligt min mening 

kunna förfelas. om enskilda niiringsidkare vid löpande kreditbevakning 

endast skulle fil besked om att en s:'idan bevaknin[! har inletts. 

Som har framhilllits av bl. a. datainspektionen finns det i och för sig skiil 

som talar för att rätten till kreditupplysningskopia utstriieks till att omfatta 

iiven kreditupplysningar rörande Mminstone en del juridiska personer. Av 

kostnadsskiil och med hiinsyn till de olika praktiska sviirigheter snm kan 

uppkomma anser jag emellertid att man hör avstii fr<'1n en s{1dan utvidgning. 

De hiir diskuterade bestiimmelserna bör allts<i giilla endast enskilda fysiska 

personer. 

Vad hiirdter angi1r fnigan huruvida enskilda niiringsiclkare m. fl. bör ges 

rätt till besked ocks<i om vem som har begiirt en kreditupplysning svnes det 

vara klart att redan riitten till kreditupplysningskopia i miinga fall kommer att 

innebiira att veckrbörandt· kan sluta sig till vem som har begiirt upplysning

en. Detta torde i allmiinhet inte medföra n:igra negativa efkkter. Att 

kreditgivare och andra som avser att triida i ekonomisk förbindelse med en 

näringsidkare inhämtar kreditupplysning om denne mi1stc framst<t som en 

helt naturlig i1tgiird. som niiringsidk.arc lika viil som andra har ankdning att 

riikna med. Det kan emellertid inte horbes frimatten riitt till bestiillaruppgift 

p{1 detta område i en del fall kan medföra oliigenheter. Oftast torde det d:i 

ock.så vara fdga om situationer diir den omfri'1gade inte redan pi1 grund av att 

han erhäller en kreditupplysningsk.opia kan sluta sig till vem som har hestiillt 

upplysningen. Jag tiinker exempelvis p:l fall diir ntigon begiir kreditupplys

ning om ett företag i syfte att undersöka om det kan vara intressant att söka 

förviirva dess rörelse eller diir nfagnn som avser att siika anställning hos ett 

företag själv eller genom sin fackliga organisation begiir upplysningar om 

detta. En skyldighet for krcditupplysningsföretag m. fl. att ta reda pa och 

K red i tupplysni ngs

lagen 
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uppge vem som har beg:irt en kreditupplvsning 11m n:iringsidkarc m. fl. kan Krecliwpplys11i11gs-

o<.:kst1 viilla vissa problem niir hestiillaren finns i utlandet. Till del nu anfrirda lagen 

kommer att jag i ett förcgi1ende avsnitt (-1.2.3) har intagit den stiindpunktcn 

att reglerna om legitimitetskontroll i '! * krcditupplvsningslagen inte biir 

utsträckas till att giilla iivcn kreditupplysningar om enskilda niiringsidkare 

m. fl. Betriiffande denna kategori finns diirfiir inte samma sbl som dä det 

giiller personupplysningarna att införa en skyldighl't att l:imna uppgift iiven 

om vem som har begärt en kreditupplysning. Jag fiiresliir s;"iledes inlt' nt1gon 

bestiimmelse om detta. 

4.2. 7 S. k. iikra 111ak('-llfiplv.rni11gar 

Datainspektionen tog i sin promemoria rörande kn?dituppl\'sningslagen 

upp frt1gan om tilHimpningcn av bestiimmelserna i lJ och 11 ~~ ,·ids. k. iikta 

make-upplysningar. Inspektionen uppgav att niir personupplysning begiirdes 

om en gift person uppgifter rutinmiissigt liimnades rörande h;ida makarnas 

ekonomiska förhi1llanden. Ofta var det dock endast .:nav makarna som hade 

trätt i kontakt med t. ex. en kreditgivare. ibland utan d.:n amfrL' makens 

vetskap eller mot denn.:s vilja. Insp.:ktionen fick r.:dan iir I Y75 ta stiillning till 

denna praxis, som hade tilliimpats all!sedan tiden före kredil 11pplysningsla

gens tillkomst. Inspektionen godtog den di1. trots att den enligt inspektionens 

mening inte helt övercnsstiimdL' nlL'd nrdalagt'n i Y ~- Vidare uppgav 

inspektionen att i nu herörda fall personupplysningskPpia enligt 11 * 
tillstiilldes endast den av makarna lK'triitlande vilken upplysnin!! hade 

hegärts. Kopian innehöll i"iven uppgifterna om den andra mak.:n. 

Enligt departemcntsprom.:morian kan den praxis som salunda har 

tillämpats i fr(1ga om iikta make-upplysningar inte anses förenlig med ,·are sig 

9 eller l I ~ kreditupplysningslagcn. I pn1111c·moria11 knnstatc·ras all de 

uppgifter som liimnas om de ekonomiska förh;illandena fiir den mak.: som 

inte har omfrägats utgiir en personupplysning avseL'nde denne. Av detta 

följer att reglerna i 9 och 11 ~~ iir tilliimpliga iivcn p<i clcs . .;a uppgifter. 

Niir det gäller tilliimpningcn av Y ~ i hithiirande fall uttalas i promemorian 

att den som överYiiger att liimna kredit till en gift person eller att annars triida 

i ekonomisk förhindelsc med t'n si1dan person i <itskilliga fall torde fä anses ha 

ett legitimt hehov av upplysningar ocks~1 om den andra nwken. Grunden för 

detta iir bl. a. den faktiska ekonomiska gt·menskap som r;ider i mi"mga 

ä!;tenskap. I sammanhan!,!et niimns vidare makars sPlidariska ansYar för vissa 

skulder enligt hestiimmebcrna om s. k. hush~lllsfullmakt i :" kap. 12 * 
giftermålsbalken. 

I promemorian understryks emellertid att detta inte ht'tydcr att person

upplysning rörande den andra maken utan vidare bör fa liirnnas ut sii snart 

upplysning begiirs om en gift pcrwn. Fiirst och friimst mi1stc kriiv:1s att den 

som bestiiller kreditupplysning faktiskt h.:giir upplysningar om hi1da makar

na. Vidare hör det .:nligt promemorian bl'rn av omstiindighetcrna i det 
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enskilda fallet. huruvida p<I grund a\· L'n s<idan hl'giiran pl'rsonuppl\·snin,µ Krcdirupp/vsnings-

rörande andra maki.:n skall fa liimnas ut till den S<Hll i·ivi.:n·iigl'r t. ex. att lagen 

Uimna kredit till en gift J1L'rson. Ett hl'illl\' a\· upplvsningar riiramk· den andra 

m;ikl'n kan sitlunda inte alltid anses föreligga. IJland faktorL'r som kPmlllt'r i 

hi.:traktande niimns i prnmi.:mnrian den kri.:ditsiikantks L'gen inkpmst. den 

sökta kreditens storll'k och arten av dl' uppgiftl'r som finns rt'gistrl·rade nm 

dL'n andra makl'n. 

Om makarna hor p;I olika adrl'ssi.:r. hiir L'n iigt pmlllL'morian upplysningar i 

regel inte Wmnas ut om de ekonomiska fiirhi11landena frir den kreditsi.ikandL'S 

makL'. Detta motiveras med att ni1gon faktisk ekonomisk gL'ml'nskap mellan 

makarna mera siillan kan antas frirt'ligga n:ir dL· varaktigt kver atskilda. Niir 

sammanll'\'lladt•n mellan makar iir hiivd giilkr inte heller rL'gierna nm 

h ush ii llsf u Il makt. 

I ckpartemL'ntspromcmorian fra111hi1lls att den önskviirda ;'1tstramningen 

av tidigare tilliimpad praxis inte fordrar n;'1g:,1n iindring av l) ~- Dl'n kan l'nligt 

promemorian <istadkommas genom att Lbtainspl'ktioni.:n i sin egenskap av 

tillsy1N11yndight'I utfiirclar anvisningar för tilbmpningen av l) * niir det gi'iller 

upplysningar om den kreditsökandes make. 

Betriiffande tilhimpningi.:n av 11 *vid s. k. iikta make-upplysningar slils i 

prnmi.:morian fast att paragrafen redan i dag innL'biir att meddelande enligt 

paragrafen m(1ste liimnas iiven till den kreditsiikandes mak.:. dtersnm de 

uppgifter som liimnas riirande dennes inkomst nch andra ekonomiska 

förhitllanden iir att betrakta som .:n personupplysning om honom eller 

henne. I sammanhanget aktualis.:ras emellertid ncks{1 fri1gan om i111H:'h<illct i 

meddelande t'nligt 11 * niir det i ett krl'llitupplysni11gsiire11dl' s{1lu11da har 

liimnats uppgifter nm flera personl'r. Att en make genom en perso11upplys

ningskopia for clt'i ii\'en av de uppgifter S<llll har liimnats nm den andra 

makens ekonomi kan i.:nligt promemorian i vissa fall innebiira att elen senare 

utsiitts för en integritetskr;inkning. Förfarandl'l stitr enligt prnml'mnrian 

också i mindre god iiverl'nsstiimmelse med nutida syn p:I makarna i ett 

iiktenskap som tv{1 sjiilvstiindiga inclividl'r. I promemorian fiirL'Siiis diirfiir ett 

ti!Higg till 11 ~. Enligt detta skall. niir som ett led i en personupplysning 

uppgifter har liimnats iivl'n om .:n annan person. detta visserligi.:n angi.:s i 

meddelande enligt 11 ~ pmte den andra personens namn. l\kddclandct for 

emellertid inte innch(tlla n[tgra andra uppgifter riirande den pi.:rsonen iin 

identitetsuppgifter nch adress. 

Det stora flertakt rl'missinstanser har godtagit d.: uttalanden och förslag 

som departementspromemorian innd1[illcr i friiga om de s. k. iikta make

upplysningarna. De berörs n;irmari.: i.:ndast i ett Lttal yttramkn. 

Upplysningscentralcn l.!C AB uppger att företaget redan tidigare och med 

goda erfarenhder har hanterat iikta make-upplysningarna p;i el! siitt som i 

huvudsak Ö\'erL'nsstiimmcr 111.:d fiirsl;1gL'n i pnimemurian. UC \'iindL'r sig 

dock mot uttaland.:na om L'n niirmare prövning i dd enskilda fallet a\' en 

hesLillares behcl\ a\· personupplysning iiven om ckn krcditsökandi.:s make. 
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En siillan prörning skulle l'nligt UC medfi.ira driftmiissiga nackddar. snm f\rcditupplrsnings-

inte uppviigs av vinster i form a\· ett fiirhiittrat integritl'tsskvdd för den lagen 

l'nskilde. 

Datainspl'ktionen uppgl'r i sitt rl'rnissyttrande att inspektiont·n dter 

överliiggningar med bl. a. kreditupplysningsfiirl'tagcn 1>ch fiirclriidarc f<'ir 

kreditgivart' har n~ltt en överl'nskommdse under hand om att uppgifter 0111 

dl'n ej kredihökande makens ekonomi i fortsiittningen inte skall förekomma 

i personupplywingar. Dl'n c'nkla och praktiska liisningen iir enligt d;1tain

spektiont·ns mening att endast den make som söker kredit E1r bli foremiil fi.ir 

personupplysning. Pil grund hiirav avstvrkl'r inspektionen iiven dt•n frirt'slag

na iindringen av 11 *· Finansieringsfiiretagens förening redovisar i sitt 

yttrande en starkt kritisk instiillning till den av datainspektinnen niimnda 

överenskom me Isen. 

DatainspektionL'll har den 4 oktober 1~>79 utfärdat Yissa fiireskriftt'r fi.\r 

tilliimpning av l) rn:h 11 ** kreditupplysningslagl'n (datainspektionens 

författningssamling. DffS. 1979: I). I tkssa föreskrifter. som skall iakttas 

senast fr. o. m. den I januari 198!1. anges att personupplysning om en gift 

person inte för inneh~dla kreditupplysningsinformation om den andra 

maken. Om makarna har likalydande adress far uppgift diiremot liimnas nm 

den andra makens namn och pep;onnummer. Fiireliggl'r bdwv av person

upplysning om b{1da makarna. fi'tr upplysning liimnas ut om var och en av 

dem. Enligt föreskrifterna skall s;idant behov anses föreligga niir makarna 

söker kredit (eller motsvarande) gemensamt. 

Finansieringsföretagens förening har i en skrivelse till justitit•deparkmen

tet den .'i februari 1980 riktat kritik irnit dessa fi.irl'skrifter. Fiireningen har i 

skrivelsen fört fram liknande synpunkter som i sitt remissyttrande. 

För egen del vill jag först framhidla att tilhimpningen av lJ ~ krcditupplys

ningslagen inte synes rm:dfiira 11'lgo1 siir~kilt pr(lblcm. <'111 l \·ii 111ak;1r 

gemensamt söker kredit elln avser att gemensamt ingi1 ett annat avtal som 

medför ekonomiska förpliktelser fiir dem. liksom inte heller om den ena 

maken stiiller sig som borgemnrnn för den andres förpliktelser t'1lligt L'lt 

kreditavtal e. cl. I siidana fall framgiir det direkt av 9 *att det inte finns n{1got 

hinder mot att motparten i avtalet erh<iller personupplysningar om hiida 

makarna. 

Niiren gift person ensam triider i förbindelse t. ex. med en krcditµivare för 

att ansöka om en kredit för egen del uppkommer L'mellcrtid fr<igan i vad miin 

det i en kreditupplysning riirande llllnnm eller henne bör fa liimnas uppgifter 

iiven om den andra makens ekonomi. Oen praxis som tidigare under mi1nga 

{ir tilbmpats har inneburit att uppgifter regelmiissigt har liimnats iiven 

betriiffande den andra makens inkomster' m. m .. i vart fall d~1 makarna har 

varit sammanboende. I denna praxis synö inte tillriickligt ha beaktats att 

uppgifterna om den andra maken inte t'nhan utgör ett led i kreditupplys

ningen om den kreditsökande utan iiven mi1ste betraktas som en sjiilvstiindig 

kreditupplysning avseende dennes make. I hithörande fall föreligger alltsi1. 
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som har framhiillits i departementspn.1memorian. i sjiilva verket tv{1 Kredi111pp/yrnings-

krl'ditupplysningar. Om upplysningen bl'triiffande den andra maken utgör lagen 

en personupplysning. \'ilket i allmiinhet torde vara fallet. skall säledcs 

reglerna i 9 oeh 11 ** tillämpas pt1 den. Detta synes numera allmiint 

L'rkiinnas. Diiremot har framkommit att det r<tdt'r delade meningar om i 

vilken utsträckning t. ex. en kreditgivare kan anses ha ett sädant behov som 

avses i 9 * av en personupplysning iiven betriiflandt• den kreclitsiikandcs 

make. Denna frf1ga har i datainspektionens tidigart' berörda föreskrifter 

liimnats öppen. 

När det giiller att bedöma en gift persons förn1i1ga att fullgiira ett 

ekonomiskt åtagande kan. som har framh:'11lits i departementspromemorian. 

bL·skaffenheten av makarnas samlade ekonomiska situation i en del fall vara 

av betydelse. I miinga iiktl'nskap rftdL·r i stor utstriickning en faktisk 

ekonomisk gemensbp. som innebiir att makarna tillsammans fullgiir olika 

eko1wmiska förpliktelser iiven om det riittsliga ansvaret för dessa iir uppdelat 

mellan makarna. I realiteten utgör di't makarnas totala ekonomi deras 

underlag för kredit.:r och andra förpliktelser. medan det kan bero på 

tillfälligheter eller p[1 överenskommelse ml'llan makarna VL'm av dem som 

skall biira det riittsliga ansvaret for ett iHagandc. Ävl'n. fiir dl' fall diir makarna 

mera strikt skiljer mellan den enes och den andres ekonomi kan det niir det 

giiller att bedöma den enes betalningsfiirm<iga vara av betydelse. om den 

andre har en slidan ekonomisk situation att makarna kan antas i lika höµ grad 

bidra till familjens försörjning eller om en av dem m{1ste antas helt eller till 

störrl' delen st~! för d.:nn<t. Det bör understrykas att detta iir rn annan sak iin 

att t. ex. en kreditgivare riiknar med att den kreditsiikandes make skall triida 

in och faktiskt svara för elen andres iitaganden. Ett si'1clant motiv bör givetvis 

inte tillmätas betydelse i detta sammanhang. 

Det nu anförda innebiir att den som överviiger att liimna kredit till en gift 

person eller att annars triida i ekonomisk förbindelse med en slidan person i 

\'issa fall mi1stc anses ha ett legitimt bl'hov av upplysningar ocksi1 om den 

andra makens ekonomi. iiven om avsikten inte iir att denne skall ha det 

riittsliga ans\·aret för den kreditsökande makens förpliktelse. Att si1dana 

upplysningar liimnas kan i regel inte anses utgöra n<'tgot otillbörligt intri-1ng i 

den andra makens personliga intl'gritet. 

Pa grund av det som jag nu har sagt kan jag inte ansluta mig till dl'n 

standpunkt som datainspektionen har intagit i sitt remissyttrande. niimligen 

att i ett kredituplysningsiirendl' uppgifter aldrig skullL' fö liimnas om den av 

makarna som inte sjiilv söker kredit e. d. DL'tta skullL' kräva nya siirskilda 

b.:stiimmclser i lagen. vilka kan leda antingen till att kreditgivare m. Il 

kriiver att bi1da makarna skall st{1 som kredittagare eller motsvarande. ni1got 

som knappast synes vara till fördel för makarna. L'ller till att kreditbedöm

ningen i hithörande fall kommer att \'ila pi1 ett otillfredsstiillandc under

lag. 

De uttalanden som departementspromemorian innd1<'Iller rörande till-
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Himpningl'n av lJ *i iikta make-folien h;ir som tidigare niimnts !!Odtagi ts a\· tkt Kreditupplys11i11gs-

stora fkrtakt remissinstanser och innebiir ii\'L'll enligt min mening en i lagen 

huvudsak riktig och liimplig grund för praxis p<'t 01111«·1tkt. 

f-ör att L'n personupplysning rörande make till den som siiker kredit e. cl. 

skall fä liimnas ut m{1ste s{tlunda för det första alltid kriiv;is att en ultryeklig 

begiiran nm detta framstiills. I de fall d{t makarna sammanbor bör det vidare 

bero av omstiindigheterna i det enskilda fallet -- framför allt den kreditsi"i

kandes egen inkomst och den sökta kreditens storlek - t>m p;\ grund av en 

sådan begiiran personupplysning skall f<'t liimnas betriitlande den kreditsii

kandes make. Exempelvis kan en kreditgivare niir tkt iir fr{1ga om endast 

mindre krediter knappast anses ha ni'1got beaktansviirt behov av upplysningar 

iivcn om den andra makens ekonomiska förh<lllanden. 

Enligt min mening m:lste man emellertid pt1 detta omriide, liksom niir det 

giillcr tilliimpningen av 9 * i övrigt. ha fiirstiklse fiir alt ett kreditupplys

ningsföretag inte rimligen kan göra n{1gon ingt1ende priivning i varje enskilt 

fall. I sammanhanget bör vidare erinras om det i avsnitt -1.2 . .t heriirda 

förh(tllandct att prövningen enligt 9 *i det enskilda fallet i praktiken ofta görs 

av bestiillaren av en personupplysning. \frd hiinsyn till dessa omstiindigheter 

samt till att lJ * iir straffsanktionerad synes det I:impligt alt den niimnda 

prövningen fär sh· med tilliimpning av ett eller flera mer sehablonmiissiga 

kriterier. som hiir kunna fastliiggas av datainspektionen med stöd av 7 * 
kreditupplysningskungörclsen ( 1974:326). Föreskrifterna ttirde böra uth'ir

das efter samdtd med kreditupplysningsföretag och företriidare för kredit

givarsidan. 

I departementspromemorian siigs att den St.lm ö\·erviiger att triida i 

ekonomisk förbindelse med en gift person i regel inte kan anses ha n{1got 

s:idant legitimt behov :n· upplysningar rörande den andra makens ekonomi 

som avses i 9 ~ kreditupplysningslagen. om makarna lever :"ttskilda. Jag 

ansluter mig till denna uppfattning, som oeks[1 har bitriitts av remissinstan

serna. Som har framhällits i promemorian kan det i s<idana fall endast mt.:ra 

siillan antas föreligga en st1dan faktisk ekonomisk gemenskap mellan 

makarna som tidigare har berörts. 13estiimmelserna om s. k. hush[tllsfull

makt för make i 5 kap. 12 ~ gifterm;llsbalken giilkr inte niir samman levnaden 

mellan makarna iir hiivd. Regelmiissigt torde oeks{1 v;irdern maken i den hiir 

aktuella situationen svara för sin egen försörjning. Om det i ett k1wlitupp

lysningsiirende betriiffonde en gift person framg{tr att makarna bor p{1 olika 

adn:sser, bör s;llunda i enlighet med vad som har anförts i departements

promemorian en personupplysning Pm den andra maken liimnas ut endast 

om det undantagsvis kan visas att makarna trots detta lever i s[1dan 

ekonomisk gemenskap att exempelvis en kreditgivare m!1ste anses ha behov 

av en shdan upplysning. 

Vad hiirefter ang{1r tillämpningen av 11 * kreditupplysningslagen i iikta 

make-fallen följer. som har konstaterats i departementspromemorian. direkt 

av paragrafen i dess nuvarande lydelse att en persnnupplysningskopia skall 
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tillstiillas var och en a\' makarna. om det i ett krcditupplysningsiircnde har Krcdi1Uppfys11ings-
brnnats personupplysningar ri)rande dem h;lcla. lagen 

;>far ckt giiller innd1;illet i perso11upplysni11gskl.lpi;1n ansluter jag mig till 

förslaget i departL·mcntspromenwrian att kopian alltid skall inneh<'1lla 

upplysning om att uppgifter i ärendet har bmnats iiven rörande en annan 

person samt om dennes namn. För den som t:XL'mpcl\'is har sökt kredit 1rnhte 

det niimligen anses \'ara a\' betydelsL' att fa veta att h~·diimningen av hans eller 

hennes krcclitviirdighct kan ha gjorts mL·d beaktande iiVL'n av uppgifter 

riirande en annan pers1lfl. En hestiimmelse av ckn anginw innebiirden hiir 

tas upp i 11 *· .Jag fiinirdar vidare att det i paragr:ifen föreskrivs att en 

personupplysningskopia inte for innehi1lla andra uppgifter om den andra 

persl.lnen iin identitetsuppgilkr. 

-1.2.8 Uiirtclsc 111· oriktiga eller 111is.l'l'i1·wult 11ppgi/tcr i kredi111p1ilr.111i11g tllcr 

register 

Det kan intriiffa att en uppgift som har liimnats ut i en kreditupplysning 

eller som förekommer i ett kreditupplvsningsregisll'r iir oriktig elkr 

missvisande. Uppgiften hiir i sil fall riittas sa lt1ngt detta iir praktiskt möjligt 

och p{1kallat av hänsyn bl. a. till den som uppgifll'n a\·ser. 11esUmmelser om 

detta finns i 12 * kreditupplysningslagen. 

Enligt 12 ~ fiir~ta stycket skall den s1lfll bedri\'er kreditupplysningsverk

samhet utan driijsmiil vidta sbliga utredningsiitgiirder. om det uppkommer 
anledning till misstanke att upp).!ift snm har liimnats i en kreditupplysning 

under den senaste tolvm:-inatkrsperioden eller som fiirekommL·r i register i 

verksamheten iir oriktig eller miss\'isande. Rekriif'tar utredningen denna 

misstanke skall \'issa {1tg:;irder \'idtas. förutsatt att den (lriktiga L'ller 

miss\'isancle uppgiften inll' u1)penhart saknar hetydelSL' fr;\n kreditupplys

ningssynpunkt. Detta fr:1111gt1r av 12 *andra stvcket. diir dl't siig:s att oriktiga 

eller miss,·isande uppgifter som f'iir~·komrner i register skall riittas. komplet

teras eller utl'slutas ur registret. Har uppgifterna tagits in i L'n liimnad 

kreditupplvsning. sk;1ll dessut!lm riittelse elll'r komplettering si1 snart det kan 

ske tillstiillas var och en som under den SL'naste tolnnimadersperiodcn har 

fatt del av uppµifterna. Har L'!l fr~1ga om riittelse L'ller liknande :itg:ird tagits 

upp efter framstiillning av den som uppgiften avser. skall denne enligt 12 * 
tredje stycket kostnadsfritt underriittas om huru\·ida st1dan {1tgiird har 

vidtagits. 

Av datainspektionens prnmemnria rörande kreditupplysningslagen fram

giir att hestiirnmelserna i 12 * h;ir v;'illat vissa problem i den praktiska 

tilliimpningen. I departementspwmemorian fiirl'sl:1s dock inte ni1gon 

iindring av 12 ~ i de delar som nu har hl'riirts. Oiiremot görs vissa uttalanden 

om hur paragrakn hi_ir tilliimpas. 

Etta\' de tilliimpningsproblem som har uppkommit giiller fr<igan om vilket 
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underlag som den . .;om iinskar riittclse etc. 111;"1ste prestera fi\r att kreditupp- Kredi111pp/ys11i11g.1·-

lysningsföretaget skall bli shldigt alt vidta utn:dnings;\tgiirdcr t'nligt I 2 * lagen 

första stycket. I departemt·ntspwmenwrian framh;ills att denne sjiilvfallct 

mt1ste {ilK'ropa nt1gon grund fiir ett pi1stt1endc om att en uppgift är klaktig 

cller missvisande. Fl\r att undersiikningsskyldighet skall uppkomma kan det 

enligt promemorian diiremot inlt' krii\'as att ni\gon egentlig utrL'Lh1ing liiggs 

fram. eftersom undersiikningsskyldigheten syftar jw;t till att ;\stadkomma 

utredning. En annan sak iir att den första ullllcrsöknings;itg:·irden kan bli 

exempelvis att be den registrerade fiirete J..:\·ittn. om han p:lsttir att han betalt 

en viss skuld i st1dan tid att en notering nm betalningsfiirsummelsc inte borde 

ha gjorts. 

Dessa uttalandC'n i dC'partementspromt·n111rian har liimnats utan erinran 

under remisshehandlingen. Ocks{1 jag wslutcr mig till dem. 

Ett annat problem vid tilHimpningcn av 12 * best;ir i sdriµheten i vissa fall 

all bedöma nm en uppgift iir alt betrakta snm missvisande eller ej. I 

förarbetena till bestiimmelscn uttalas till en hiirjan al! en uppµift nm ett 

skuldförhiillandc skall riittas. om giildC'niiren t. ex. genom kvitto visar att 

skulden har bctalts. Vidare behandlas den sil uatinncn att nagon efter alt ha 

gjort sig skyldig till en hetalningsförsummelse betalar det belopp som 

försummelsen ;1vser. Enligt förarbetena hör uppgiften om hetalningsfiirsum

melscn i detta fall kompktteras med uppgift om betalningen. Att betalning 

har skett biir dock inte' medföra att sjiilva uppgiften om betalningsfiirsum

melsen utesluts. eftersom den iiven diirdter kan ha intresse för bediimningen 

av den registrerades hetalningsförm<lga neh bl'talningsvanor ( prnp. 1973: 155 

s. 151 f). 

I datainspektionens promemoria rörande kreditupplysningslagen fram

hiills att kreditupplysningsföretagcn iiver huvud taget inte noterar skuldför

ht1llandcn som si1dana. (kh sedan en hC'talningsförs11111111elsl' \'iil har 

förekommit iir dt·t enligt promemorian i allmiinhet inte a\· intresse rr:m 
kreditupplysningssynpunkt. huruvida betalning har L'rfogts SL'nare. I promc

mt>rian s~igs dock att uppgifter om en försummelse att betala in skatt L'ller 

arbetsgivaravgift undantagsvis kan hehiiva kompletteras med uppgift om 

försenad betalning. eftersom restliingdföring sker iiven vid L'n obetydlig 

försening och beloppen hiir kan vara mycket stora. 

I departementspromemorian uttalas att det ofta tordl' vara riktigt att det 

från kreditupplysningssynpunkt viisentliga med en uppgift om L'n faststiilld 

betalningsförsumrnelsc iir .iust det fiirh{tllandet att giildcniircn har dröjt ,[1 

liinge med betalning att försummelsen har blivit faststiilld av domstol L'lll'r 

annan myndighet. Enligt departementspromemorian kan det dock. i enlighet 

nK'd vad datainspektiPnen har anfört. i en del fall vara moti\'erat med L'n 

knmplctkrande uppgift om betalning. Tilliimpningspniblcm a\· dt·nna art 

bör enligt departemC'ntspn.imemorian kunna lösas gC'nllm fi'irC'skrifter eller 

rekommendationer fr;'tn inspektionens sida. 

Under rL·misshehandlingen har datainspcktionC'll pi1 nytt framh[1llit att en 
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uppgift (•m att betalning har skett i allmiinhet saknar hL't~·lk'ise fr(1n 

kreditupplysningssynpunkt. Om knmpletterande uppgift ri\ramk betalning 

noteras i vissa fall men inte i andra. diir riittL'lse inte har 1xikallats. skulle dL't 

vidare enligt inspektionen kunna leda till slutsatsen att betalning inte har 

skett i dessa senan: fall. Detta kan enligt inspd.tillnen medföra sti\rre 

oliigenht'\t'r iin om komplettering inlL' giirs i ni1gut fall. Inspektionen ansL'r 

emellertid att 12 *enligt förarbetena innehiir att en uppgift om hetalnings

fiirsummdsc alltid m;lste kompletteras med uppgifter om betalningar som 

diirefter har verkstiillts. Enligt inspektionL'n hör bestiirnmelsen därför 

iindras. 

För egen del kan jag till en början understryka vad snm siigs i förarbetena 

nm att uppgifter om ett skuldförfoillande som kan ha noterats i kreditupp

lysningsreg:ister m;1ste anses missvisande och diirfiir skall riittas. pm det visar 

~ig att skulden sedermera har betalts. Som datainspektionen har framh<illit 

kan diirernot uppgifter nm en betalningsförsummL'lse bngt ifdn alltid anses 

missvisande enbart diirfiir att det bdlipp snm hetalningsförsummelsen avser 

sii sm<iningom betalas. Betalningen iindrar niimligen ink det faktum att 

giillkniiren inte har betalt i tid. Och ofta ~ir det just detta som iir av intresse 

fr<in k rediturplysningssynpunkt. 

,.\andra sidan kan det ti_inka~ fall diir en uppgift nm betalningsforsummelse 

framst{1r som missvisande. om dL·n inte kompletteras med en uppgift om 

senare verkstiilld hL'talning L'lkr pä annat siilt rii11<
0

1s. Ett exempel pi1 detta 

kan vara, niir betalning har skett kPrt dkr förfallodagen. Ett annat eXL'mpd. 

S(lm datainspektionen har dragit upp. iir all hetalningsfiirsummelsen har 

avsett skatt eller annan allmiin avgift. varvid rcstliingdföring sh·r iivcn l•lll 

förseningen inskr;inker sig till bara nitgon dag. Äve?n andra liknande fall kan 

naturligtvis tiinkas, siirskilt niir det gäller enskilda niiringsidkare och andra 

hetriiffande vilka bestiimmelserna i 7 * kreditupplysningslagen inte giiller. 

'Ytterligare exempel pi1 att en uppgift om hetalningsfi\rsummebe pi1 hiir 

diskuterat siitt kan vara missvisande iir niir hetalningsfiirsummL'lsen har 

avsett ett st1 stort belopp alt det finns anledning riikna med att inte bara sjiilva 

helalningsfi'•r~ummcben kan fil bet~·dclse för kreditbedömningen utan tiven 

den omstiindighcten huruvida beloppet alltjiimt utest<ir obetalt eller ej. 

Slutsatsen av vad jag nu har sagt iir att det beror av omstiindigheterna i det 

enskilda falkt. om en uppgift (llll h<:talningsförsummclse skall anses 

missvisandL' diirfiir all den inte har kompletterats med uppgifter om senare 

verksUllda betalningar. Vad snm siigs i fiirarbek'na till 12 * om en si1dan 

komplettering torde L'nbart ta siktL' pi1 det fallet att omstiindigheterna iir 

sådana att uppgiften om en betalningsfiirsummelsc iir missvi~ande. Dessa 

uttalanckn kan diirfiir inte utgiira ni1go1 hinder nwt L'n siidan tilliimpning av 

12 * som jag nyss har fiirordat. 

'.\1:'1gon iindring a\· 12 *i eld hiinseende som nu har diskuterats iir alltsi1 inte 

nödviindig:. Som har framhtillits i dcpar\L'mentspwmemorian kan det dock 

vara Himpligt alt datainspektionen utfärdar niirmare föreskrifter eller 

Kredit11pplysnings
lage11 



Prop. 1980/81:10 65 

rekommendationer till ledning för kreditupplysningsföretagen m. fl. om hur Kreditupplysnings-
12 * bör tillämpas ni1r det gäller komplettering av uppgifter om betalnings- lagen 
försummelser med uppgifter om verkstiillda betalningar. 

Enligt 12 * andra stycket ·giiller siirskilda regler när en oriktig eller 

missvisande uppgift har tagits in i kreditupplysning som lämnas genom tryckt 

skrift. I ett sadant fall föreligger inte m\gon skyldighet att tillställa den som 

har fött del av uppgiften ett meddelande om riittelse eller komplettering. Är 

det fråga om en periodisk skrift, skall dock rättelse eller kompkttering så 

snart det kan ske föras in i ett följande nummer. 

I departementspromemorian har inte föreslagits någon ändring av dessa 

särskilda regler om riittelseskyldigheten. Vid remisshehandlingen har 

datainspektionen emellertid ansett att det bör övervägas att skiirpa reglerna 

om riittelsemcddelandc när det gäller kreditupplysning som har publicerats i 

en periodisk skrift. Om t. ex. en oriktig uppgift av graverande karaktär har 

publicerats i en sådan skrift. kan det sålunda enligt inspektionens mening 

vara påkallat med en rättelsei1tgärd utöver den föreskrivna skyldigheten att 

införa rättt'lse eller komplettering i ett följande nummer av skriften. 

För min del finner jag det inte p<ikallat med en s{1dan skärpning av reglerna 

som datainspektionen har ifrågasatt. Skadestfmdsskyldigheten enligt 21 ~ 

torde utgöra ett tillräckligt incitament för den som har lämnat upplysningen 

att i sådana fall som har niimnts av inspektionen vidta även andra 

rättelseåtgärder. om det kan ske. Har den oriktiga uppgiften välla! skada, 

kan den ansvarige givetvis inte undga skadest~mdsskyldighet genom att 

åberopa att skadan har inträffat innan han iinnu varit skyldig att enligt 12 * 
andra stycket liimna meddelande om rättelse e. d. 

Vid remisshehandlingen har framkommit att ett av de i kreditupplysnings

sammanhang allvarligare problemen för bl. a. småföretagare iir att de kan bli 

föremål för oriktiga eller missvisande uppgifter om en försummelse att betala 

skatter eller andra allmiinna avgifter. Anledningen till detta har uppgetts 

vara att kreditupplysningsföretagen inhiirntar uppgifter från liinsstyrclsernas 

restlängder innan dessa iinnu har hunnit korrigeras med hänsyn till eventuellt 

lämnade hetalningsanstnnd m. m. Enbart riittelseskyldigheten enligt 12 * 
kan hiir inte anses tillfredsstiillancle. Problemen i nu berörda och liknande fall 

gäller nämligen främst frågan vilket underlag som bör anviinclas för 

registrering i kreditupplysningsverksamhct. Denna fråga kan inte liimpligen 

regleras direkt genom uttryckliga bestämmelser i kreditupplysningslagen. 

Enligt min mening är det diiremot päkallat att lagen ger ett klart stöd för att 

datainspektionen, i de fall då det framstår som angeliiget, meddelar generella 

föreskrifter rörande frågor av detta slag. Detta kan ästadkommas genom ett 

tillägg till elen allmänna bestämmelsen i 5 ~.vilket tar sikte p{t att motverka 

bl. a. registrering av oriktiga eller missvisande uppgifter i kreditupplysnings

verksamhet. 

P{1 grund av det nu anförda föreslår jag att det i 5 * kreditupplysningslagen 

5 Riksdagen 198018/. I sam{. Nr 10 
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föreskrivs att kreditupplysninµsverksamhct skall bedrivas sii att dcn bl. a. Krediwpplys11i11gs-

inte leder till att oriktiga eller missvisande uppgift.:r laµras eller liimnas lagen 

ut. 

4.2. 9 Vppgij/cr om /JN1il11i11g.1jhr.rn111111c/scr i pa.w11up11lr.rni11gar 

Enligt 7 * första stycket kreditupplysningslaµen bh en personupplysning 

inte innehålla uppgift om andra betalningsfi.irsummclscr iin s{1dana som har 

fastslagits genom domstols eller annan myndighets a\·görande eller iitgiird 

eller som har lett till bl'lalningsinstiillclse. konkursansökan eller ackord. 

Uppgifter som s;ilunda inte h'1r lämnas ut far inte heller lagras i krL·Lhtupp

lysningsverksamhet. I praktiken har detta förbud sin största betydelse n:ir det 

giiller s. k. ansökningsuppgiftcr. dvs. friimst uppgifter om att ni1µ1)n har blivit 

förem{1l för ansökan om stiimning. lagsökning eller hetalningsforel:iggande. 

Förbudet gäller emellertid ocks<i andra uppgifter riirande bctalningsfiirsum

melser som inte har faststiillts pii ett sådant siitt Sl)l11 anges i 7 ~ första stycket. . 

Som exempel kan niimnas uppgifter om inkasso<itgiird. krcditspiirr eller 

misskötsel i olika hänseenden av krediter. 

Enligt 7 *andra styckl'I har datainspektionen riitt att medge undantag l'ri1n 

förbudet i första stycket. 13akgrunden till att denna dispensmiijlighet infördes 

var friimst förh[lilandena inom avbetalningshandeln. diir det vid laµens 

tillkomst fanns en omfattande registrering av hur kreditti).!are sk•)tle sina 

krediter. Ett undantagslöst förbud mot uppgifter om bctalningsförsummL'i

ser som inte hade fastslagits av myndighet ansågs medfiira risk för en 

ogynnsam utveckling p;'1 detta nmr:kk. liksom niir det giillde kreditformer 

som låneköp och kontokredit. P{1 ckssa omdden bediimdcs en dispens allts<I 

kunna vara motiverad (prnp. 1973:155 s. 98). 

Datainspektionen har i föreskrifter och anvisningar fiir till:impningen av 

kreditupplysningslagen. som har faststiillts den 15 juli 1974. angett vissa 

undantag från förbudet enligt 7 *första stycket. I huvudsak innebiir clL'ssa att 

uppgifter om andra betalningsförsummelser iin si\dana Sl)lll h<1r dokumente

rats på sätt som anges i bestiimmelsen för lagras och liimnas ut i följande fall. 

nämligen ( l) om betalning har uteblivit eller försenats vid minst tre tillfällen 

under de senaste tolv rnfmaderna. eller (2) om summan av till betalning 

förfallna fordringar eller en enstaka fordran uppg{n till liigst I t\00 kr.. eller 

(3) om det annars iir uppenbart att kredit inte kan betros ckn som uppgiften 

avser. I fråga om lagring av uppgifter av det nu berörda slagl'I anges vidare i 

anvisningarna att. niir uppgifter om betalningsförsummelse gallras ut enligt 

den nuvarande fem[Hsregeln i 8 * kreditupplysningslagen. uppgilfrr om 

"yngre" hetalningsförsummelser för stil k\'ar i register iiven om gallringen har 

lett till att antalet registrerade betalningsförsummelser iir fiirre iin tre eller 

deras sammanlagda belopp understiger I IJ()(J kr. 

I departementspromemorian rcdo\'isas bl. a. att kreditupplysningsföreta

gen i praktiken inte har \'isat niimnviirt intrL'Sse av att utnyttja de av 
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datainspektionen medgivna undantagen fr{m förbudet i 7 ~ första stycket. l Kreditupplysnings-

promemorian uppges s~tlunda alt det pi\ persnnupplysningsomr[1det knappast lagen 

förekommer n{1gon registrering av bctalningsförsummclser som inte har 

fastslagits genom beslut av domstnl eller p{1 ett annat liknande siitt som avses i 

bestiimmelscn. Jl,,fed hiinsyn bl. a. till den praxis som alJts;i r;'ider finns det 

enligt promL'llH.Hian inte niigon anledning att fr~1ngii eller mjuka upp det 

ifragavarande förbudet. I promemorian föresl{1s diirför att bestiimmelsen i 

7 *första stycket hehi1lls ofiiriindrad. \led anledning av vissa anmiirkningar 

fdm datainspektionens sida framh{11ls vidare i promemorian att det inte finns 

tillriicklig anledning att utvidga förbudet i bestiimmclscn till att giilla uppgift 

om växclprotest. 

Enligt promemorian hör det, liksom f. n.. finnas en möjlighet att 

föreskriva undantag frt111 förbudet i 7 * första stycket. Ett s{1dant undantag 

bör, med stöd av bestiimmelserna i X kap. 7 * första stycket 3 samt 11 * 
regeringsformen, fä medges av regeringen ellt'r, efter regt'ringens bestäm

mande. av datainspektionen. Enligt promemorian bör emellertid möjlighe

ten att medge undantag anviindas mera restriktivt iin som har skett genom 

datainspektionens nuvarande anvisningar pii denna punkt. I promemorian 

föresl<'ts att detta fftr komma till uttryck i lagtexten genom att det i 7 *andra 

stycket föreskrivs att undantag for medges. om det behövs för att undvika att 

personupplysning blir uppenbart missvisande. 

Vid remissbehandlingen har promemorieförslaget rörande 7 * - under 

förutsiittning att pcrsonupplysningsbegreppet behålls oföriindrat - lämnats 

utan erinran av praktiskt taget samtliga remissinstanser. Datainspektionen 

vidhåller emellertid sin tidigare ståndpunkt att uppgifter om växclprotest inte 

bör rn förekomma i personupplysningssammanhang. Justitiekanslern anslu

ter sig till denna uppfattning. 

Fiir egen del fär jag först erinra om att mina förslag i avsnittet 4.2.~ inne här 

att bestämmelserna i 7 ~-liksom hittills, skall giilla enbart uppgifter rörande 

enskilda pt'rsoncr som inte iir niiringsidkart' c. cl. Samtidigt vill jag emellertid 

framh<1lla att förslaget i avsnitt 4.2.6 om att iiven enskilda niiringsiclkare 

m. fl. skall ha rätt till kreditupplysningskopia bör kunna medföra en avsevärd 

förbiittring av deras situation i det hiinseende som hiir iir aktuellt. Genom 

kreditupplysningskopian kan de niimligen pä ett hdt annat siitt iin f. n. fa sin 

uppmärksamhet riktad pii eventuellt oriktiga eller missvisande uppgifter om 

betalningsförsurnmelser. med fiil.jcl att de snabbt kan påkalla riittelse enligt 

12 ~. 
I enlighet 1~1ed vad som har föreslagits i departementspromemorian bör 

bestiimml'lserna i 7 ~första stycket behitllas oföriindrade. Jag ansluter mig 

oeksi"1 till uppfattningen i promemorian att det inte finns tillriicklig anledning 

att förbjuda uppgift om vtixelprott:st i personupplysning. En sitdan uppgift 

torde bt'lrnktas som väsentlig i kredituppJ_vsningssamm;mhang. 

Som framhölls redan vid lagens tillkomst skulle ett generellt förhud mot 

registrering och utHimnande av information om betalningsförsummclse. som 
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inte har fastslagits av myndighet. p{1 vissa omräden kunna innehiira 

avsevärda oliigenheter för kreditgivarna och därmed för en fungerande 

kreditmarknad. Jag vill hiir erinra om den debatt som under senare tid har 

förts om förh~illandena p[1 kontokortsomri1det. I det sammanhangct har iiven 

rests krav p<'1 en mer ingi1e1H.le krcditprövning och kreditbevakning fr{m 

kreditgivarnas sida. Bl. a. med hiinsyn hiirtill bör. som har föreslagits i 

departemcntspromcmorian och som .iag redan tidigare har he"rört (se 

avsnittet .f.2.1 ). cn möjlighet till undantag fr<'\n förbudet i 7 ~första stycket 

behållas. Härigenom kan kreditgivare m. fl. få forutsiittningar att p<I 

områden diir detta måste bedömas som viisentligt utbyta information om 

bl. a. kreditmissbruk. Som framgätt är det niirmast p<'t kontoknrtsomri\det 

som särskilda motiv för dispens kan anses föreligga. Jag vill i sammanhanget 

erinra om den kontokortsutredning som jag tidigare har niimnt och som bl. a. 

har att pröva kontokortsfön:tagens behov av information om kreditmissbruk 

m. m. 
Undantag biir i enlighet med promcmorieförslaget kunna medges av 

regeringen cller. efter regeringens bcstiimmande. av datainspektionen. 

Enligt min mening bör undantagsmiijlighetcn liksom hittills hanteras med 

återhållsamhet och i enlighet med de riktlinjer som angavs vid lagens 

tillkomst (prop. 1973: 155 s. 98 och 146 ). Detta b.:ir i lagtcxten markeras 

genom ett krav pi't att det skall finnas siirskilda skid för undantag. 

4.2.10 Atdre uppgifter i pcrso1111pplys11i11gar 

En kreditupplysning kan i mi111ga fall bli missvisande. om den innch(tllcr 

uppgifter om t. ex. betalningsförsummelsersom ligger 1{111gt tillbaka i tiden. l 

sådana fall är det ett intresse bftde för den som erhiiller upplysningen och för 

den som avses med denna att uppgifterna inte kommer till anviindning. Det 

kan emellertid också inträffa att äldre omständigheter har en Yiss betydclse 

för kreditbedömningen och att det diirför iir önskvärt för kreditgivaren att fä 

kännedom om dem. 

Kreditupplysningslagen inneh{1llcr regler som. s;'1vitt gäller enskilda 

personer som tillhör personupplysningskategorin. beaktar den enskildes 

intresse av integritetsskydd och skydd mot missvisande upplysningar. Enligt 

8 ~ gäller siilunda att en personupplysning inte f<'ir innchttlla uppgift om 

omständigheter eller förhållanden som iir av betydelse för bedömningen av 

någons vederhäftighet i ekonomiskt hiinscende. om fem f1r har förflutit fr<ln 

utgången av det år dfl omständigheterna intriiffade eller förh{\llamlcna 

upphörde. Uppgifter som inte för liimnas ut skall efter den angivna tiden 

gallras ut ur register som används i kreditupplysningsverksamhet. Gallringen 

skall göras så snart det kan ske och i vart fall innan upplysning liimnas om den 

som uppgiften avser. 

När det gäller företagsupplysningar har det däremot ansetts angcliiget att 

Kreditupplysnings
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dessa kan bli sil uttömmande som möjligt. Lagen innehiiller diirför inte nt1gon 

motsvarande begriinsning i fdiga om riitten att liimna ut iildrc uppgifter i 

s;]dana kreditupplysningar. Vid lagens tillkomst framhiills durk att försik

tighet bör iakttas iiven niir det giiller användningen av iildre information i 

företagsupplysningar (prop. 1973: 155 s. 147). 

I sin promemoria rörande krcditupplysningslagen framhöll datainspektio

nen att den fcmi1rsgriins som giillde för personupplysningarnas del var 

onödigt generös med hiinsyn till kredithedömningsbehoven och att den 

därför borde sänkas. Enligt inspektionens mening fanns det inte heller 

anledning att i foretagsupplysningar tillMa uppgifter om ornstiindigheter och 

förhållanden som läg alltför l:°mgt tillbaka i tiden. 

Enligt departementspromemorian torde femårstiden enligt X * i allmiinhet 

vara onödigt liing. Även uppgifter om förht1llanden som har upphiirt eller 

omständigheter som har inträffat avsevärt senare iin för fem är sedan mäste 

enligt promemorian ofta sakna niimnviirt intresse för bedömningen av en 

persons aktuella kreditvärdighet e. d. Med hänsyn hiirtill framstt1r det enligt 

promemorian som betiinkligt att, som datainspektionen har upplyst. inte sii 

fä kreditgivare synes schahlonmiissigt bediima t. ex. iildre betalningsanmärk

ningar såsom lika ofördelaktiga för en kreditsökande som anmiirkningar av 

senare datum. Detta kan enligt promemorian medföra olika negativa 

verkningar. l promemorian fiireslib därför att den nuvarande femiifsgriinsen 

i princip ersätts med en tret1rsgräns. 

Enligt förslagen i promemorian skall hestiimmelserna i 8 * giilla beträf

fande alla enskilda personer. dvs. iiven näringsidkare m. fl. Friimst med 

hänsyn härtill föresli1s i promemorian att treårsgriinsen inte skall giilla 

undantagslöst. Enligt promemoriefiirslaget skall s:llunda alltjiimt giilla en 

femårsgräns för uppgifter om att ni1gon har inställt sina betalningar. har varit 

försatt i konkurs eller har medgetts ackord och om att 11[1gon har haft 

inflytande över ett visst företag. I promemorian framhälls att dessa undantag 

för bl. a. en del uppgifter av gravare karaktiir i allmänhet kommer att 

aktualiseras endast betriiffanclc den som iir eller har varit näringsidkare. 

Vid remissbehandlingen av departementspromemorian har förslaget om 

en sänkning av den giillande fem;'trstiden till i princip tre är godtagits av 

praktiskt taget samtliga remissinstanser. förutsatt att personupplysningsbe

greppet behålls oförändrat. Sveriges grossistförbund och kreditmannaföre

ningarna motsätter sig dock förslaget iiven under elen angivna förutsättning

en. Flera företriidare för banker, andra kreditgivare och kreditupplysnings

branschen anser att fcmf1rsgriinsen biir beh{11las för fler uppgifter iin som har 

föreslagits i promemorian. Samma uppfattning framförs av Sveriges ackords

central. Uppgifter som hiirvid niimns av olika remissinstanser iir uppgifter om 

utmätning. utmiitningsförsök. vriikning och förrättning för återtagande av 

gods som har s;llts med förbeh~dl om ätertaganclerätt. Enligt riksskatteverket 

bör t'll fcmfirsgriins giilla för uppgifter om att någon har varit underkastad 

s. k. niiringsförbud enligt vad som har föreslaµits i prop. 1979/80:83 om 

Kreditupplysnings
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ändring i konkurslagen (1921 :255). Kreditupplysnings-

Enligt vad jag har förordat i avsnittet 4.2.2 skall hestiimmelserna i 8 * lagen 

liksom hittills gälla enbart uppgifter rörande enskilda personer som inte iir 

näringsidkare e. I. För enskilda personer som iir näringsidkare eller annars 

faller utanför personupplysningskategorin kan cmellertid förslaget om att 

även dessa skall erhMla kreditupplysningskopia i viss 111f1n innchiira ett 

förbättrat skydd mot olägenheter p;'i grund av uppgiftc:r som kan vara 

missvisande eller irrelevanta därför att de avser äldre förhi1llanden. Jag far i 

denna del hänvisa till vad jag har anfört om motsvarande rr;·iga i avsnittet 

4.2.9. 

När det gäller personupplysningarna delar jag den av datainspcktionen 

och i departementspromemorian rcdovisade uppfattningen att den fem{1rstid 

som f. n. giiller enligt 8 * i allmänhet framst[1r som onödigt l;\ng. Som har 

framhållits i promemorian infördes denna tidsbcgrlinsning bl. a. för att ge 

den som en gång räkat i ekonomiska svitrigheter en rimlig möjlighet att 

senare rehabilitera sig i ekonomiska sammanhang. Tidsbegr:insningen iir 

således av stor betydelse när det gäller att skydda den enskildes integritet. 

Om uppgifter rörande alltför gamla betalningsanmiirkningar e. d. tas in i en 

personupplysning kan det vidare medföra. utöver personligt obehag, att den 

enskilde får ogrundade svårigheter att erhålla en niiddndig kredit. Rii\ten 

att i personupplysningar lämna ut uppgifter om iildre omstiindighetc.:r och 

förhållanden hör därför inte gå liingre än vad som normalt mi1ste anses 

nödvändigt fri111 kreditbedörnningssynpunkt e. d. Enligt min mening inne

fattar den i promemorian föreslagna skiirpningen av tidsgriinsen fr[111 fem till 

tre år en rimlig avvägning mellan de olika intressen som gör sig giillande i 

sammanhanget. 

De i departementspromemorian föreslagna undantagen fr;ln trdir~griinscn 

motiverades främst med att bestämmelserna i 8 *enligt promemorieförslaget 

sl.;:ulle gälla även för enskilda näringsidkare och andra enskilda pers(ll1er med 

ett väsentligt inflytande över ett visst företag. Om bestämmelsernas 

nuvarande tilliimpningsomrtide i enlighet med vad jag tidigare har föreslagit 

behålls oföriindrat. iir dessa undantag enligt min mening inte pakallade. Jag 

kan inte heller bitriida de av olika rernissinstanser framförda förslagen om 

andra undantag. även om en del av dessa i och för sig skulle ha stiirre 

aktualitet för personupplysningarnas del. Pf1 personupplysningsomriidet 

måste nämligen den föreslagna treårstiden anses generellt tillriicklig frim 

kreditbcdömningssynpunkt e. d. Det kan nämnas att hest;immclsernas 

konstruktion kan medföra att uppgift om en viss omständighet eller ctt vi~st 

förhällande far lfönnas ut under en tid av upp till fvra i1r efter det att 

omstiindigheten inträffade eller förhållandet upphiirde. Vidare biir ixlpekas 

att tidsfristen för en uppgift 0111 att ni1gon har varit fiirsatt i konkurs riiknas 

från utgimgen av det iir dä konkursen av~lutadcs. Om riksdagcn antar det 

förslag rörande möjlighet att meddelas. k. nliringsförbud. som har lagts fram 

i prop. l 979180:83 om iindring i konkurslag~·n. kommer på motsvarande siitt 
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tidsfristen för en uppgift om att ni1gon har varit underkastad niiringsförbud 

att riiknas fr{1n utg;-1ngen av det iir d;I förbud.:t upphörde. 

Sammanfattnings\'is föresbr jag allts{1 betriiffande 8 ~endast den iindring

en, att den i paragrafen angivna tiden av km ~tr siinks till tre ar. 

./-.2.11 Öi·riga ändringar i krcdi111pplys11i11gslagen 

Som tidigare har framg{1tt giiller kreditupplysningslagen iiven för kredit

upplysning:sverksamhct snm bedrivs genom offentliggiirande av upplysning

ar i tryckt eller p~1 annat sätt framstiilld skrift. Niir det g:iiller tryckta skrifter 

inneh~iller lagen emellertid vissa siirregler. Dessa iir föranledda delvis av 

tryckfrihctsriittslig:a och del\·is av praktiska hiinsyn. 

Kreditupplysnings\'CrksamhL't sPm ht'drivs genom nffentligg:örande av 

upplysningar i tryckt skrift iir sitlunda undantagen fr{1n tillsti1ndstvänget 

enligt 1 *· Detta medför att datainspektionen inte kan med stöd av 4 eller 17 * 
meddela föreskrifter för si1dan verksamhet. Niir en personupplysning lämnas 

genom offentliggörande i tryckt skrift giiller inte bestiimmelsen i 9 * om 

legitimitetskontroll och inte heller bestiimmeben i 11 ~ om personupplys

ningskopia. Vidare finns i 12 ~vissa siirskilda bestiimmelser om rättelse av 

oriktig: eller missvisande kreditupplysning: som har liimnats genom tryckt 

skrift. 

Sedan krcditupplysningslagen kom till har genom en ändring i tryckfri

hetsförordningen några andra typer av skrifter jiimst:illts med tryckt skrift i 

tryckfrihetsriittsligt hiinsecnde. Detta g:iiller enligt 1 kap. 5 * tryckfrihetsför

ordningen under vissa förutsättningar skrift som har m{mgfalcligats genom 

skncilering. fotokopiering eller liknande tekniskt förfarande. Dessa förut

sättningar iir att utgivningsbevis g:iiller för skriften eller att denna iir försedd 

med beteckning som visar att den iir miingJaldigad samt i anslutning diirtill 

tydliga uppgifter om vem som har mängfaldigat skriften och om ort och {1r för 

mi\ng:f aldiganclet. 

l departementspromemorian förcsbs att vissa av kreditupplysning!:dagens 

siirregler för tryckta skrifter genom uttryckliga bestiirmnelser görs tilliimpliga 

ocksi1 för det fall att krcditupplysnings\'Crksamhet bedrivs genom offei1tlig

görande av upplysning<1r i skrifter som enligt I kap. 5 ~ tryckfrihetsförord

ningen jiimstiills med tryckta skrifter. Enligt promemorian bör detta dock 

inte giilla bestämmelserna i 1) od1 I I *~ om legitirnitetskontroll resp. 

personupplysningskopia. Dessa skulle s~tlunda enligt promemoridörslaget 

iiven i fortsättningen tilliimpas i fri1ga om personupplysning som lämnas 

genom offentliggörande i skrift som inte iir tryckt. 

De nu beriirda förslagen har liimnats utan kommentarer av det stora 

flertalet remissinstanser. Justitiekanslern samt hovriitlen över Sbne och 

Blekinge ifr~lgasiitter emellertid om det iir befogat att i nägot hiinscende 

behandla de skrifter som aVSL'S i l kap. 5 ~ tryckfrihetsfiirordningen på annat 

siitt än de tryckta. Datainspektionen. som i nch för sig godtar pnimemorie-

K red i lllp plysn i ngs
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förslaget, framh[iller att detta i praktiken inncbiir att s;klana skrifter som Kredit11pplys11i11gs-
avses i 1 kap. 5 *tryckfrihetsförordningen inte kan anviindas för spridande av lagen 

personupplysningar. 

För egen del vill jag först framhålla att det naturligtvis är ganska enkelt att i 

små upplagor framställa stenciler eller fotokopior som innehällcr person

upplysningar samt förse dem med sådana uppgifter som enligt 1 kap. 5 * 
tryckfrihetsförordningen medför att de jämställs med tryckta skrifter. Den 

skillnad som har gj<1rts i promcmorieförslaget mellan i1 ena sidan tryckta 

skrifter och å andra sidan övriga här aktuella skrifter för ses mot denna 

bakgrund. Det har i promemorian befarats alt de siirskilda skyddsreglerna i 9 

och 11 ** kreditupplysningslag:en skulle kunna i alltför stor omfattning siittas 

ur spel genom ett systematiskt utnyttjande av ett si1dant tillviigagJlngssätt. 

Riskerna för en s(1dan utveckling torde emellertid inte vara si1 stora. I 

stället hör stor hänsyn tas till att skrifter av ifr{ig:avarande slag har ansetts 

böra iitnjuta samma tryckfrihetsriittslig:a skydd som de tryckta skrifterna. 

Det maste anses st<! i mindre god överensstämmelse med detta synsiitt att de i 

kreditupplysningssammanhang underkastas helt andra regler iin de tryckta. 

Detta giiller i särskilt hög grad om dessa regler. s{1som torde bli fallet enligt 

promemorieför~lagct. i praktiken hindrar att ifdgavarande skrifter anviinds 

för offentliggörande av en viss typ av kreditupplysningar. 

Det sagda innebiir att jag inte hitriider promemnrieförslag:et pil den nu 

aktuella punkten. Jag föresl[ir i stiillet att st1dana skrifter som avses i l kap. 

5 *tryckfrihetsförordningen genomgi\ende j:imstiills med tryckta skrifter vid 

tillämpningen av kn:ditupplysningslagen. Bestämmelser av den innebörden 

bör tas upp i de olika paragrafer som berörs. 

I syfte att underlätta datainspektionens tillsyn över kreclitupplysningsvcrk

samhet som bedrivs genom utgivandc av tryckt eller därmed j~imställd skrift 

föreslås i departementspromemorian ett tilliigg till 16 §. Detta tilliigg innebär 

att elen som bedriver verksamheten skall inom en vecka efter utgivanclet av 

skriften kostnadsfritt tillsWlla datainspektionen ett exemplar av denna. Den 

som asidosiitter leveransplikten skall enligt promemorieförslaget kunna 

ådömas straff. Dessa förslag har allmänt godtagits vid remissbehandlingcn. 

Hovrätten över Skåne och Bkkinge anser dock att det hör iiverviigas att 

ersätta straffsanktionen med en möjlighet för datainspektionen att fram

tvinga leverans genom vitesföreliiggandc. För egen del ansluter jag mig till 

promcmorieförslaget. 

I övrigt bör, huvudsakligen i enlighet med promemorieförslaget. göras 

vissa ändringar i 4 *om tilbt{rnd till kreditupplysningsverksamhet. i 6 *om 

förbud mot lagring m. m. av siirskilt ömtaliga personliga uppgifter. i 10 *om 

rätt till registerbesked och i 13 *om överlåtelse av registerm. m. Med hänsyn 

till den nyligen antagna sck retesslagen ( 1980: 100) bör tystnadspliktsbestiim

mclsen i 14 *ändras och tystnadspliktsbestämmclsen i 18 ~upphävas. Vidare 

bör det göras vissa ändringar och tillägg i straffbcstiimrnelserna i 19 §. 
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reglerna om förverkande av register i 20 *och rq.!lerna 0111 vitesföreliiggande Inkasso/agen 

i 22 *· Beträffande de nu niimnda lagiindringarna for jag hiinvisa till 

specialmotiveringen. 

4.3 Inkassolagen 

4.3. / Tilliimpningso111rådc1 

Inkassolagen giillcr enligt 1 ~ för yrkesmiissigt bedrin:n inkassoverksam

het. Med inkassoverksam het fiirst{1s i lagen verksamhet med syfte att driva in 

betalning för fordran. Lagen omfattar dock inte de exekutiva mvndighetcr

nas verksamhet. vilken iir underkastad siirskild reglering genom utsöknings

lagstiftningen. 

Med inkassoverksam het som bedrivs "'yrkcsmiissigt"' avses enligt fiirarbe

tena i princip all indrivning som ing{1r snm ett led i en viss niiringsvcrksamhct. 

oavsett om indrivningen avser egna eller andras fordringar. Detta innebiir att 

lagen omfattar inte bara de egentliga inkassoföretagen utan ncks;i en stor del 

av landets övriga företag och niiringsidkare. eftersom dessa vanligen i större 

eller mindre utsträckning driver in i vart fall egna fordringar. Under lagen 

faller också sädan inkassoverksamhet för annans riikning som bedrivs av 

branschföreningar och liknande företagarorganisationer samt av banker och 

advokater. För att lagen skall bli tilliimplig kriivs dock att inkassoverksam

heten inte iir av alltför obetydlig omfattning (se prop. ILJ74:42 s. 103 f). 1 

datainspektionens praxis har lagen vidare ansetts omfatta bl. a. kommuners 

indrivning av fordringar i den kommunala verksamheten och arbetstagaror

ganisationers indrivning av fordringar för medlemmarnas riikning. 

I sin promemoria rörande inkassolagen hii\'dade datainspektionen att 

bestiimmelscrna om lagens tilliimpningsomr[1dt: borde iindras. Den innebörd 

som uttrycket "yrkesmässigt bedriven inkassoverksamhet" hade getts i 

förarbetena överensstiimde enligt inspektionen inte med vanligt spdkbruk. 

där uttrycket vanligen antogs syfta p[i den egentliga inkassobranschen. 

Lagtexten gav diirför diiligt besked nm lagens omfattning. vilket hade vällat 

onödiga problem i inspektionens tillsynsverksamhet. Enligt inspektionen 

fanns det vidare sakliga skiil att utvidga lagens tilliimpningsn111r{1de till att 

omfatta all inkassovcrksamhct. Inspektionen framhöll att de nuvarande 

begränsningarna av tillämpningsomr{1det saknar praktisk betydelse och att 

h1gens faktiska räckvidd dessutom iir större iin det formella tilliimpningsom

rådct. För att en borgenär skall ha riitt till crsiittning för kravknstnad enligt 

inkassnkostnadskungörelsen miiste han niimligcn iaktta bestiimmclserna om 

krav i .'i~ inkassolagen. Vidare brukar blanketter för kra\'brev m. 111 .. som 

tillhandaht11ls i1t niiringsiclkare och allmiinheten. utformas s<i att de uppfyller 

lagens anspri1k. Om lagen fick omfatta all inkassoverksamhet. skulle detta 

enligt inspektionen ncksli spara all den miida som inspektionen f. n. miistl' 

lägga ned pt1 fragan om lagens tilliimplighet i olika fall. 
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I departl'mentspromemorian framhi'dls att datainspektionen har anfiirt 

gnda sUI för att utvidga inh:assolagens tilliimpningsnnHCtde. Enligt prome

morian kan dL't te sig sviirfiirstikligt för en giildeniir att han har ett siimre 

skydd mot otillhörliga inkassn;itgiirdcr enbart diirför att den som vidtar 

iitgiirderna inte handlar i yrkömiissig inkassoverksamhet. Hiirvid pekas 

siirskilt p{1 det faktum att en niiringsidkan: som driH~r in e!,!na fordringar som 

hör till rörelsen ibland omfattas av Iagl'll och ibland inte. beroende p{1 

omfattningen av inclrivningsverksa111hett!n. Det iir enligt promemnrian ock<i 

mindre tillfrL·dsställande att tillämpligheten av en regel som den i 9 ~ - enligt 

vilken giikkniiren med befriande verkan kan betala till den spm h:1r 

borgeniirens uppdrag att driva in en fordran - beror pi1 omstiindigheter som 

giildeniiren inte har möjlighet att iaktta. Aven i detta hiinseendc iir ju 

avgörande bl. a. i vilken omfattning en person eller ett företag driver in 

fordringar för annans riikning. 

Enligt promemorian bör det dock inte komma i fdga att utstriicka 

tilliimpningsonHCidet fullt s:i lfmgt som datainspl?ktionen har förordat. 
Enskilda fysiska personers verksamhet för indrirning av egna fordringar av 

privat natur hiir iiwn i fortsiittning:en hållas utanför inkassolagen och diirmed 

utanför bl. a. den offentliga tillsynen frtm datainspektionens sida. tvlcd 

enskild person bör enligt pro111emorian jiirnstiillas dödsbo. Vidare hiir liksom 

f. n. o:xekuti\· myndighets verksamhet enligt promemorian undantas frän 

tilliimpningen av lagen. 

All inkassoverksam het i önigt skall enligt vad som föreslfis i promemorian 

omfattas av lagen. Detta giilkr för det första all Yerksamhct för indrivning av 
fordran för annans riikning. oavsett inkassn\·erksamheto:ns omfattning och 

obo:roende av om den bedrivs i förviirvssyfte eller inte. Dt:.tsamma g:iiller 

indrivning av fordran som har övertagits för detta iindamiH och som enligt vad 

som päpekas i promemorian riittsligt sett utgör indrivning av .:gen fordran. 

Betriiffancle indrivning av egna fordringar i övrigt föreslas i promemorian att 

lagen först och friimst skall tilliimpas om fordringarna har uppkommit i 

niiringsverksamhet. Niir en niiringsidkar~· driver in en fordran o;om hör till 

rörelsen skall näringsidkaren s<'ilunda alltid. vare sig det iir fr<'iga om en fysisk 

eller en juridisk person. \"ara skyldig att iaktta inkassnlagens bestiimmelser. 

Dhruti.iver skall lagen enligt promenwrieförslaget galla alla juridiska 

personers- utom di"idsbons - indrivning: av egen fordran. iiven nm denna int~ 

har uppko111111it i niiringsverksamhet eller har övertagits för indrivning. 

Vid remissbehandlingen har de nu beriirda förslagen om iindring av lagens 

tilliimpning:somriide tillstyrkt\ eller liimnats utan erinran av praktiskt taget 

samtliga remissinstanser. 

Aven l'nligt min mening framst:"ir det som befogat att utvidga inkassola

gens tilliirnpningsomr;'idc p[1 det siitt som har föreslagits i departementspm

memorian. I princip hiir naturligtvis all indrirning a\ fordringar ske pa ett siitt 

som inte är otillbiirligt mot giildeniiren. Inte heller i iivrigt kan lagens regler i 

allmiinhet anses oskiiligt betungande fiir den sPm iignar sig at att driva in 

Inkasso/agen 
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fordringar. i1ite ens om detta sker bara tillfälligtvis. En reservation hiir dock 

göras fiir reglerna om tillstilnd att bedriva inkassoverksamhet. Si1dant 

tilbtiind torde ink alltid \·ara niidviindigt. Detta t1terkommer jag till i niiqa 
avsnitt. 

Som har anförts i dq1artL'mentspromenwrian skulle det emellertid iivcn 

med denna reservation fiira för bngt att k1ta lagen giilla för enskilda fysiska 

personers egen indrivning av egna fordringar som hör till pri\'atlivet och som 

inte har övertagits för im.lrivning. Med enskilda personer hör i detta 

sammanhang jiimstiillas dödsbon. Ett undantag fr~in lagens tilliimpningsom

dtde bör alltsil göras för dessa fall. 

Den förordade utvidgningen av lagen till att omfatta alla fall dii n{igon 

driver in en fordran för annans riikning kan vidare meclfiira \'issa PliigL·nheter 

i fall d{1 en privatperson tillfälligtvis inkasserar en fordran p<'1 uppdrag av 

annan. Enligt min mening finns det emel\erlid inte nagot att erinra nwt att 

bestiimmclserna om iakttagande av god inkassosed och nm skadest;·indsskyl

dighet för otillbörliga förfaranden mot giildeniiren blir tilliimpliga i dessa 

situationer. Nägot generellt undantag fr<ln lagen hiir diirför inte stiillas upp 

med avseende p{1 dessa fall. Det finns diiremot anledning se till att inte en del 

andra regler for ett alltför vidstriiekt tilliimpningsornr;·1de. Denna fri1ga har i 

olika sammanhang behandlats i departernentspnimL'morian. och jag a\'ser att 

beröra den niirmare i anslutning till de regler diir den aktualiseras. 
En siirskild friiga iir vad som skall anses utgöra ··inkassoverksamhet .. i 

inkassnlagens mening. Som tidigare har fra111g;1tt definieras hegrerpet 

inkassoverksamhet i 1 *som verksamhet med syfte att dri\·a in bdalning for 

fordran. Enligt förarbetena innebiir denna definition ett krav pt1 att 

verksamheten har ett inslag av hot eller tvi·111g. En typisk inkasso~ltgiird anges 

i förarbetena vara att siinda ut ett kravbrev med hot om att rättslig iitgiird 

kommer att vidtas 0111 giildeniiren inte betalar frivilligt. Atgiirder som 

innebär en ren påminnelse om betalningsskyldighet. t. ex. att sända ut en 

betalningsavi. faller diiremot enligt förarbetena utanför begreppet inkasso
verksamhet (jfr rrop. 1974:42 s. 103). 

Datainspektionen uppgav i sin prome1rn1ria riirande inkassolagen att 

inspektionen hade fiHt lägga ned mycket arbete pi1 att dra en klar griins 

mellan sftclana krav som omfattas a\' inkassolagen och si.1dana hctalninµsp[1-

minnelser som inte giir det. I sin praxis hade inspektionen ansett att en 

betalningsp{uninnelse. för att falla utanför lagen. inlt' fick innchiilla ni1gon 

tidsfrist för betalning, inte ens i fprm av uttryck som .. omgiknde .. eller 

.. snarast"" e. d. I fall dä en tidsfrist siitts ut. innefattade det niimliµen enligt 

inspektionen ett förtiiekt hot nm vidare {1tµiirder efter fri<;tens utgimµ. 

Inspektionen hade diiremot ;rnsl'll sig hiir;i godta all !!iildeniircn i en si,ta 

betalningspi1minnelse upplyses 0111 all ärendet kan komma att liimnas övL·r 

för inkasso. Inom inspektionen rt1Lkk e111eller1id delade meninµar om det 

liimpliga i dessa griinsdragningar. Inspektionen ansi1g diirfl\r att begreppet 

inkassnverks;11nhet borde ges en tydligare dc:finition. t. ex. genom att det i 

/11kassolage11 
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lagtexti:n anges att verksamheten skall ha ett inslag av hot eller tvi\ng. Inkasso/agen 

Enligt derartementspromemorian hiir datainspektionens iinskem{1l om en 

klarare avgriinsning av begreppet inkassoverksamhet tillgodoses i möjligaste 

mim. I promemorian framh(tlls att det emellertid (ir mindre Uimpligt att 

grunda cknna avgriinsning pil termer som ''hot" eller "tv{111g'". eftersom dessa 

inte iir entydiga och dessutom kan ge en felaktig bild av hur en kom.::kt 

inkassoverksamhet hör bedrivas. Inslaget av '"hot'" bestt1r n(imligen i 

allmiinhet inte av annat iin att giildeniiren upplyses om att bnrgeniin:n kan 

komma att vidta rättsliga eller annars helt oantastliga i1tgiirclcr för att fo 

betalning för sin fordran. Enligt promemorian (ir det mer iinclamälsenligt att 

utgä frän det förhf\llandet att en borgeniir. liksom f. n .. hiir ha möjlighet att 

ge en giildeniir helt neutrala betalningsp<iminndser utan att det blir friiga om 

inkassoverksamhet i lagens mening. Fiir att en betalningspiiminnelse skall 

falla utanför lagen biir den enligt promenwrian inte fil innehiilla n[igot inslag 

av hot eller pi1tryckning mot giildeniiren utiivcr sjiilva pitminnelsL~n om 

betalningsskyldighet. I enlighet med vad datainspektionen har fastslagit i sin 

praxis hi>r detta enligt promemorian innehiira bl. a. att p{1minneben inte ffir 

inncht1lla nägon tidsfrist för betalning. För att en klar och hanterlig 

griinsdragning skall kunna uppriitthallas blir hiirvid enligt promemorian giilla 

att p[1minnl'isen. likalcdes i enlighet med inspektionens praxis. inte heller fiir 

innehfilla att betalning skall ske ··omgiknde'" eller ··snarast'· c. d. 

Mot den nu angivna hak grunden fiiresli1s i departementspromemorian att 

begreppet inkassoverksamhet i I * definieras sa. att diirmed först;is 

verksamhet för indrivning av fordran genom krav eller andra <Hgiirder som ej 

endast innebär att giillkniiren undcrriittas eller erinras om fordringen. 

Förslaget far bl. a. den effekten att det blir fråga om ett krav i den mening 

som avses i :'i* inkassolagen. om det anges att betalning av en förfallen 

fordran skall ske inom en mer elln mindre bestiimd tid. 

Vid remisshehandlingen har detta förslag liimnats utan erinran av det stora 

flertalet remissinstanser. Datainspektionen framhfdlcr emellertid att det kan 

vara lämpligt att en betalningspäminnelse far innehillla en tidsfrist för 

betalningen utan att p<iminncl~en för den skull faller under lagen. Även 

Svenska sparbanksföreningen anser att en betalningsp<iminnelse blir fi\ 

innehi'illa i varje fall en bestiimt angiven frist för betalning utan att den 

behiiver omfattas av lagen. finansieringsföretagens förening anför att en 

betalningsp{1111innelse diirjiimte bör fii inneh<illa en upplysning om att 

ärendet kommer att överliimnas för inkasso om betalning inte sker. En 

liknande st;fodpunkt intas av Motnrbranschens riksförbund. 

Fiir min del vill jag till en bi>rjan framh{1lla att det. niir en giildeniir 

underliiter att betala sin skuld i riitt tid. iir ett normalt tillviigag;lngssiitt att 

giildeniiren föN p;\minns om sin bctalningsskyldighct r<t ett enkelt siitt. P<t 

detta stadium förekommer i allmiinhet inte n<lgra egentliga p;'ilr\·ckningar 

mot giildeniiren. Bctalningspi1111innelser torde i regel 5iindas ut av borgenii

ren sjiilv. 
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Borgeniiren kan givetvis ocksi-i sjiilv agera under ett fortsatt indrivnings- Inkasso/agen 

förfarande. l regel torde giildeniiren lfa fiirst tillstiillas ett krav som förenas 

med p?1tryckningar mot honom fiir att fiirmii honom att betala, varefter han 

utsätts för rättsliga {1tgiirder e. d. Ofta uppdrar borgeniiren emellertid i1t 

nc'tgon annan. t. ex. ett inkassoföretag. att som ombud för honom vidta de 

Mgiirder som fordras utöver enkla betalningspt1111innelser. Fordringen kan 

oeks{1 överlföas p?1 annan för indrivning. 

Enligt min mening måste en horgeniir eller dennes ombud. liksom f. n .. ha 

ett visst utrymme för att rikta enkla betalningspäminnelser mot en giildeniir 

ut<m att detta anses utgiira inkassoverksamhet i lagens mening. Del!a synes 

vara av stor praktisk betydelse, eftersom exempelvis en niiringsidkare kan 

vilja ombesörja betalningsp<lminnelser sjiilv samtidigt som han har ett 

befogat intresse av att inte bli underkastad inkassolagens regelsystem med 

vad detta innebiir bl. a. i fri\ga om offentlig tillsyn iiver verksamheten. Det iir 

alltsi\ viktigt att på liimpligt siitt avgränsa ett p:lminnelsestadium. som bör 

falla utanför lagen. Det kan sägas att den nuvarande definitionen av 

begreppet inkassoverksamhet iir alltför vag för att kunna fylla denna 

uppgift. 

I likhet med en del remissinstanser anser jag att promemorieförslaget 

medför en frtm olika synpunkter alltför sniiv begriinsning av vad en 

betalningspåminnelse för innehillla för att den skall falla utanför lagen. De 

flesta borgeniirer torde finna det naturligt att. niir de pi1minner en giildeniir 

om hans skuld. samtidigt ange en tidsfrist fiir betalningen i1tminstone pi1 det 

sättet att betalning skall ske "0111g{1ende" eller "snarast" e. d. Som bl. a. 

datainspektionen har varit inne p{1 finns det inte n:lgon anledning att bta 

lagen omfatta betalningspiiminnelser som innehiiller endast att bl'talning 

skall ske inom en s{tdan mer eller mindre bcst:imd tidsfrist utan att det anges 

vad som kan hiinda om hetalningcn inte erUggs i tid. Enligt min mening hiir 

lagen bli tilliimplig först d{1 borgeniircn eller hans ombud hotar med en viss 

pMiiljd e. d. för unclcrh\tcnhet att betala. DL't iir nämligen niir ett s{1dant hot 

kommer in i bilden som det behöver ses till att hotet inte far en s{1dan form 

eller ett s{1dant innehMl att det framstt1r som otillhiirligt mot giildeniiren. 

Som nyss nämndes ombesörjer en horgeniir ofta sjiilv hetalningspf1111in

nelserna. medan han överliimnar {1t n{1gon annan att vidta mera lt1ngtg<lende 

{1tgiirder mot giildeniiren. Det synes i si1dana fall vara av viirde för denne att 

få veta att borgenären avser att koppla in exempelvis i:tt inkassoföretag, 

eftersom detta regelmiissigt medför extra kostnader for giildeniiren. Enligt 

min mening bör det därför godtas att det i en betalningsp<iminnelse liimnas 

upplysning om att iirendd kommer att övcrliimnas för inkasso. om betalning 

inte sker pä grund av p:'1minnelsen. Detta iiverensstiimmer LlCks<I med den 

praxis som hittills har tilliimpats av datainspektionen. 

Sammanfattningsvis förordar jag att lagen tilliimpas i:ndast pi1 inkasso<'it

giirder som innebiir annan phtr_vckning mol giildeniircn iin angivande av tid 

för betalning eller uppgift om att fordringen kommer att Ö\'erUmnas till 

annan för inkasso. 
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./.3.2 J/llstdnd för l'iss i11k11ssm·1·rkrn111/ic1 

Enligt 2 * inkassolagen for yrkesmiissig inkassoverksamhet i \'issa fall 

bedrivas endast efter tillst;ind av datainspekti,men. Detta giilkr yrkesmiissig 

inkassoverksamhet som a\'ser indrivning a\· fordringar fiir annans riikning 

eller fordringar som har Ö\'ertagits for indrirning. Tillst{111d hehö\'s dock inte 

för inkassoverksam het som hcdri\'S a\' Sveriges riksbank. Sveriges investe

ringshank AB. kreditinriittning under h;111kinspcktinnens tillsyn eller advo

~at. Eftersom lagen f. n. iir tilliimplig endast p{i yrkesmiissig inkassove.rk

samhet. omfattar tillstiiridsplikten inte inkassmerk-;amhet som ära\' alltfiir 

obetydlig omfattning. 

Datainspektionen uppgav i sin promenwria n'irande inkassolagen att 

inspektionen hade tilliimpat hestiimmL'iserna i 2 * s[1. att all indrivning a\· 

fordringar för annans riikning eller fordringar som iivertagih för indrivning 

bedömdes som tillst{1ndspliktig inkassnverksamhet. Detta g:illde dock inte 

om verksamheten var av helt obetydlig Lllnfattning- mindre iin 12 iirenden 

per ar - och inte hade marknadsförts. Enligt inspektionen kunde dd fr{111 

olika synpunkter ifnlgasiittas. om det \'ar Himpligt med en sit vidstriickt 

tillstt111clsplikt. I sammanhanget niimndc inspektionen att tillst:indsplikten 

hade ansetts omfatta bl. a. knmnrnnkansliers indrivnin_l! av fordringar [1t 

kommunala bolag och stiftelser samt fackliµa organisationers indriYning av 

medlemmars utest<'kndc liindordringar. l s[1d;111a fall kunde enligt inspek

tionens mening tilliimpningen av hL'Stiimmelserna om tillst!1nd framstt1 som 

byr[1kratisk. 

Pf1 grund av datainspektionens anmiirkningar diskuteras i departemL'nts
prornemnrian i vad m{111 tillst;'1ndsplikten enligt inkassolag~'n liimpligen kan 

bcgriinsas. I liirvid slits till en biirjan fast att kra\·et p<I tillst~ind iiven i 

fortsiittningen hör giilla för inkassoverksamhet som avser indrivning av 

fordringar för annans riikning eller fordringar som har övertagits for 

indrivning och som bedrivs i flil'\'iirvssyfte. Detta giiller friimst Lk egentliga 

inkassoföretagen. som erbjuder sina tjiinster {1t allrniinhcten. Tillstirndsplik

ten för inkassovcrksamhet i fiif'\·iirvssyftL' biir L'mellertid enligt promemorian 

inte inskriinkas till att giilla bara om inkassotjiinster erbjuds t1t allrniinheten. 

Tillstfö1d hör kriivas iivcn om verksamheten hetjiinar endast en pii visst siitt 

begriinsad krets av fordringsiigare. l bi\da l'alkn föreligger enligt prnrnerno

rian i princip samma behov av skydd mot icke seriiis kommersiell 

inkassoverksamhet. En inskriinkning av antytt slag skulle dessutom kunna 

inbjuda till försök att kringgft tillstandsplikten och iiwn i övrigt rnedff>ra 

onödiga tilliimpningssdrighetcr. 

Niir det giiller inkassowrksamhet som hedri\'s utan föf'\·iin·ssyfte biir man 

diiremnt enligt promemorian kunna gl.ira vissa undantag fr:'in bestämmelser

na om tillst<'tr1dsplikt. s;isom ckssa f. n. tilliimpas. Förutsiittningarna for detta 

biir enligt promemorian vara att inkassO\'L'rksamhcten ing:'tr som ett 

underordnat led i en annan verksamhet. som ocksi1 den bedrivs utan 

Inkasso/agen 
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förviirvssyfte. I liirigenom klargi.irs att bl. a. arbetstagarorganisationers lnkassolagm 

inkassoverksamhct för medlemmarnas riikning skall vara undantagen fr<ln 

kravet pii tillst<\ncl. Det föreslagna undantaget kommer 11ckst1 att giilla 

beträffande andra intresseorganisationer. t. ex. branschorganisationer. som 

under liknande fiirhi"dlandcn som giilll'r for de fackliga organisationerna 

bedriver inkassoverksamhet för medlemmarna' riikning. VidarL' klargörs 

genom den föreslagna undan1<1gsrcgeln att tillst{1ndsplikten inte heller skall 

giilla för en kommun SlHll genom sitt kommunkansli omhL·siirjer inkaSSll-

verksamhet för t. ex. kommunala bolags uch stiftelsers riikning. 

Enligt departementspromemorian hör tillstanclsplikten kunna begriinsas 

för ytterligare ett fall. niimligen då inkassoverksamheten i1H1m koncerner av 

rationaliseringssk:il eller andra orsaker sammanförs till ett av klmcernens 

företag. I promemorian framhiills att det - oa,·sett de bakomliggande 

motiven - iir uppenbart att en siidan organisation av inkassoverksamhctcn 

inom en koncern kan jiimstiillas med det fallet att de företag som ing<'1r i 

koncernen sjiilva ombcsiirjer sin inkassoverksamhet. 

De nu berörda undantagen fdtn kravet p;i tillstiind. dvs. fiir inkaswverk

samhet utan förviirvssyf!L' och förs. k. koncerninkasso. skall enligt prome

moriefiirslaget giilla iiven om inkassoverksamheten i n:1got fall ordnas s{1 att 

fordringar övertas för indrivning. A andra sidan föresl;is en tilliiggsregcl som 

iir avsedd att hindra att en annars g.iillande tillst[1ndsplikt kringg{1s med 

utnyttjande av dessa undantag. Enligt denna regel skall undantagl'n inte 

giilla. om inkasso\'erksamhcten a\·ser fordringar som tillkommer dler har 

övertagits friin nag.on som inte sjiilv hade kunnat driva in fordringarna utan 

tillstånd enligt lagen. 

fdm kravet p{1 tillsti'111d bör man vidare enligt pn.1111enll1rian ta undan 

inkassoverksamhet som iir av ho:lt llbctydlig omfattning. I proml'morieför
slaget har dl'tta uttryckts s;01. att tillst;1nd inte' hl'hövs filr inkass(l\ erksamllL't 

som iir a\' tillfallig natur och avser endast cnst;ika fordring:ir. 

Slutligen föresliis i promemorian att man hchiillcr det nuvarande 

undantaget fr[111 tillstiindsplikten för inkasso\"erksamhet sllm bedrivs av 

Sveriges riksbank. Sveriges investcringshank ·i\13. kreditinr;ittning under 

bankinspcktioncns tillsyn cllcr advokat. Undantagl't för verksamhl'l under 

bankinspektioncns tilbyn biir L'mellertid enligt promL'ninrian utvidgas till att 

omfatta inte bara krcditinriittningar utan alla företag som st{ir under 

bankinspektionens tillsyn. Undantaget skulle diirmt•d - i enlighet med 'ad 

som förordades i prop. l Y78/7Y: l 7t I med förslag ti Il lag om finansbolag. m. m. 

(s. 38 f och 1.:18 f) - komma att omfatta bl. a. alla siidana finansbolag som 

enligt den numera antagna lagen ( l lJ8U:2) om finanshlllag stiills under 

bankinspektionens tilb~·n fr. o. m. den I juli 1980. 

Vid rcmissbehandlingen har förslagen i dcpartementspro111e1m1rian röran

de tillstf111dspliktcns omfattning tillstyrkts eller utan n:irmare kommentarer 

godtagits av det stllra flertalet remissinstanser. Datainspektinncn anser att 

promcmorieförslaget inneb;ir L'll betydligt hiittre avgriinsning av tillst;'111ds-
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plikten iin den som giiller f. n. lnspektionl'n ifri1gasiitter dol'k delvis Inkasso/agen 
undantaget för s. k. konl'crninkasso. Svenska kommunförbundet noterar 

ml'd tillfredsstiillelsc att tillstf111d enligt förslaget inte skall behövas för en 

kommun som genom sitt kommunkansli umhcsi.irjer inkassoverbamhet för 

kommunala bolags och stiftelsers riikning. TCO ser det som L'll önskviird 

förenkling att det fastslils att tillst{111dsplikt inte skall giilla för den 

inkassnverksamhet som utan förviirvssyftc bedrivs av ideella nrganisationer. 

Oeksi1 TCO riktar dock viss kritik mot det föreslagna undantaget för 

koncerninkasso. 

För min del vill jag till en biirjan framh{1lla att inkassolagens bestiimmelser 

om hur inkassoverksamhet skall bedrivas iiven i fortsiittningl'n skall giilla 

inkassoverksam het som lagen iir tilliimplig på. allts[1 oavsett om \'erksamhe

ten är tillst~lndspliktig eller inte. Även den Sll!ll bl'driver icke tillst~111dspliktig 

inkasslJVerksamhct iir sMunda skyldig att iaktta regeln om god inkassosed 

och därtill anknvtande best~immclser. Vidare omfattas ocks<"1 den icke 

tillst<lndspliktiga wrksamhcten - med vissa begriinsade undantag: - av 

datainspektionens tillsyn. Det innebär bl. a. all ckn som bedriver verksam

heten kan meddelas föreskrifter riirande verksamheten. vilka vid behov kan 

förenas med kraftigt verkande viten. Skyldigheten att utge skadest(rnd för 

otillbörliga inkasso;"1tg:iirdcr giiller även för icke tillst;indspliktig 'erksamhet. 

Skillnaden mellan tillst{rndspliktig och icke tillsti111dspliktig verksamhet iir 

diirmed. som ocks[1 har framhilllits i departementspromemorian. i huvudsak 

att den förra skall underkastas en förhandsgranskning gennm datainspektio

nens försorg som kan leda till att tillst[rnd viigras och att inspektionen vid 

tillstfindspliktig verksamhet har tillgt111g till det siirskilt dfrktiva t v<ingsmed

let att dra in tillst{1ndet. 

Med hiinsyn till det nu anförda iir det enligt min mening tydligt att kravet 

pf1 tillstt111d för inkassoverksamhct hör hegriinsas till fall diir det framstiir som 

siirskilt angl'liiget med en iinnu starkare offentlig kontroll ö\·er verksamheten 

iin den som följer av de andra reglerna om en fortlöpande tillsyn. ~vint denna 

bakgrund synes kravet pi'i tillst[md f. n. gii liingre iin som iir niidviindigt och 

liimpligt. Sl1111 dataim;pektionen har antytt kan ett s~1dant krav i vissa fall med 

fog uppfattas som ett inslag av oniidig byr<ikrati. Förslagen i departL'ments

promemorian syftar till att i möjligaste miin undanri·i_ja s;idana inslag. 

I likhet med det stora flertakt remissinstanser ansl'r jag att promemoric

förslaget i denna del innebiir en rimlig avviigning mellan {1 ena sidan intresset 

av en tillräckligt effektiv samhiillskontroll över etableringen inom inkasso

branschen och [1 andra sidan önskemMet att undvika vad som kan uppfattas 

som obefogat kr{mgcl. Att elen nuvarande tillstiindsplikten för kommersiellt 

bedriven inkassoverksamhet maste uppriitth<"illas :ir enligt min mening 

självklart. Detta giiller bt1de niir verksamheten avser indrivning p{1 uppdrag 

av annan nch niir den avser indrivning av fordringar som har övertagits för 

indrivning. I de fall di1 syftet :ir att göra en ekonomisk vinst p<I inkassovcrk

samhct finns det niimligen. Slllll har p{ipekats i departementspromemorian. 
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en risk för etahlering av icke seriösa företag. TillsUindspliklen behövs hiir Inkassolagen 

inte minst för att ge fordringsiigarnaluppdragsgivarna en viss garanti för alt 

deras intresse av bl. a. sakkunnig indrivning och kom:kt medelsförvaltning 

tillgodoses. Konkurrensen mellan olika inkassoföretag som bedrivs i 

kommersiellt syfte kan ocksa under vissa omstiindighetcr leda till att 

gäldenärerna utsätts för ett tryck som överskrider gränsen för vad som kan 

<inses tillbörligt. I enlighet med vad som har föreslagits i departementspro-

memorian bör emellertid ett undantag från tillstiindspliktcn göras för 

verksamhet som iir av tillfällig natur och avser endast enstaka fordringar. 

Detta överensstiimmer med vad som gäller f. n. 

När det gäller inkassovcrksamhet för annans räkning som bedrivs utan 

förvärvssyfte ansluter jag mig till den i departcmcntsprnmemnrian uttalade 

uppfattning1.:n att det knappast kan anses rimligt att t. ex. arbetstagarorga

nisationers inkassoverksam het för medlemmarnas räkning skall vara under

kastad tillständsplikt. Det bör därför stils fast att tillst{rnclplikt inte skall giilla 

för sådan inkassoverksamhct som vanligen hedrivs av de fackliga organisa

tionerna. Som har framhållits i departementspromemorian synes det 

emellertid mindre Himpligt att hland olika intresseorganisationer endast de 

fackliga skall vara undantagna från tillst<indsplikt. Kravet p<\ tillst<ind bör 

kunna eftcrges även när det gäller andra organisationer. t. ex. hransehorga

nisationcr. som utan förvärvssyfte bedriver inkassoverksamhct för medlem

mars räkning. N[1gon förhandsgranskning av s;klan inkassoverksamhet kan 

numera. sedan inkassolagen har varit i kraft i Mskilliga t1r och hlivit viil kiind. 

inte längre anses pf1kallad. I enlighet med vad som har förordats i 

departementspromemorian bör ett krav pi1 tillstirncl inte heller giilla niir en 

kommun genom sitt kommunkansli driwr in fordringar fört. ex. kommunala 

.bolags och stiftelsers riikning. 

Undantagsregeln för fall av det slag som nu har bnörts har i prnmcmo

rieförslaget utformats på ett siitt som enligt min mening ger en betryggande 

garanti för att undantaget inte ges en alltför vidstriickt tilliimpning. Det skall 

sålunda krävas inte bara att inkassoverksamhcten bedrivs utan förviirvssyftc 

utan också att den utgör ett underordnat led i en annan verksamhet som iivcn 

den bedrivs utan sftllant syfte. Jag ansluter mig alltsi1 till detta förslag. 

Vad härefter angår förslaget om ett undantag fr~rn tillst{rndsplikten förs. k. 

koncerninkasso är det enligt min mening klart att hithiirandc fall av 

inkassoverksamhet för annans räkning kan fr{m tillståndssynpunkt jiimställas 

med det fallet att de olika företag som ingiir i en koncern sjiilva nmbesiirjer 

sin inkassoverksamhct. De remissinstanscr som har anfört kritiska synpunk

ter på det föreslagna undantaget för koncerninkasso synes inte heller ha 

något att erinra i princip mot ett s{1dant undantag. Vad de viinder sig mot iir 

att inkassoverksamheten kan ordnas så. att det för glildenären kan framsta 

som om den sköttes av ett frun övriga koncernföretag fristående inkassoki

retag. För min del kan jag emellertid inte finna att denna möjlighet bör 

tillmätas någon avgörande hetydelse för frf1gan om tillsttmd skall fordras för 

6 Riksdagl'n 1980181. I sam/. Nr JO 
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verksamheten. Jag vill understryka alt denna iir tllllkrkastad lagens 

bcstiimmclscr i övrigt. hl. a. rcgkrna 0111 tillsyn. 

Jag föresliir allts~1 att ni1got krav p;I tills1;·1nd inte skall giilla fiir 

inkassovcrksamhet som bedrivs av ett företag för annat företag som tillhiir 

samma koncern. 

I enlighet med vad som har föreslagits i departemcntspn.lmL·morian biir i 

anslutning till de nu behandlade reglerna om undantag fr;in tillst;'1ndsplikll'n 

föras in en bestiimmelsc som hindrar att undantagen utnyttjas för att kringg{1 

en annars giillandc tillst[1ndsplikt. Jag i1IL'rkommer till detta i specialmotive

ringen. 

Jag ansluter mig till förslaget att man skall heh;llla de nuvarande 

undantagen fr[in tillst<lndsplikten för inkassoverksamhet snm bedrivs av 

Sveriges riksbank. Sveriges invcstcringsb;111k AB. krcditinriittning under 

bankinspektinnens tillsyn eller adn1kat. Undantaget för krcditinriittningar 

under bankinspektionens tillsyn motiverades vid lagens tillkomst med att 

denna tillsyn kunde anSl'S utgiira en tillriicklig garanti mot nliigcnhetcr av 

kreditinriittningarnas inkassoverksam het (prop. 197-1:42 s. X9). .lag anser det 

vara befogat att pi1 delta nmri'illc. i enlighet med det av remissinstanserna 

godtagna förslaget i departementspromemorian, jiimstiilla alla företag under 

bankinspektionens tillsyn. Detta innehiir att bl. a. de finanshplag som 

omfattas av lagen ( 1980:2) om finansbolag undantas friin kravet pt1 

tillstfmd. 

4.3.3 Km1· och rättsliga iitgiirda mot giilrlenärcn 

I -I* inkassolagen finns den centrala bestiimmelsen att inkassoverksamht't 

skall bedrivas enligt god inkassosed. Diirvid skall iakttas att giildeniiren inte 

v:'illas onödig skada eller oliigenhet eller utsiilts ffir otillbi.irlig piltryckning 

eller annan otillbiirlig inkassni1tgiird. Denna grundliiggande regel komplet

teras av vissa mera konkreta föreskrifter i 5--7 **·Dl· innl'liiir i huvudsak att 

rättslig iitgtird normalt inte för Yidtas mot giildeniiren innan denne har 

tillställts ett specificerat krav och har fatt tillfälle att betala frivilligt eller 

framställa inviinclningar mot borgeniirl'ns anspr;lk. I iivrigt har det överliim

nats ilt praxis- friimst datainspektionens verksamhet- att utbilda ytterligare 

normer för hur inkassoverksamhet skall bl'drivas för att stil i iiverensstiim

mclsc med god inkassosed. 

T sin promemoria riirande inkassolagen uppgav datainspektionen att dess 

erfarenheter av hestiimmelsen i -I* om skyldighet att iaktta god inkassnsl'cl iir 

positiva. I de flesta fall diirhestiimmelsen kunde ;111ses ha blivit ~isidosatt hade 

riittelse skett efter päpekancle frfö1 inspektionen. Endast Yid upprepade 

överträdelser och ren obstruktion hade inspektionen utnyttiat möiligheten 

att med stöd av I'.'* meddela vitessanktionerade förl'skrifter. 

Enligt departemcntsprnmenrnrian hiir hestiimmelsen i -I *om iakttagande 

/11kassolage11 
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av god inkassosed behiillas oföriindrad. lktriillande dl S:irskilt fall. som har Inkasso/agen 

berörts av datainspektionen. görs i promemorian ett uttalande av innebörd 

att det måste anses strida nwt god inkassosed nm en giildeniir tillstiills ett 

kravbrev utan att giildeniiren dessförinnan har underriittats om eller p<"i annat 

siitt har fatt klart fiir sig att horgeniiren anser sig ha en fordran mot 

honom. 

Under remisshehandlingen har dessa uttalanden liimnats utan erinran. 

Också jag ansluter mig till dem. 

l 5 * inkassolagen meddelas fiireskrifter nm krav. Enligt dessa skall krav 

mot en giildenär framstiillas skriftligen. l-liirvid skall vad som fordras i 

kapital. riinta och ersiittning för kostnader anges var för sig. I fräga om riinta 

skall särskild uppgift liimnas om beloppet av upplupen ränta. Vidare skall 

bttriiffande sfiviil upplupen som tillkommande riinta siirskild uppgift liimnas 

om riintesatsen samt om den tid och det kapitalbelopp som ligger till grund 

för riinteheriikningen. I samband med krav skall anges viss skiilig tid irll)lll 

vilken gäldcniiren har att betala frivilligt eller anmiila om han har nägon 

inviindning mot kravet. Datainspektionen har pii denna punkt utfärdat 

anvisningar som innebiir att tidsfristen skall vara minst 6--8 dagar. 

l sin promemoria rörande inkassolagen anförde inspektionen att det i 

praktiken hade vMlat stora sviirighctl'r att fii fram en god efterlevnad av 

reglerna i 5 *om utformningen av krav mot en giildeniir. framför allt utanför 

det tillstiindspliktiga omr[1dL't. Reglerna hade enligt inspektionen inte slagit 

igenom ordentligt, bl. a. p[1 grund av att domstolarna inte i tillriicklig 

omfattning kontrollerade kravbrevens utformning i de fall (l;l borgeniiren i 

process framstiillde ansprf1k p{1 ersiittning för kravkostnad. Enligt inspektio

nen förekom det att kravbrev inte pä ett tillfredsställande siitt angav 

borgeniirens identitet eller grunden fi.ir fordringen. 

P{t grund av datainspektionens anm~irkningar fön:sli1s i departementspro

memorian uttryckliga föreskrifter om att ett krav skall inneh<'tlla tydlig 

uppgift om borgcniirens namn och adress och om det förh<lllande som 

fordringen grundar sig pii. Enligt förslaget skall ett krav ocksi1 innehMla 

anvisning om liimpligt hctalningssiitt. 

Vid remissbchandlingen har de föreslagna kompletteringarna av 5 ~ 

liimnats utan erinran av de flesta remissinstanscrna. Fr{rn n:'tgra hi1ll anförs 

dock kritik bctriiffande olika punkter i förslaget. 

För egen del vill jag till en början erinra om mina förslag i avsnittet 4.3.1 

om avgriinsningen av begreppen inkassoverksamhet och inkasso<itgiird. Av 

förslagen följer att det blir fr:lga om ett krav i den mcning som avses i 5 * 
inkassolagen först om en betalningsanmaning förenas med andra pi1tryck

ningar mot gäldenären iin angivande av tid för betalning eller uppgift om att 

fordringen kan komma att överlämnas till annan för inkasso. Det iir allts;'t 

endast i sadana fall som bestiimmelscrna i 5 * om innehället krav 

aktualiseras. 

Niir ett fordringsiirendc har n{itt s{1 l<"ingt att ett krav den angivna 
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meningen utfärdas, st[1r borgeniiren eller dennes ombud regelrniissigt i Inkasso/agen 

begrepp att vidta riittsliga eller andra mer ingripande åtgiirder mot 

giildeniiren. om denne inte betalar pii grund av kravet. Med hiinsyn hiirtill iir 

det givetvis angeläget att ett krav innehäller korrekt och lättillgiinglig 

information som iir av betydelse för att giildeniiren skall kunna hetala 

frivilligt eller anmiila inviindningar mot horgeniirens anspri\k. Enligt min 

mening är det ett minimikrav att uppgift Himnas inte bara om horgeniirens 

namn utan även om grun<.len för fordringen. En skyldighet att Wmna s{1dana 

uppgifter kan inte anses nskiiiigt betungande. Enligt vad som har framkom-

mit under remissbehandlingen kan däremot en skyldighet att lämna uppgift 

även om horgeni"in:ns adress vålla onödigt stora olägenheter för inkassofö-

retag som anv~inder sig av ADB. En s{1dan uppgift kan inte heller anses 

absolut nödviindig. Jag anser därför att promemorieförslaget biir fdng{1s p{1 

denna punkt. 

Jag delar uppfattningL'n i departementspromemorian att det iir av \'iirde 

om giildeniiren i samband mi.:d kravet iiven fr\r anvisning om liimpligt 

betalningssiitt. Som har päpekats i Stockholms tingsriitts remissyttrande 

torde detta. om det sker exempelvis genom att ett inbetalningskort fogas till 

kravet, i [1tskilliga fall kunna avvärja en obefogad underlåtenhet att betala pi1 

grund av kravet. Det iir emellertid viktigt att bestämmelserna nm utform

ningen av krav inte leder till vad som kan uppfattas som formalism. Jag 

tänker här siirskilt på ett förhållande som har p;'tpekats av hovrätten över 

Skåne och Blekinge. niimligen att bestiimmelserna i 5 * ff'tr betydelse för 

frågan om en borgeniir kan erhMla ersiittning för kravktistnad eller inte. 

Nf1gnn ovillkorlig skyldighet att lämna uppgift om lämpligt betalningssiitt bör 

därför inte ställas upp. Bestiimmdsen bör pä denna punkt i stiillet utformas 

som en rekommendation. Er1 underbtenhet att liimna si'1dana uppgifter 

inverkar därigenom inte pii möjligheten att fä kostnadsersiittning. En 

upprepad försummelse kan emellertid föranleda datainspektionen att 

ingripa. 

En särskild fdiga som uppkommer i detta sammanhang och som har 

aktualiserats i riksdagen vid några tillfällen gäller köparens stiillning vid s. k. 

factoring. Factoring innebär i allmänhet att ett finansieringsföretag (factorn) 

lämnar rörelsekredit åt ett försäljningsföretag mot siikerhet i det företagets 

fakturafordringar, vilka överlats till eller pantsätts hos factorn. Försiilj

ningsföretagets kund, dvs. köparen, får normalt ett formuliir med tryckt 

uppgift om att fordringen har överlåtits etc. och att kunden därför skall betala· 

till factorn. I en motion till riksdagen (mot. l 974:653) framhiills att en köpare 

kunde förbise en sr1dan betalningsanvisning och i stiillet betala till försiilj

ningsföretaget. Köparen riskerar cb att behöva betala iiven till factorn. om 

köparen kan anses ha haft Mminstone skiilig anledning misstänka att 

försiiljningsförctaget inte liingre var riitt betalningsmottagare: jfr lO och 29 

~~ lagen (1936:81) om skuldebrev. I motionen yrkades att giillande regler 

skulle ses över i syfte att sävitt möjligt förbiittra köparens stiillning. Motionen 
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avslogs emellertid av riksdagen, sedan lagutskottet hade anfört att risken för Inkassolagen 

dubbelbctalning i praktiken inte var si1 stor att den ensam kunde motivera 

den bcgiircla översynen ( LU 1974:28). 

Fri1gan om kiiparens ställning vid factoring togs f1ter upp i prop. 

1977178: 142 med förslag till lag om avbetalningsköp mellan n;iriiigsidkare 

m. fl. N {1got förslag till iindrade regler lades dock inte fram. bl. a. pä grund av 

att det inte fanns tillräckligt underlag för att ta ställning till de delvis 

komplicerade och mer övergripande frågor som det hiir rör sig om. 

Föredragande statsrådet framhöll emellertid att utvecklingen p{1 omr;)det 

borde följas (prop. J977i78:142 s. 56). Dessa uttalanden godtogs av 

riksdagen (LU 1977!78:30 s. 20 f. rskr 372). 

I departementspromemorian konstateras att den hiir berörda fr{tgan 

uppkommer inte bara vid factoring utan iiver huvud taget vid all iiverltilelse 

eller pantsiittning av fordringar och att det diirför finns anledning att 

behandla den vid översynen av inkassolagen. Enligt promemorian kan det 

bidra till att undanröja risken för en gäldenär att tvingas betala dubbelt, om 

5 * inkassolagen kompletteras med en bestiimmclse som tar sikte pä 

överl{1telse- och pantsättningsfallcn. I promemorian föresl{1s diirfiir att det i 

5 ~föreskrivs att ett krav mot gäldenären skall. om fordringen har överli1tits 

eller pantsatts och gäldenären inte kan med bdriande verkan betala till 

överlföarcn eller pantsättaren, innehcllla tydlig uppgift om detta förhitllan

de. 

Vid rcmissbchandlingcn har . detta förslag i allmiinhet liimnats utan 

erinran. Förslaget avstyrks emellertid av Svenska inkassoföreningen, som 

anför att inkassoföretagl:n inte kan ta på sig en skyldighet att i krav liimna 

upplysning enligt den föreslagna bestämmelsen, eftersom det i praktiken 

skulle medföra att inkassoföretagen i varje enskilt ärende måste förvissa sig 

om huruvida fordringen iir överlåten eller pantsatt. Även Finansicringsfö

retagens förening ställer sig kritisk till förslaget. 

För min del anser jag att det finns goda skäl för en bestämmelse av det slag 

som har förordats i departementspromt.·morian. Jag kan inte se att en 

uppgiftsskyldighet enligt bestiimmelsen skulle leda till nägra större olägen

heter för inkassoföretagen. S{1lunda bör det vara miijligt för dem att se till att 

deras huvudmän liimnar dl: upplysningar som behövs för att tknna 

uppgiftsskyldighct skall kunna fullgöras. Inte heller i övrigt har under 

remissbchandlingen fram kommit några avgörande inviindningar mot prome

morieförslaget i denna del. Jag förordar därför att förslaget genomförs. Till 

vissa frågor, som har berörts av bl. a. Svenska bankförl:ningl:n och 

Finansieringsföretagens förening, återkommer jag i specialmotiveringen. 

Enligt 6 ~får rättslig i1tgärd med anledning av en fordran inte vidtas förrän 

giilcleniiren har tillställts ett krav som avses i 5 * och den därvid angivna 

tidsfristen har löpt ut. Bestämmelsen i 6 * reglerar endast vad som i det 

aktuella hänseendet utgör god inkassosed. En underlåtenhet att framställa 

krav före rättslig åtgärd utgör sålunda ink något formellt hinder mot 
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rätti:gäng eller exekution (prop. 1974:42 s. l lll: jfr s. 72). Inkassolagen 

Genom 7 * öppnas möjlighet att fr[111gi1 hi:stiimmelserna i :'i och 6 ** 

beträffande krav före riittslig iitgiird, om giildeniiren uppenbarligen si·iker 

undandra sig att betala eller nm det annars föreligger siirskilda skiil. Regeln i 

7 § iir avsedd att tillämpas i:ndast i undantagsfall (prop. 197-1:..J.2 s. 75 och 

111 ). 

Beträffande 6 * föreslås i promemorian inte ni\gnn iindrinµ. Diiremot 

föreslås att undantagsbcstiimmclsen i 7 * iindras p<\ s{1 siitt. att den inte liinµre 

kommer att innebära nägon möjlighet att frirng:i bestämmelserna i 5 * llm 

utformningen av ett krav. Den föreslagna iindringen innehiir allts{1 att riittslig 

i1tgärd iivcn i fortsättningen ska\\ i undantagsfall fa vidtas utan ett föregi1ende 

krav men att kravet. när ett sitdant skall framstiillas, m{1ste ha det innehäll 

som följer av 5 *· 
Dessa förslag har liimnats utan erinran under remissbehandlingen. Även 

jag ansluter mig till dem. 

4.3.4 Hantering m· inkasserade medel 

Enligt IO *inkassolagen skall medel som i yrkesmiissig inkassoverksamhet 

har inkasserats för annans riikning hällas avskilda och utan dröjsmål insiittas 

pft räkning i bank eller motsvarande. Om inte annat har avtalats. ska\\ 

medlen utan dröjsmttl redovisas till huvudmannen. 

Bestämmelsen om att inkasserade medel skall hi1llas avskilda och utan 

dröjsm:"tl sättas in p:i han kräkning e. d. iir utformad stt att lagen ( 19..J...J.: IS I ) 

om rcdovisningsmedcl blir tilliimplig pt1 de inkasserade medlen. Enligt denna 

lag skall medel. som någon med rcdovisningsskyldighet har mottagit för 

annan och fiir sådant iindamal har innest[1ende p:'t bankriikning eller på annat 

siitt hMlcr avskilt. vara förbchallet huvudmannen. om beloppet har avskilts 

utan dröjsmi\l. Detsamma giiller belopp som har avskilts senare. om den 

redovisningsskyldige inte var p{1 obeständ niir beloppet avskildes. Medel som 

den redovisningsskyldige har omedelbart tillgiing.liga för att avskil.ias är 

ocks:'t förbehMlna huvudmannen, om driijsm{d med avskiljande! inte 

föreligger. 

Bestämmelsen i 10 ~inkassolagen innebiir inte att varje huvudmans medel 

mf1ste hiHlas avskilda på siirskild räkning för sig (prop. 197..J.:42 s. 112). Om 

en bankräkning eller motsvarande iir avsedd för flera huvudmiins medel. har 

huvudmiinnen enligt lagen om redovisningsmedel lika riitt inbördes. var och 

en i förh:°tllande till sin redovisningsfordran. 

Datainspektionen framhöll i sin promemoria rörande inkassolagen att den 

absoluta skyldighet att hålla inkasserade medel avskilda som föreskrivs i lll ~ 

inkassolagen hade v~lllat vissa prnblem. M{mga av de organisationer och 

företag som omfattas av lagens regler om tillsti111dsplikt iir enligt inspektio

nen fastighetsförvaltande. Beträffande dessa hade inspektionen vid bered

ningen av tillståndsiirenden uppmiirksammat att det ofta förekommer s. k. 
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tntalfon·;tftningsuppdrag. vilkd innehiir bl. a. att uppdragstagarL·n skall lnkassolagrn 

avisera och uppbiira hyror. Ibland hitlls dessa hyresmedel inte avskilda frtm 

uppdragstagarenscgna medl'I. lnspcktinnen p<lpekade att IU ~ ink<iss11lagen i 

dessa fall inncbiir att belopp som har influtit efter L'lt inkassofi\rf:iramk 

mt1ste hantl'ras annorlunda iin motwarande intiiktL'r som inflyter p<i normalt 

siitt. Samma förh<lllanden hade enligt inspektionen uppmiirksammats p(1 den 

kommunala sektPrn. 

I departemcntspn.lmL·morian understryks att ett inkassonmbuds skyldig

het att h(tfla inkasserade medel avskilda innebär en bctydandc trygghet fiir 

huvudmannen/fordringsiigan.:n. eftersom denne genom avskiljandl't f{ir L'lt 

sakriittsligt ansprE1k pi1 de inkasserade medlen. Dessa kan s{1kdes ink' tas i 

ansprtik av inkassoombudets öHiga borgcniircr. Skvldighctcn att htilla 

inkasserade medel avskilda bi·ir diirfiir enligt promemnrian giilla som 

huvudregel iiven i framtiden. 

1 promemorian diskuteras L'mellertid vad ·som sk:dl giilla. om lagens 

tillämpningsomrfalc utvidgas till att omfatta fall diir ni1gon icke yrkesrniissigt 

driver in fordran för annans riikning. Enligt promemorian kan det 

ifrågasättas om lagen bör ha detta vidstriiekta till:impningsnmri1de iiven niir 

det giiller 10 *·Det skulle niimligen kunna medföra att en privatperson. som 

helt tillfälligt inkasserar en fordran for annans riikning och diirvid samman

blandar de inkasserade medlen med sina egna. drabbades av ansvar for 

olovligt förfogande. Enligt pwmemorian torde det emellertid vara en 

allmiint omfattad tisikt att man inte bör blanda samman egna medel och 

medel som man innehar med skyldighet att redovisa till annan. Nägra 

olämpliga konsekvenser av utvidgningen av tilliimpningsomr[1dct fiir skyl

digheten att httlla inkasserade medel avskilda behövde diirför inte befa-

ras. 

För att lagen om rcdovisningsmcdel skall v:ira tilliimplig ph inkasserade 

medel och dessa diirmed vara fiirbehi11lna huvudmannen är det enligt 

promemorian inte nödviindigt att medlen siitts in pt1 riikning i bank eller 

motsvarande. Det är tillriickligt att medlen hålls avskilda pt1 ni\got annat 

godtagbart siitt (se prop. 1944:81 med förslag till lag om redovisningsmcdel. 

m. m .. s. 33 f). I promemorian framhålls att det med hänsyn till detta synes 

onödigt att kräva att även den som mera tillfälligtvis har inkasserat medel för 

annans räkning ovillkorligen skall sätta in dessa pii bankriikning e. d. Den 

skyldighet som f. n. giiller i detta avseende bör diirför enligt pwmemorian 

begränsas till att giilla endast för den som bedriver inkassoverksamhet för 

annans räkning av någon betydenhet. 

Med anledning av det problem som datainspektionen har dragit upp 

föreslås i departementspromemorian att det för vissa fall öppnas en miijlighct 

för borgeniircr att skriftligen befria inkassoombuden si"1viil fr;m skyldigheten 

att hålla inkasserade medel avskilda som frftn skyldigheten att siitta in dem pil 

han kräkning e. d. En sädan möjlighet bör enligt promemorian finnas niir dcn 

som ffir en borgeniirs uppdrag att dri\·a in en fordran har ett annat. 
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fortlöpande uppdrag av bnrgenären att i viiscntlig omfattning uppbära medel Inkassolagen 

för borgeniirens riikning utan sk)1Idighet att hålla dessa medel avskilda. 

Vid remissbehandlingcn har dessa förslag i departementspromemorian 

lämnats utan erinran. I fr{1ga om möjligheten att för vissa fall skriftligen 

överenskomma om avsteg frfm skyldigheten att hiHla inkasserade medel 

avskilda m. m. framh<\ller datainspektionen att den lösning som har 

föreslagits synes vara viil avviigd. 

Även jag anser att I() ~ bör iindras p;I i huvudsak det siitt som har 

föreslagits i departementspromemorian. Den föreslagna möjligheten att i 

vissa fall träffa skriftlig överenskommelse om en enklare hantering av 

inkasserade medel iin som f. n. följer av paragrafen är iignad att undanröja 

onödigt krängcl. Bcstiimmelsen har enligt min mening getts en sådan 

avgriinsning att nägra missförhällanden inte kan befaras uppkomma. 

Som har p{ipekats i departementspromemorian innebiir promernoridör

slaget att skyldigheten att hålla inkasseradt' medel avskilda skall giilla även 

när en privatperson helt tillfälligt inkasserar en fordran för annans riikning. 

varvid en underbtenhet att iaktta denna skyldighet kan medföra ansvar för 

olovligt förfogande. Jag delar uppfattningen i promemorian att denna 

utsträckning av ti!Himpningsomrt1dct niir det giiller skyldigheten enligt 10 ~ 

att h~llla inkasserade medel avskilda knappast behöver leda till olämpliga 

konsekvenser. bl. a. diirför att friigan huruvida denna skyldighet har 

asidosatts praktiskt taget aldrig torde fii akl ualitct i förhiillanden mellan 

privatpersoner. Jag vill tilliiµµa att en plikt till avskiljande över huvud taget 

inte uppkommer. om elen som har inkasserat en fordran för annans riikning 

inte har uppdrag all vidta inkasso<itgiinkr i lagens mening och inte heller 

vidtar sådana ätgiirder. 

4.3.5 Rlxistcr i i11k11s.1·m«'rksmnhc1 

Framför allt i mer omfattande inkassoverksamhct förs vissa register över 

olika giildeniirer och inkassoiirenden m. m. För register, förteckningar eller 

andra anteckningar som förs med hjiilp av ADB och som innehåller 

personuppgifter giillcr bestämmelserna i datalagen. Sfalana personregister 

får enligt den lagen i allmänhet inte inrättas eller föras utan tillstånd av 

datainspektionen. Niir tillstiind meddelas skall inspektionen utfärda de 

föreskrifter som behövs för att bl. a. skydda elen personliga integriteten. 

Datalagen innehåller vidare bestämmelser om olika skyldigheter för den som 

är registeransvarig och om datainspektionens tillsyn över pcrsonregister

verksamhet. 

In kassolagcn innehMier inte n;'\gra siirskilda bestiimmelser om register som 

anviinds i inkassoverksamhl'l. Vid lagens tillkomst bedömdes det nämligen 

som obehövligt att pit inkassoomrt1det föra in siirskilda regler om register vid 

sidan av datalagens bcstiirnrnclser om ADB-register (se prop. 1974:42 

s. 76). 
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I sin promemoria rörande inkassolagen uppgav datainspektionen att man i Inkasso/agen 

olika sammanhang hade konstaterat att inkassoverksamheten medför en 

omfattande registrering av uppgifter. som i oriitta h~inder eller oriktigt 

använda kan medföra obehiirigt intr[mg i den personliga integriteten eller 

andra skadliga verkningar. Erfarenheterna hade enligt inspektionen visat att 

det i många fall var angeliiget att ktmna reglera vissa friigor avseende register 

också i inkassoverksamhet diir re!!istrering sker utan anviindande av 

ADB. 

I departementspromemorian konstateras till en början att shdana register 

över gäldeniirer m. m. som kan förekomma i inkassoverksamhet skiljer si!! 

från kreditupplysningsrc!,!ister pi1 s~1 sätt att de i allmiinhet utgör endast 

interna hjiilpmedel för att inkassoverksamheten skall kunna bedrivas 

effektivt. I promemorian framhf1lls att det p{1 ett flata! andra omriiden finns 

liknande register med en motsvarande funktion, vilka inte iir underkastade 

särskild rättslig reglering annat iin (1111 de förs med hjiilp av A013. Vidare 

påpekas i promemorian att uppgifter om personliga förh<illanden m. m. i 

register som anv:inds i inkassoverksam het f. n. ingalunda liimnas oskyddade 

enligt inkassolagen. Hiirvid hiinvisas till la!!ens bestiimmelser om tystnads

plikt för den som iir eller har varit verksam i inkassoverksam het samt till att 

datainspektionen i sin tillsynsverksamhet enligt lagen kan ta upp siirskilt 

angeliigna fr{1gor om integritetsskydd i inkassoverksamhet: jfr 3 * instruk

tionen (1973:292) för datainspektionen (iindrad senast 1977:11-14). I prome

morian berörs vidare datalagstiftningsknmmittcns iiverviiganden beträffan

de en framtida generell personregisterlagstiftning. vilka niir promemorian 

utarbetades nyligen hade presen!t'rats i kommittens delbetiinkande· (SOU 

1978:54) Personregister - Datorer - Integritet. 

I departementspromemorian framhtdls att dl'l mot denna bakgrund inte 

synes föreligga tillrii<:kligt starka skiil för att redan nu isolerat ta upp frt1gan 

om en mer uttömmande reglering betriiffande sl1dana register snm förekom

mer i inkassoverksamhet. Enligt promemorian möter hiir problem av rnn 

allmän natur som iir gemensamma för en rad olika register av hjiilpmeclelsty

pen och som diirför bör bli fiiremäl för en samlad bedömning i annat 

sammanhang. 

Enligt promemorian bör emellertid vissa mera begränsade regler om 

register i inkassoverksamhet tas in i inkassolagen redan i samband med den 

nu aktuella översynen. Med hänvisning till datainspektionens anmärkningar 

framhålls i promemorian att risken för integritetskränkningar och liknande 

skadeverkningar kan vara betydande. om ett register som har upprättats i och 

för inkassoverksam het kommer till anv~indning för ett annat iindamal iin det 

sålunda har varit avsett för. Detta kan siirskilt tänkas inträffa. om sådana 

register fritt för överlt1tas eller upplt1tas till annan. En risk för obehörig 

spridning av registeruppgifter föreligger enligt promemorian vidare. om det 

inte finns lillrikkliga garantier för ett ansvarsfullt förfarande med register 

som blir överflödiga. t. ex. i samband med att ett inkassoföretag liiggs 

ned. 
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1-ör att s{1da11a oniidiga skaderiskL'r i miijliµaste m<01n skall 11ndanriij<1s lnkc1ssolagcn 

föresl:[s i departementspromemorian att det i inkassulagcn förs in hestiim-

rnelser som ger miijlighet att hindra 11lii111pliga i·i\·erli1tl'lsL·r l'ikr uppliill'lser 

av registn. Bestiimmclscrna fiiresli'ts utformade dlt'r miinsll'r a\' 13 * 
kreditupplysning.slagen. Fnligt fiirslag:L't skall dl't s;'tlunda krii\ as medµinn-

de av datainspektionen för öwrl<'ttelsL' eller upplMelse av register. Vidare 

förcsliis bestiimmelser om skyldiglll't att giira anmiilan till inspl'ktinnen niir 

en inkassoverksamhl't skall upphiira nch 0111 riitt fiir inspektinnen att i s;'tdana 

fall !!e föreskrifter 11111 hanteringen av register snm heriirs. Övertriidelse av 

regkrna om register skall enligt fiirslaget kunna medföra strall ol'11 i \'issa fall 

förverkande a\· re,l!istret. UI. a. med hiinsyn till detta föresli1s att de nva 

bestiimmclserna begriinsas till att avse regisll'r i tillst<indspliktig inkassoverk-

samhet. Enligt pnimemnrian biir tk ock<I. i vart fall t.v .. begriins.1s till att 

omfatta L'ndast register över giildeniirer. 

Vid remissbehandlingen har de nu redovisade förslagen i lkpartements

promemorian. hnrtsett friin vissa p;1pekande11 i detaljfri1gi'L tillstvrkts eller 

liimnats utan erinran. 

Ocb<'i jag ansluter mig till dessa fiirsht,i!. Samtidigt vill jag niimna att 

datalagstiftningskommitkn nyligen genom tilliiggsdirektiv ( Dir. l lJX!l: 14) 

har fritt i uppdrag att iiverviiga bl. a. frf1gan om en generell personregister

lagstiftning. som pi\ sikt skulle kunna ersiitta datalagen och till skillnad fr~m 

denna gälla oavsett med vilken teknik c:·tt register förs. Inom ramen fiir det 

uppdraget har kommitten att priiva bl. a. fr:1gor om regislL'r i inkassoverk

sarnhet. 

4.3.6 1\11t!ra Ji«lgor r1)ra11de i11kas.10/11ge11 

l 8 ~ inkassolaµcn finns L'n DL'Stiimmclse som har karaktiiren a\' en 

rekommendation. Enligt denna bestämmelse hiir inkasso!itgiird inte vidtas. 

om det föreligger sannolika skiil fiir att en fordran inte iir laµlig.en µrundad 

eller om fordringen annars framst{tr som obefogad. Paragrafrn kan enligt 

förarbetena aktualiseras bl. a. om giildeniiren iir omyndig eller om ett avtal 

111{1ste antas vara ogiltigt p:1 grund av svek e. d. Vid lagens tillkomst framhölls 

vidare att det iir angeliigct att inkassoföretagen inte medverkar till att driva in 

riinta efter hiigre riintesats iin som anges i lag eller som har stiid i avtal eller 

sedviinja e. d. 

Datainspektionen uppgav i sin promemoria rörande inkassolagen att 

bcstiimmelsen i X ~ har fött praktisk tilliimpning nar det giiller riinteyrkan

den. För att dessa skall fa en riittsenlig utformning iir det en fiirutsiittning att 

exempelvis ett inkassoombud sjiilv bchi"irskar reglerna om driijsmMsriinta. 

Enligt inspektionens erfarenhet var detta inte alltid fallet. Inspektionen 

framhöll att problemen med ogrundade riintcyrkanden i viss mt111 skulle 

kunna lösas genom att horgeniirer itliiggs att i ansökningar vid domstol ange 

grunden för yrkad riinta och genom att domstolarna ciläggs att s_jälvmant 
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pröva riktigheten av riintea1bpr{1k i summarisk prOCL'Ss. /11kassolagc11 

Enligt datainspektionen hade s\";\righeter vid tilliimpningen a\" X~ 11ppsti1tt 

niir det giilkr inkassoiirenden om kontrollavgift vid s. k. tomtmarksparke

ring. lnkasso(1tgiirder riktas i dessa fall i regel mnt ftJrdlinsiigan:n. S(llll enligt 

inspålionen inte torde vara skyldig att hl'lala a\"giften i fall di1 han inte har 

fört fordonet vid tillUillet. Problemet skulle enligt inspektinnen kunna llisas, 

om fordonsiigarna genom lagstiftning {liiiggs betalningsansvar frir sf1dana 

avgifter. 

r departl'mentspromL'lllllfian frircsli'1s inte nhgon iindring av X*· Fri1gan 

om utformningen av riinteyrkanden. s<I att de stiir i i.i\"erensstiimmebe med 

giillande riitt. aktualiserar enligt prnmenwrian i första hand spiirsmidet hur 

man skall kunna ;\stad komma hiittre kunskap om riittsreglerna pi1 omr<idet. 1 

promemorian framhiills att datainspektionen i sin tillsthndspn"irnings- och 

tillsynsverksamhet bör ha uppmiirksamheten riktad p<"i att i \art fall de sum i 

stiirre omfattning handhar inkassoiirenden har tillriicklig komp<.'tens samt 

pi1pcka eventuella uthildningshehov. 

Vid remissbehandlingen har Stockholms tingsriitt strukit under vikten av 

vad som stilunda har uttalats i promemorian. Tin!!sriitten sii!!er si!! ha !!.inrt 

den erfarenheten att de som p[i inkassoföretagen sysslar med ansiiknin!!ar till 

domstol ofta har hristfalli!!a kunskaper om en del !!rnndlii!!gande riittsregler 

av betydelse i sammanhanget. Datainspekti1mcn framh;iller i ~itt remissytt

rande att den inte anser sig ha rL'surser för L'n kart liiggning av kunskapsnidn 

hos inkassoföretagens anstiillda. 

För egen del a11sluter jag mig till sti"lndpunkten att det saknas anlednin!! att 

iindra bestämmelsen i X ~. Samtidi!!t vill ja!! understryka att det iir av största 

vikt att siirskilt befattningshavarna hos inkassoföretagen h<Ir tillfredsstiillan

de kunskaper om de riittsreglcr sllm aktualiseras i deras arbete. Som har 

framh<lllits i departementspromemorian iir det angeliiget att datainspektill

ncn har sin uppmiirksamhet riktad p;'i hithiirande fri.1gor. Sjiil\"fallct kan det 

inte komma i frilga att inspektionen skulle söka kartlii!!ga de niirmare 

förhällandena. Inspektionen kan dock. siirskilt niir dct giiller de rena 

inkassoföretagen. inom ramen för tillsdndspriivnings- llch tilbynsverksam

heten se till bl. a. att företagen giir tillriickliga insatser fiir utbildning av de 

anstiillda e. d. 

När det giiller de fr;'1gor som datainspektiont:n i övrigt tog upp i sin 

promemoria om inkassolagen for jag hiinvisa till vad som har anförts i 

departementspromemorian. I enlighet med uttalandena i den pnimemorian 

bör spiirsm;llet om angivamk av grunden för riin!t'anspritk i ansiikningar vid 

clomstlll och om domstols prövning av siidana anspr{1k tas upp i samband med 

en redan tidigare aktualiserad. mer omfattande översyn av den summariska 

betalningsproeessen. Denna ii\"ersyn torde. i enlighet med vad Slllll har 

anförts i den i juni {lJ7() beslutade lagr;idsremissen med fiirsla_l! till 

handriickning,Jag m. m .. knrmna att verkstiillas niir resultatet av riittegi'rngs

ulredningens arbete föreligger. Den av inspektionen berörda fri1!!an om 
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betalningsansvaret för kontrolla\'gifter vid tomtmarksrarkering liverviigs Inkasso/agen 

f. n. av tomtparkcringsutredningcn ( K I lJ7X: 10). 

Enligt lJ *inkassolagen iir betalning. som giildenären erWgger till dcn som 

har uppdrag att driva in en fordran. giillande mot borgeniiren. Bakgrundcn 

till denna bcstiimmelse iir att det ofta förekommer att cn giildeniir bctalar till 

ett inkassoföretag eller annan som har uppdrag att .driva in en fordran i sti.illet 

för att bctala direkt till borgeniiren. Giildeniircn skulle.: i s{1dant fall kunna 

tvingas att betala iiven till borgenären. om inkassoföretagc.:t etc. har saknat 

fullmakt att uppbiira betalning och dessutom har underl:'ttit att redovisa de 

uppburna medlen till borgeniiren. Bestämmelsen i 9 * iir avsedd att s<i l{mgt 

möjligt skydda giildeniircn mot en sådan risk. 

I departementspromemorian föreslfts att bestiimmclsen i 9 § beh<"tlls 

oförändrad. Till följd av förslagen i avsnittet 4.3.1 för den visserligL'n ett 

nägot vidare tilliimpningsomr(1de iin f. n. Detta kan dock enli)!t departe

mentspromemorian inte antas komma att medföra oliigenheter. Jag delar 

denna uppfattning. som har liimnats utan erinran a\· remissinstanserna. Det 

torde niimligen praktiskt taget undantagslöst förhålla sig s{1. att den som ger 

niigon annan i uppdrag att driva in cn fordran ocksii avser att denne skall ha 

riitt att ta emot betalning av giildeniiren. Som har pc'tpekats i departements

promemorian iir det, för att 9 ~ skall vara tillämplig. tillräckligt att den som 

tar emot betalningen har f{ttt borgeniirens uppdrag att driva in fordringen och 

därvid eventuellt vidta inkasso<itgiirder i lagens mening. Det krii\'S sälunda 

inte att nägon s<idan ätgiird verkligen har vidtagits innan betalningen 

sker. 
I 11 ~inkassolagen finns f. n. en bcstiimmdsc om tystnadsplikt för dL'n som 

iir eller har varit verksam i s{1dan inkassovcrksamhet som i da)! iir 

tillstiindspliktig. Detta gäller inkassoverksamhet som avser indrivning av 

fordringar för annans riikning eller fordringar som ÖVL'rtagits fiir indrirning. 

under förutsiittning att verksamheten bedrivs yrkesmiissigt. Fdn tillst:lnds

plikten undantas f. n. verksamhet som bedrivs av Sveriges riksbank. Sveriges 

investeringsbank AB. kreditinrättning under bankinspektionens tillsyn eller 

advokat. 

Enligt vad jag har föreslagit i avsnittet 4.3.2 bör den nuvarande 

tilbtirndsplikten begriinsas. Den tystnadsplikt som föreskrivs i 11 ~ iir 

emellertid av viisentlig betydelse både for fordringsiigare som anlitar 

inkassoombud och för giildeniirer som utsätts för inkasso[1tgiirder och 

diirmcd kan bli tvungna att Himna ut kiinsliga uppgifter om sina personliga 

förhällanden. Den nuvarande omfattningen av tystnadsplikten biir diirför 

inte inskriinkas. Tystnadsplikten kan alltsii inte liingre avgriinsas med hjiilp 

av tilbtimdsplikten. varför 11 ~ m~isll: arbetas om. Jag :lterkommer till detta i 

specialmotiveringen. 

I 16 ~inkassolagen finns en bestiimmelse om tystnadsplikt for den som hos 

datainspektionen har tagit befattning med tillsHmds- eller tillsynsiirende 

enligt lagen. Bestiimmelscn ersätts fr. o. m. drn I januari 1981 av regler i den 
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nya sekn:tesslagen. Jag föresl<"ir diirfiir att 16 ~ inkassolagen upphiivs med 

verkan fr. o. m. nämnda dag. 

Bcstiimmc:lser om datainspektionens tillsyn över efterlevnaden a\· inkas

solagen finns i 13-15 **. Fri1n inspektionens tillsyn undantas f. n. verksamhet 

som bedrivs av Sveriges riksbank. Sveriges investeringsbank AB. kreditin

riittning under bankinspektionens tillsyn eller advokat. Det riidcr alltsii f. n. 

parallellitet mellan de siirskilda undantagen friin tillsl<indsplikten cnligt lagen 

och undantagen frt1n datainspektionens tillsyn. Snm har anförts i avsnittet 

4.3.2 bör undantaget fr<in tillst;1ndsplikt för verksamhet under bankinspek

tionens tillsyn utvidgas till att omfatta inte bara kreditinriittningar utan alla 

företag under bankinspektionens tillsyn. En mobvarande utvidgnin!! bör. i 

enlighet med vad som har föreslagits i departementspromemorian. göras niir 

det g:iller undantagen frfm datainspektionens tillsyn enligt lagen. Detta 

föranleder en ändring i 13 ~- till vilken jag för ;iterkomma i specialmotive

ringen. 

I övrigt bör. i enlighet med promemoricförslaget. giiras vissa iindringar i 

hestiimmclserna i 3 ~ om beviljande av tillst{md till inkassnverksamhet. 

Vidare biir bestiimmc:lserna i 17 ~ om straff för vissa förfaranden i strid mot 

lagen kompletteras med hestiimmelser om straff för den som bryter bl. a. mot 

de nya regler som jag har föreslagit betr:iffandc giildeniirsregister i 

tillstiimlspliktig inkassnverksamhet. I anslutning till dessa nya str;1ftl1estiim

melser hör det ocksi"i foras in hestiimmelser som efter mönster av 20 § 

kreditupplysningslagen ger möjlighet att i vissa fall förklara ett !!iilckniirsre

gister förverkat. I dessa delar fiir jag hiinvisa till specialmotiveringen. 

4.4 Ersättnin~ för inkassokostnader 

4.4. I Belwn•t m· /agstUining 

N:ir en giildeniir underli'tter att infria sin skuld. ;]samkas bnrgcniiren i 

allmiinhct vissa kostnader för att driva in sin fordran. Pi1 det stadium som 

fiireg<lr eventuella riittsliga och exekutiva illgiirder mot giildl'niircn miirks 

framför allt kostnader fiir krav betriiffande fordringen och kostnader fiir de 

vanligt förekommande uppgörelserna om att giildcniircn. niir han inte kan 

betala hela det förfallna beloppet p{1 en g:111g. skall crliigga detta genom 

avbetalningar. I princip anses giildeniiren vara skyldig att ersiitta borgeniiren 

skiiliga indrivningsko'1nader som denne giir anspr{1k pä. 

De nuvarande författningsrcglerna om en giildeniirs skyldighet att ersiitta 

borgcniircns kostnader för inkassoi1tgiinlcr tar sikte en hart p{1 den situatio

nen att en inkassoMgiird följs av riitteg{tng eller ansiikan om lagsökning eller 

betalningsföreläggande röranLlc den fordran snm har foran lett inkasso[1tgiir

dc11 (huvudfordringen). In kassokostnadcn ersiitts dii som riitteg{1ngskostnad 

i den efterföljande processen. De grundliigganck bestiimmelserna finns i 18 

kap. 8 *andra stycket riitteg<ingsbalken samt i 15 och 22 ~~ lagsiikningslagcn. 

Ersiittning för 
inkassokostnader 
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Niirman.: rcglc.:r om er<ittningsskyldighetc:n har utfärdats av n.:µcringcn l::rsii1111i11g för 

inkassnkostnadskungörc.:lscn. Fnligt kungiirc:lsc:n utg<ir L'rsiittnin_L! fiir krav i11k11ssokos1nader 

som avses i 5 ~ inkassolagen och fi"ir amortc:ringsplan som har tillkommit i 

samband mc:d fnrdringc:ns ink<tssering. I '.n fiirutsiittning iir d<.ick att <itgiinlen 

sLiligen har varit p~ikallad frir att ta till \·ara borgeniirL'llS riitt. F. 11. utgiir 

L'rsiittningL'n i nurmala fall hiigst :'i5 kr. fiir krav och hiigst -l:'i kr. för 

amorteringsplan. Om siirskilda skiil föreligger. Lir ersiittning utg[1 med hi\!.!re 

belopp. Reglerna medför inte riitt till ersiiltning för mindre knstnadskriivan-

de ;[tgiirder. t. L'X. enkla hetalningsp<iminnl'lser (jfr prop. f<J7f: IO:'i s. f<)). 

I departl'mentspromemorian pt1pekas <ltt det finns flera skiil som talar för 

att borgeniirens riitt till ersiittning för inkassoknstnader regleras som en riitt 

till ersiittning för riittegtrngsknstnader. Niir anspr<'1k pt1 ersiittning för 

inkassokostnader fors till prövning av domstol sker det vanligen tillsammans 

med huvudfordringen. Det iird<l naturligt att betrakta inkassnknstnaden som 

en med riittegimgsknstnad likst:illd utgift. som hnrgeniiren till följd av 

giildeniirc:ns försumlighet har ;!dragit sig for att ta till vara sin riitt (jfr prop. 

1971: 105 s. 17 samt 10--12). Det ;ir vidare ett framtriidancle syfte med de 

nuvarande reglc.:rna att skydda giildeniiren mpt iiverdrivna ersiittningsan

sprak. Fr<'in den synpunkten har man genom att behandla inkassokostnaden 

som en riittegilngskost nad vunnit friimst den fördelen att domstolc.:n 

sjiilvmant. dvs. oberoendl' av inviindning fr<tn giildeniirens sida. kan pröva 

det beriittigade och skiiliga i knstnadsanspri\ket. Dennas. k. officialprövning 

t<.irde vara av siirskilt stor betycklse i den summariska process i form av 

lagsökning· eller betalningsfrireliiggande diir mtilen ofta avgörs utan att 

giildl'niirL'll har hiirt av sig. En annan fiirdd mc:d att behandla inkasslikost

naden som en riittegf1ngskostnad iir att borgeniiren inte kan först utverka ett 

domstolsavgiirande betriiffande huvudfordringen fiir att senare [1terkomma 

till domstolen med ett anspri1k p{1 ersiittning för inkasso{1tgiirder som har 

vidtagits före: det första domstolsförfarandet. Enligt l~ kap. 1-l ~ riittcg::'111gs

ba\ken måste niimligc:n yrkande om ersiittning för riiltegi111gskostnader 

framstiillas innan handliiggningen av huvudsaken har avslutats. 

A andra sid<rn har den nuvaramk regleringen av riitten till ersiittning för 

inkassokostnad brister. I departementspromemorian pekas friimst p<'1 att det 

inll' finns n~1gon direkt rcgkring a\· inkass(ikostnadcrna för fall di1 ett anspri'1k 

p[l nsiittning för inkassokostnad framstiills utom riitta eller fors till prörning 

av domstol sedan huvudfordringen har betalts. I dL·ssa situationer har 

giikkniiren ansetts skyldig att ersiitta \lorgcniirc:ns inkassokostnader p<'i 

skadestclndsriittslig grund. Detta innebiir att inkassokostnaderna iir under

kastade olika regler i olika situatit111er. 

I departementspromemorian fiireslt1s att de nuvarande bestiimmelserna 

om riitten till ersiittning för inkassoknstnader ersiitts av civilriittsliga rq.!ler. 

som blir tilbmpliga inte bara vid process ,·id domstnl utan ocksii när 

k<1stnads<111spri'1kL't framstiills utom riitta. De nya reglerna biir enligt 

promemorian föras samman till en siirskild lag om ersiittning för inkasso

kostnad. 
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Promemoriefrirslag.:t har i denna del l:imnats utan erinran a\ praktiskt 

tag.:! samtliga remissinstanser. 

Enligt min mening :ir 1kt inte tillfredsst:illandl' att ett nsiittningsanspr;'1k 

av sf1 vanligt slag som ersiittning fiir inkassokllstnader behandlas iin s11111 ett 

anspr:\k p{1 ersiittning for riitteg;ingskostnad. iin som en ci,·ilriittslig fordran 

p[t skadest{1nd. Det innehiir hl. a. att olika n:::gkr k1,mmer att g;illa för en. 

domstols handliiggning av inkassokllstnadsanspr;iket berol'lllk p<I om 

g;ilden:iren har betalt huvudfordringen eller ej. Har hurndfordringen 

betalts. kommer frågan om erS:ittning frir inkaswkostnaden att utgöra sj:ika 

saken i processen. Ers:ittningsanspr<"1k.:t behandlas cl:irmed enligt helt andra 

processuella regler :in de som g:ilkr fiir riitteg;'mgskostnad. 

En annan allvarligare inviindning milt dl'n nuvarande rqderingen iir att det 

saknas direkt tilliimpliga rl'gkr om sj:ilva ns:ittningsskvldiglwten h;idc i den 

nyss n:imnda situatillnl'n llch i den situatilln sllm torde vara vanligast. 

n:imligen att crsiittningsanspr;ikl't framst:ills nch tillgodoses utllm r:itta. I 

sammanhanget bör niimnas att datainspektionen. enligt vad som har 

redllvisats i departementspromemorian. har bediimt att det varje <lr siinds ut 

mer iin en miljon kravbrev i landet och att betydligt mindre iin hiilften av 

dessa torde följas av riittsliga iltg:irder. Det har visserligen förutsatts att 

reglerna i inkassokostnadskungörelsen skall vara \"iiglcdande iiven utanför 

sitt egentliga tilliimpningsomr;'tde (se pmp. IY71: lll'.i s. llJ). 1 praktiken synes 

detta ods[1 i st11r utstriickning ha hlivil fallet. Det ber1ir bl. a. p<l att 

datainspektionen i sin tillsynsverksamhet enligt inkassolaµen har ansett att 

det inte iir förenligt med god inkassosed att en hllrgeniir betingar sig hiigre 

ersiittning för inkassokostnader :in en domstol kan v:intas diima ut. Sllm har 

p{1pekats i departementspromemorian :ir dl'! emellertid fdn principiella 

synpunkter föga t i Il talande att man för den i prakti kcn vanligaste situatinnen 

miiste hjiilpa sig fram genom att hiimta ledning av hcstiimml'iscr som iir 

avsedda för en annan situation. I ,·iss utstriickning har detta fiirhitllande gett 

upphov till nsiikerhet om ersiittningsskyldighetens omfattning. 

Den nuvarande regleringen iir ocks;·1 lltillfrL'dsstiillande fr{111 konstitu

tiorwll synpunkt. Regeringsformens best:immelser om normgivningsmaktcn 

ger knappast utrymme för att borgen:irens riitt till crsiittning av giildl'niiren 

för inkassokllstnad i s{i stor ustriickning som f. n. rt'gleras getll'm annan 

författning :in lag. Jag vill ,·idare erinra om all lagr:idet. niir förslagc1 om dl'n 

nuvarande processr:ittsliga regleringen ladl'S fram. i sitt yttrande över 

förslaget framhöll att fdgan om giildcniirens skyldighet att vid betalninµs

dröj~111[1l ersiitta borgen:iren för inkassl1kPstnad var av st1dan natur att den 

borde regleras gl'nom best:immelser i civillag. Lagr<idet g1,dtng ,·isserligcn 

förslaget men ans{tg att den processr:ittsliga regleringen h11rde betraktas som 

en provisorisk lösning (se pwp. l'.J71: 105 s. 23). 

\1cd hiinsyn till det nu anförda ansluter jag mig till förslaget i 

departementspromemorian att de g;illanck bi:st:immclscrna om riitt till 

erS:ittning för inkassokostnader bör bytas ut 11111t en civilr:ittslig reglering. 

Ersättning för 
in kassok11s111ader 
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som blir direkt tilliimplig iiven niir anspr~1k p~1 ersiittning för inkassnkostna

der framstiills utom riitta. 

I enlighet med vad som har föreslagits i clcpartemcntsprnmcmorian hiir de 

nya ersiittningsbcstämmclscrna föras samman till en siirskild lag. Ett \'iktigt 

syfte iivcn med de nya reglerna iir att skydda giildeniiren n1nt en alltför 

hetungamk ersiittningsskyldighet. Snm framhiills ntir den nuvaramlc pro

cessriittsliga regleringen kom till mf1ste det niimligen anses ligga i ett 

skuldfiirhMlandes natur att en borgcniir sjiilv visar ni1gon aktivitet för att fö 

betalning till stand och sjiilv svarar för en del av kostnaderna hiirför (jfr prop. 

1971: J()5 s. 19). I den nya lagen biir diirfor niirrnarc anges vilka olika 

kostnader som giildeniiren skall vara skyldig ett ersiitta samt de niirmare 

förutsiittningarna för crsiittningsskyldighetcn. Vidare bör meddelas vissa 

föreskrifter om crsiittningsbeloppens storlek. 

4.4.2 Tilliimp11ingso111rådet 

Enligt ckpartcmcntspromemnrian bör den nya lagen om L'rsiittning för 

inkassokostnader reglera g:iildeniirens skyldighet att ersiitta borgcniirens 

kostnader för alla siklana mera rutinmiissiga och förhållandevis enkla 

iltgi"irder som en borgeniir. sedan fordringen har förfallit till betalning. vidtar 

eller 1{1ter vidta i syfte att förm~i giildeni:iren att betala. I liir avses borgeniirens 

kostnader för enkla betalningspföninnelser. för krav enligt 5 *inkassolagen. 

för korrespondens och annan enklare kommunikation med giildenilren och 

för upprättande av arnortcringsplan när det visar sig att giilckniirL'n inte kan 

pi1 en giing bL'tala hela den förfallna skulden. 

Ett undantag föresli1s dock för kostnadL'r för mer omfattande förhandling 

för biliiggande av tvistcfn\ga rörande en fordran. I promemorian framh{1lls 

att friigan om giildcniirens skyldighet att ersiitta borgen;iren~ kostnader för 

rcgelriitta tvisteförhandlingar inte biir regleras i den hiir aktuella lagen: 

Enligt promemorian iir siidana förhandlingskostnader visserligen inte 

artskilda fr{m sedvanliga inkassokostnader. och de iir dessutom reglerade pi\ 

ett siitt som motsvarar det som f. n. giillcr för inkassokostnaderna. Vid en 

efterföljande riittegimg ersiitts si'ilunda enligt 18 kap. 8 * f1)rsta stycket 

riittcgängsbalken vissa förhandlingskostnader si1som riittegiingskostnad. 

medan det i iivrigt saknas direkt tilliimpliga lagregler rörande en parts 

skyldighet att ersiitta förhandlingskostnader. l promemorian p<lpekas att det 

emellertid hiir rör sig om kostnader som kan uppkomma si'1viil för giildeniiren 

som för borgeniircn i ett fordringsförh{lllande. Vidare {ir det fri1ga om 

kL1Stnader vilkas storlek \'arierar betydligt fr~m fall till fall 0ch som diirför bör 

bli fi:iremiil för en individualiserad bedömning. Enligt promemorian liimpar 

de sig Lbrmcd inte för en reglering i före\'arandc sammanhang. 

I promemorian framhålls vidare att skyldigheten att ersiitta kostnader för 

riittsliga Mgiirder som lagsökning. betalningsförcl{iggandc. skiljeförfarande 

och vanlig riittegfmg är siirsk ilt reglerad. Si1dana kostnader bör diirför enligt 

Ersättning för 
inkassokostnader 
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promemorian inte omfatlas av den nya lagen. Dcbamma giilk:r fr;1gan om Ersättning för 

ersiitlning for exekutiva iitgiirder e. d. inkassokostnader 

Departementspromemorians iivcrviiganden och fi\rslag i denna del har i 

huvudsak godtagits av rcrnissinstanscrna. I en del hiinseenden framförs 

cmellertid friin olika httll vissa kritiska synpunkter. 

För cgcn del ansluter jag mig i sak till promenwrians förslag ri·irande 

avgränsningcn av tilliimpningsomr;idet för den nya lagen. Vad som bör 

regleras i detta s;11mnanhang iir giildcniircns skyldighct att er~iitta horgenii

rens kostnad för {1tgiirder som normalt ingitr i det utomriittsliga förfarandet 

för indrivning av en förfallen fordran och snm kan anscs foranlL'dda av 

giildeniirens hetalningsdröjsm{tl. Som har understrukits i prornemnrian hör 

lagen diircmot inte omfatta fn'tgan om g:ildeniirens skyldighet ;1tt crsiitta 

hnrgcniirens kostnader för faktun:ringar. förhandsaviseringar eller piunin

nclser som görs fiire en fordrans förfallodag. Eventuella anspr:·1k pii 

ersiittning för s~ldana kostnader kan ju intc grundas p{1 giildeniirens 

bctalningsdriijsmi\l. 1 luruvida giildeniirL'll iir skyldig att ersiitta kostnaderna 

beror direkt av inneh;\llet i avtalL't mellan parterna. 

De kostnadcr som den nya lagcn s;\lunda kommer att omfatta iir i 

praktiken kostnaderna för enkla hctalningspiuninnelser samt för krav och 

uppgörelse_r om amorteringsplaner och andra rutinmiissiga iitgiirder i 

anslutning diirtill. s{1som samtal och korrespondcns med giilckniiren. Av de 

skiil som har anförts i promemorian biir den nya lagen diiremot inte rL·glera 

friigan om ersiittningsskyldighet fi.ir kostnad för mer omfattande förhand

lingar för biliiggande av en tvist rörande en fordran. 

I enlighet med vad som har fastslagits i promemorian skall den nya lagen 

givetvis inte beröra skyldighetcn att crsiitta kostnackr som avser olika 

rättsliga förfaranden. S<'1clana fri:tgor iir siirskilt reglerade i riitteg?mgshalken 

nch annan processriittsli!! lagstiftning. Inte heller biir i förevarande 

sammanhang behandlas fdgan om ersiittningsskyldighct för kostnader som 

avser exekutiva Mgi\rder. Friigan i vad 111~111 giildeniiren skall vara skyldig att 

ersiitta s;ldana kostnader bör regleras inom utsökningsriitten. 

Den nya civilri"ittsliga regleringen av riittL'n till ersiittning för inkassokost

nader m. m. har i departcmenbprnmcmorian flireslagits bli tvingande till 

giildeniirens fiirm{tn. Med anledning hiirav har ni'1gra remissinstanser, som 

förtriider kreditgivare och inkassoföretag. förordat att den nya lagen 

generellt begriinsas till att giilla fall <far giildeniiren iir en privatperson. Enligt 

min mening bör en siidan inskriinkning av tilliimpningsomr~ldet emellcrtid 

intl' komma i fdga. Den föreslagna lagen bör. i li.khet med dcn nuvarande 

processriittsliga regleringen. vara tilli\mplig oavsclt om giildeniiren är 

konsument eller niiringsidkarc och oberoende av parternas stiillning i 

övrigt. 

Till fd1g:an i vad mim lagen ockst1 hör vara tvingandc till gäldeniirens 

förrm\n Merkommer jag i det följande. 

I sin utredning om inkassokostnaderna fiireslog datainspektionen att en ny 

7 Rik)dagen 1980181. I sam/. Nr /IJ 
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civilriittslig regkring pi1 ll11H:1de1 skulle llmfatta ii\Cll fr;iµan nm en giihkniirs Frsi"illning för 
skvldiglKt att utge L'rsiittning fiir ett spcciL·llt slags kostnader. niimligen inkassokostnader 

kostnader fiir a\·isl'ring och bokföring a\· hl'lalning L'nligt L'n :1mnrlL'ringsplan 

som har uppriittats pa ink<tsscringsstadil't. Siidana kostnadl'r llmfaltas inte av 

inkassokostnadskungiirL'lsL·n. I 'nligt inspl'ktionens fiirslag skulk giikkniircn 

\'ara skyldig alt utgl' ersiittning för dl'ssa kostnadn umkr förutsiittning att 

han var skyldig alt utge L'rsiittning fiir sjiilva uppriittamkt a\· amurtnings-

planen. 

I departernentspniml'rnorian framh;ills alt det' issL·rligen finns en del skiil 

som kan tala fiir datainspekt ioncns fi.ir~;Ja_!!. A andra sidan finns Lkt L'nli!,!t 

promemorian en uppenbar ri-,k fi'ir a\I ff•rslaµl'\ skulle komma att mL·dfiira att 

aviserings- och bokröringskostnadn rutinmiissigt tas ut ocksa i L'lt stort antal 

fall diir· horgeniiren annars intl' skulk fordra ersiittning av giildcn:iren fiir 

stidana kostnader. Friimst med hiinsyn till detta hiir enligt pn>mL'nwrian 

giildeniirens sk~·Jdighl'l att ersiitta s:'1dana kostnadL·r liksom hittills 11L·ro a\' 

ö\·erenskPrnmclsc mellan parterna Pch intl' rL·gkras genom lkn nya 

lagl'n. 

Vid remisshehandlingl'l1 har prnml'nwridiirslagct i denna del godtagits av 

det stora flert<lkt remissinstansl'r. DatainspL'ktiont'll samt vtkrligarL' nagra 

remissinstanser. hl. a. fiirl'triidare fiir kreditgi,·arl'. har L'melll'rlid dnt sig 

mol promcmoridiirslaget och hiinlat all i11spL'kli1lllL'lls förslag hifr fiiljas. 

För min dl'\ finner jag inle sbl alt i nia L'n annan sLlndpunkt iin den sllm har 

redovisats i dcpartL'mL'ntspn.•memPrian. Sllm har piipL'kats i pn1111L·morian 

innebiir en amortcrin)!sii\·erensknmmcisl' ml'ilan parlL'rna p;i indrivningssta

dil'! att nva fiirfallntider fastsliills flir dl'n i11L'rst<lt:nde dciL'll av skuiLkn. 

Ciiildl'niirl'n iir givetvis pi1 grnnd a\' denna il\·t·re11skn11111lt'lsl' skddig att 

be1al;1 p;\ de nya förfallodagarna. lla\·sett l1m hl>rgeniirl'n fiire de-;sa dagar 

a\·iserar honom om den förest{1L'ndl' ht·talningt•n t•lll'r intl'. Enligt min 

mening bör borgeniiren intl' gl'nom dl'n nu fiinirdadl' lagen )!es riitt till 

ersiittning för kcistnadl'n fiir avisning. om han iiml<i finnl'r dL't liimpligt att 

Yidta en 'i1clan iitgiird. I fri1ga om giildeniirt·ns skyldighl't att i dl'n aktuella 

situationen ersiilta a\ iseringskcistnaden hiir i sUi\lct giilla samma princip S<lll1 

enligt dL't tidigare sagda giilll'r hL'triiffande kostnader fiir fiirhandsavi-,cring i 

allmiinhet. Ersiittningsskyldighcten bör allt<1 iiYer hurnd lagl'I intt' rl'gkras i 

den nya lagen utan helt bero'". aYtal lllL'iian parterna. Detsamma biir giilla i 

fr{1ga 0111 de hiir aktuL·lla hokföringskostnadnna. Dessa iir enli)!t min llll'ning 

inte av <idan natur att giildcniircn biir fiirplikt:1s at\ L'r<itt;1 dem si°is('lll en av 

hl'talningsdröjsmiilet föranledd L'kmmmisk skada for lx>rgt·niiren. 

Det bör tilliig)!aS att de diskuterade amnrteringsplanerna Yanligen 

ti\\komnlL'f i ett förfarande som faller undl'r inkassolagen. Som har 

framh{tllits i departementspromL'mL>rian biir da1ainspektionen. liksom hit

tills. kunna med stöd av dl'n lagen nch dess regel om iakttagandl' av g(K\ 

inkassosed mL·ddela vissa anvisningar bl'!riiffande s<'idana i\vert·n-,k11111ml'lsn 

0111 ersiittning frir aviserings- och hokföringskPstnackr som triiffas i sam hand 

med ;11nortl'ringsplanernas uppriit Ian dl'. 
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.f..4.3 Ersiitl11i11gsgi/la ko.1t11adcr 

Enligt inkassukustnadskungiirdscn utg<h f. n. ersiittning fiir kra\' som 

avses i 5 ~ inkassnlagen Pd1 for ;1mmtcri11grlan som h<Lr tillkommit i samr;id 

med giildeniiren vid furdringens inkasserin_!! nch sum giildeniiren har 

underdittats om skriftligen. En förutsiittning iir dock att <itgiirden sbligen 

har varit p[1kallad för att ta till vara borgeniirens riitt. 

Kungörelsen ger inte riitt till crsiittning fiir mindre kllstnadskriivamk 

[1tgiirdersom t. ex. enkla hetalningspt1111innclser (se prnp. ILJ71: 1115 s. l'J. jfr 

s. 15). Ni1got hinder torde lh1ck inte fördigga mot att en burgeniir ge1wm 

avtal med giillkniiren betingar sig ersiittning iiven för enkla betalningspi1-

minnelser. Att siinda ut en si1dan bt'talningsp<lminnclse f:rtter inte under 

inkassnlagen. Datainspektionen har diirför. i sin tillsynsverksamhet betriif

fande den lagen. inte ansett sig kunna ingripa mot avtal riirande en;iittning 

för betalningspC1111innelser. 

I departementspromemorian fi.iresl<ls att en giildeniir som har underl<:1tit att 

i riitt tid betal;i en skuld sk:tll liksnm hittills v:1ra skyldig att ersiitta 

borgeniirens kostnader för krav avseende skulden. l::rsiittningsskyldiµheten 

hör enligt promemorian inll' i fiirsta hand ta sikte p<i kostnaderna för att 

upprätta och siinda ut det enskilda kravbrevet. Reglerna om crsiitlning för 

kravkostnad bör i stiillet avse hela kravförfarandet riirande en viss förfallen 

fordran. En förutsiittning för ersiittningsskyldighet skall dock enligt prome

morian vara att ett skriftligt kravbrev. som har utformats p<"i ett stidant siitt 

som anges i 5 ~ inkassolagen. har tillstiillts giildeniiren. 

Enligt promemorian biir µiildeniiren vidare. i likhet med vad som giilkr 

f. n .. vara skyldig att ersiitta kostnad för uppriittandc a1 amorteringsplan 

avseende den Mi:rsti1ende delen av en fiirfallen skuld. Förutsiittningar för 

ersiittningsskyldighet i denna del bör enligt prnmemorian 1·ara all pbnen har 

uppriittals i sarnrt1d med giildeniircn. att pl;111en iir fullstiindig samt ;1tt den har 

satts upp skriftligt och tillstiillts giildeniiren. 

Som ett skydd mot att en giildeniir i npiikallat stnr omfattning drabbas av 

skyldighet att cr<illa kostnad fiir krav och amorlcringsplan bör enligt 

promemorian stiillas upp samma allrniinna fi\rutsiittning för ersiittningsskyl

digheten som giiller f. n. enligt inkassokustnadskungiirelscn. nämligen att 

kostnaden skall ha varit skiiligen p[1kallad för att la till _vara bnrgcniirens 

riitt. 

Kostnaden för andra inkassn{1tgiirder iin krav llch uppriittande av 

amorteringsplan bör enligt promemorian inte föranleda crsiittningsskyldig

het för giildeniiren. I promemorian framhiHb att detta i praktiken friimst 

gäller kostnaden för enkla betalningsp~iminnelser som inte utgör krav i 

ink:tssolagens mening. 

Vid remissbehandlingen har de nu berörda förslagen i departementspro

memorian godtagits av det. stora flertalet remissinstaföer. Bl. a. Svenska 

bankföreningen. Svenska sparban ksfi.ireningen. Sveriges fiireningsbankers 

Ersii1t11i11g för 
inkassokosmader 
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förbund. PKhanken neh Koopnativa fiirhundet anser enwlll'rtid att 

giilckniiren hiir vara skyldig att utge crs:ittning ncksii fiir kostnaden fiir 

hctalningspi1111innelser dkr fiirfallodagen. 0111 detta har a\"lalats mellan 

parterna. Enligt Svenska sparhanksfiireningL'n hiir L'n riilt att a\'tala om 

ersiittning for pi1111innelsekostnader tillkomma i ,·art fall banker 11ch andra 

kreditinriittningar som siar under bankinspektionens tillsyn. 

Till stöd för att giildeniirt'n hiir \'ara skvldig att ersiitta ii\'L'n p;\rninnelse

kostnader ahernpas i remissytlramkna att 1kssa kostnader lika viil snm 

krav kostnader i1samkas horgL'niiren till fiiljd av giikkniirens hetalningsdriijs

mtd. Svenska sparhanksfiireningt'll anför \'idare all hL'talningsdriijsmid iir 

tiimligen vanliga inom hankvibt'lllkt och all bankerna tbrfiir t\'ingas att 

organisera rutiner och avdela personal fiir handliiggning ;1v pi1minnelser och 

annan indrirning. Enligt föreningen iirdet inte frirsvarligt all kostnaderna fiir 

detta skall bdasta kreditverks;11nhcten som helhet nch tbrrned ii\·cn de 

skiitsamma giildeniirern;1. vilket enligt fiirt'ningen 111{1ste bli följden om 

bankerna hindras fri1n att ta ut pi11ninnelseknstnadcr dirl'kt av den fiirsumlige 

giildeniircn. Kooperativa fiirhundet anser att promemoridiirslagt'I mcdfi'ir 

risk fiir att bnrgeniiren \'id hetalningsdröjs1111·i1 viiljer att !!L'nast siinda ut ett 

kravbrev enligt 5 ~ inkassnlagL'll. ,·ilket skulle innebiira att giildeniiren 

drabbas a\' den hiigrc krav kostnaden och 1kssutom f;ir en kortare tidsfrist iin 

eljest innan riiltsliga ;itgiirder \'idtas 111nl honom. 

Svenska inkassnfrireningen anser att det i 1kn nya lagt.'n hiir fiireskri,·as en 

generell skyldighet fiir giildcniirL'll att L'rsiitta iiven andra inkassokostnader 

iin kostnad fiir krav och uppriittandc a\· anwrteringsplan. Enligt fiirL'ningen 

hör det ön:rliimnas :·1t datainspekti<Hlc'll alt i dL"ssa andra fall n~irmarc rL'!!kra 

ersiittningsskyldighetens omfattning. 

För egen del vill jag till L'n hiirjan framh{tlla att fiirutsiittningarna för 

giildeniirens ersiittningsskyldighet och dennas 11111f<tttning 111i1stt' redan av 

konstitutionella skiil i allt viisentligt bestiimmas ge1wm en av riksdagen 

beslutad författning. Det kan allts;\ inte komma i fr[1ga att gL' regkringen en 

s;ldan utformning som har antytts i S\'enska inkassoföreningens r~·missytt

rande. utan regkrna hiir tas in i tkn föreslagna lagen. 

Jag ansluter mig till de av rcmissinstanserna godtagna förslagen om att en 

giildenlir skall. under de föruhiittningar s\\m niirmarc har angetts i 

promemoricförslaget. ,·ara skyldig att utge crsiittning fiir kostnaderna för 

krav rörande en förfallen skuld och för uppriittamk av amorlL'ringsplan 

beträffande titcrstiiendc del av en s;'1dan skuld. 

Vad hiirdtcr ang;'1r fr:igan om en giildeniirs skvldighl't att ersiitta 

kostnaden för enkla bctalningsp{1minnelser som inte utgiir krnv i inkassola

gens mening kan niimnas att man vid den nuvarande processriittsliga 

regleringens tillkomst utgick fdn att kpstnaden för siidana enklare ;\tgiirder 

skulle hiiras av borgeniiren sjiilv (se pnip. 1'>71: 105 s. 19. jfr s. I:'). S;'1viil 

datainspektionens utredning om inkassokostnaderna som ,·issa a\' de nyss 

rt'dovisade remissyttrandena ger emellertid vid handen att detta l;'ingt ifri·m 

F.rsiirtning fhr 
inkassokostnader 
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alltid har blivit fallet. I hl'tyd;imk uhtr;ickning synes <Llunda bl. a. banker Ersä1t11i11g fi'ir 

genom avtal med giildeniirL·rna betinga sig erS:illning iiven för pi11ninno.:lst·- i11kassoko.1·111ader 

kostnader. Enligt min mening har under remisshehandlingen fiirts fram 

övertygande sbl för att en sitdan miijlighL't att triitla a\·tal om nsiittning fiir 

enkla ho.:talningsp:iminnelser hiir hihl'11itllas. 1 liirvid saknas anll'dning att 

begriinsa dl'nna miijliglwt till att giilla enbart fiir vissa hl.lrgeniirl'r. t. ex. 

företag undl'r hankinspektionl'ns tillsyn. 

En oinskriinkt riitt att p;'1 grund av avtal kriiva ut ersiittning för kostnadl'n 

för enkla hetalningsp;'1minnelsL'r kan emL·llertid IL·d;1 till oliigt'nhL'kr. I dl'n 

nya lagen bör diirfrir dras upp vissa griinser fiir miijlighl'kn att triiffa s.idana 

avtal. 

Fiir att giildeniircn skall vara skyldig ;1tt ersiitla p;iminnelsekostnmlcr hiir 

enligt min mening kriivas att en i.iverenskommelse om detta har triiffats 

mellan parterna senast i s;unband med den aktuella skuldens uppkomst. dvs. 

senast i samband med att parterna inghr ett avtal om kredit L'. d. Genom detta 

krav torde i praktiken vinnas en rimlig bq.!riinsning av de fall i vilka t'n 

skyldighet att ers;itta p;'uninnclst·kostnader kommer att aktualiseras. hir att 

giildeniiren pt1 grund av en si.1d;111 ;;,·erenskommclse skall vara skyldig att 

ersiitta kpstnaden för en enkel bctalningspi11ninnclse hör vidare kriivas att 

piiminnelsen har skett skriftligt. Diirjiimte biir fiir ersiittningsskyldighetcn 

stiillas upp samma allmiinna fiirutsiittning som enligt det tidigare anförda 

skall giilla för skyldiµheten att ersiitta kostnad fiir krav och amortt:·ringsplan. 

niimligen att k11stnaden i det enskilda l'alll't sbligL'n har varit p;ikallad för att 

ta till vara horgeniirens riit t. 

Sammanfattningsvis inncbiir det som ja)! hittills har anfört att giilden;iren 

skall vara skyldig att ersiitta dels horgeniirens kostnad för skriftlig 

betalningsp{1111innelse riiranlk förfallen skuld. pm avtal diirom har triiffats 

senast i samh~1nd med ~kuld.:ns uppkomst. dels horgeniirens kostnad fiir krav 

och för uppriittande av amorteringsplan p{t indrivningsstadiet. Andra 

ätgiirder som kan syfta till att fiir111{1 giilLkniiren att L'rliigga betalning fiir 

förfallrn skuld bi\r inlL' föranleda L'rsiittningsskyldighet. Detta hiir framgii av 

en bestiimmelsc i den föreslagna lagrn. 

Vid remissbehandlingen har n;igra remissinstanser heriirt fri1gan om en 

giildeniirs skyldighL'l att ersiitta hor/!L'niirl'n iiwn vissa kostnader för 

verkstiillighet av domstolsavgiirande rörande en fordran. UI. a. fr;in han kh;ill 

har si'tlunda förordats att giildeniirt·n genom den före~lagna lagen skulle 

:iliiggas att ersiitta ii\'L'n kostnad för ansiikan om utmiitning. I t'nlighct med 

vad jag har anfört i fiiregiknde avsnitt bör skyldigheten att ersiitta kostnader 

som avser exekutiva i1tgiinler emellertid inte regkras i förevarande 

sammanhang utan inom ramen fiir utsöknin)!sriitten. Det kan niimnas all 

fr;\gan huru,·ida det i utsiikningslagstiftningen hiir föras in en möjlighet till 

ersiittninl:! fors. k. pn.ict·s~kostnader i \erkstiillighetsmiil - t. L'X. kostnader 

för ;111litande av ombud L'lll'r fiir egl't arbete fiir uppriitt<1nck av ansökan om 

utmiitning e. d. - har behandlats utförligt i samband med remissen till 
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lagriidet dt>n I h mars 197,') av förslaget till utsiikningshalk. N:1gon si1dan Frsiittning för 

rniijlighet har intL' fiireslaµits d;ir (ses. 7hl ff). inkassokostnader 

./. 4 . ./ Frsiitt11i11gsbC'/llf'f1t'11 

F. n. finns i inkassnkostnadskungörelsen bestiim111elser 0111 storleken a\· de 

belopp Sllr11 giildeniiren iir skyldi)! att utge i kostnadsersiittning. Genom 

ändringar i kungörelsen har hl~l(lppen genom fortlöpande hiijningar anpas

sats till rt1dande kostnadsbge. Efter elen senaste hiijningcn. som tr;idde i 

kraft den I juli l lJ79 ( SFS l lJ7ll::r• I). 11tg!ir ersiittning- som tidigare niimnts -

med högst 55 kr. i fr{1ga nm krav lll'h med hö)!St 45 kr. i fri1ga om 

amorteringsplan. Ei<ittningen for dock bestii111111as till hiigre ht>lopp. nm det 

föreligger siirskikla sbl. 

Datainspektionen har i sin utredning om inkassoknstnadi::rna unlkrsiikt 

0111 ersiittningsbeloppen kan regleras mL'!"a l~111gsiktigt ge mim att anknytas till 

ett index e. d. Som strax skall beriiras ytterligare har inspektil_,nen d1,ck inte 

funnit detta vara en framkomlig \"iig. Enligt inspektionen biir dt>t n11,·arande 

systemet med {1terkommande justeringar av ht>lnppen hehiillas (st' bilaga 2). 

\>led detta som utg{tngspunkt har i departementspnimen111rian laµ1' fram 

förslag röranue en reglering av ersiittningsheloppens stprlek. 

Enligt promemorian hör man. liksom n11. i författning meddela besUim

melser om de belopp som en giildeniir normalt skall vara skyldig att utge i 

ersiittning fiir olika indri\"llinµs{1tgiirckr. Med hiinsyn till behovet av 

;iterkommande justeringar av beloppen iir det enlif:!t promemorian emeller
tid inte rationellt att hdPppen angl's i den fl\reslagna lagl'n. Denna föresJ;'is 

inne hälla en bestiimmelse om att ers[ittningen utg;ir med skiiligt belopp enligt 

vad regeringen niirmare föreskriver. I anslutning till den hestiimml'lsen bör 

regeringen enligt promemorian genom en siirskild förordning faqstiilla de 

belopp som normalt skall kunna utg~t som ersiittning för olika f1tg;irder. 

Vid remissbehandlingen har promemoridörslaget godtagits av praktiskt 

taget alla rcmissinstanser. Riittegi1ngsutredningen anser emellertid att 

förslaget inte är inviindninµsfritt frf1n konstitutionell synpunkt. Enligt 

utredningen har det s[ilunda knappast tiiekning i regeringsfllrmt>ns bestiim

melser om normgivningsmaktt•n att l{1ta fL'geringen hestiimma om ersiitt

ning:sbeloppens storlek. N~lgra remissinstanser har fört fram synpunkter som 

giiller ersiittningsnivi1n. Vidare har i ett remissyttrande heriirts den niirmare 

utformningen av hestiimmelserna om ersiittningshell'PIK'n. 

Även enligt min mening bör den nya regleringen av en µiildeniirs 

skyldighet att ersiitta inkassoknstnader utformas s;i att bestiimmelser gt>S om 

ersiittningens storlek. I likhet med de remissinstanser som siirskilt har yttrat 

sig över datainspektionens utredning om en I:mgsiktig reglering av ersiitt

ningsbeloppen delar jag. inspektionens uppfattning att det inte iir himpligt att 

införa en automatiskt verkande reglering av ersiittningsbcloppen genom att 

de anknyts till ett index e. cl. Vid utformningen av de aktuella hestiimmel-
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serna bör ma11 alltsi1 utg;I fril11 a(( helopre11 vid iiterkommande tillfallen Ersäll11i11g för 

ändras med hänsyn till kost11adsutveeklingen. Mot den hakgrunLkn framsti'1r inkassokostnader 

den uppbyggnad av fiirfauningsreglcrna i dL'nna del som har fiirnrdats i 

departementspromemorian <isnm iindamt1lsL·nlig. Jag fiin.:sliir diirfiir a(( det i 

den nya lagen tas in en hestiimmelse som innehiir att ersiittni11g fiir de olika 

ersiittningsgilla indrirnings;ltgiirderna utgiir med sk:iligt belupp och att det 

får ankomma pi1 regeringen att meddela niirmare bestiimmelser om 

ersiittningsbcloppens storlek. Dessa besUimmelser fär karaktiiren a\' s{\dana 

verkstiillighctsföreskrifter till lagen sum avses i 8 kap. 13 ~ första stycket I 

regeringsformen och som allts~1 fhr meddelas a\' regeringen. 

De11 s{1lunda föreslagna reglcrin!,!ell inneh:ir. i fiirenin!:! med ,·ad jag har 

förc:·slagit i filregi1ende m·snitt. att de11 11ya laµen kommer att innehidla alla 

grundUggande fiirutsiittningar fiir giikkniirens skyldi!,!het att nsiitta h<irge-

11iircns indrivni11!,!skost11ader, nH:da11 regcri11µen a1·scs meLkkla emhst vissa 

hestiimmelsL·r om ersiitt11ingsbel11ppens storkk fiir 11\irmala fall. Den11a 

ordning överL'nsstiimmer med den som giiller enligt 17 ~ konsumentkredit

lagen ( 1977:98 I. iindrad senast I 'i78:8<i<i) Pch 'J ~ lagen (I 'l78::ilJLJ) om 

avbetalningsköp mellan niiringsidkare m. n. Uindrad S('nast i'J7X:X(17) i friiga 

om en borgeniir.' riitt att i m;il om h;1mlriick11i11g fiir iitertaga11d.:· a\· vara 

tillgodoräk11a sig ersiittning fi.ir eget arbete m. m. \led anlednill!,! av vad 

riitteg{111gsutn:dningen har anfi.irt i sitt remissyttrande kan framhi1llas att 

fr{1gan om det grundlagsenliga i en frirfattningsreglcrinµ a\" den hiir 

ifrt1gavarande i1111chiirden ing[1ende belystes i samband med tillkomsten av 

de hf1da sistniimnda lagarna (se prnp. 197h!77: 123 s. 1.12 f. 183. 357- J:il) och 

372samtprop. 1977178:142:;;. 'J:i. l:il/- lh3rn:h lrih). Detsaknassblattidctta 

sammanhang fr<lngi1 den st<lndpunkt som cb intllgs av regeringen od1 

riksdagen. 
Tidigare h;ir rL'geringen vid nal!Ja tillfalkn hL·slutat nm iindringar av 

in k assokostnadsk ungi"ire Isens hestiim mclser 0111 e rsii tt ni ngsbe !oppe ns stnr

lc k efter framst:illningar fr{1n vissa stiirre inkass11företag. Innan bc::slukn 

fattats har framstiillningarna remisshehandlats. 

I sin utredning om inkassokostnadl'rn;1 h:ir datai11spektione11 dragit upp 

huvudlinjt'r för ett nytt system fiir att efter hand priiva nch vid be hm· justera 

ersiittningsbelnppen. Inspl'ktionens förslag g~ir i huq1dsak ut p;"1 att 

inspektim1en i sa111ri1d med statL'ns pris- nch kartellniimnd fortkipande 

genomför kostnadsu11dersökningar inom inkassohr;1nschl'n och pil grun,h·al 

av dessa förel:igger regL·ringen fiirslag till :indringar i ers:ittningsbeloppt·n, 

vilka hör beslutas efter remisshehandling a\ fiirslagen. l nspt'ktinnen anser 

att det iir tillriickligt att mer ingiiendc k.-1stnadsu11lkrsökningar genomförs 

vartannat ;ir. medan man under lllt'llantiLkn k<in nöja sig mL·d l.iversiktli_l!a 

bedömningar av kostnadsliiµet. 

Vid remisshchandlingc·n har de rL·missinstanser snm yttrat sig i frt1µan i 

allrniinhet stiillt sig positiva till tanken p;'1 s:irskilda kostnadsundersi·ikningar 

som hj:ilpmedel för att hest:imma nsiittningsbeloppens stnrlek. Riksskatte-
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verket ifriigas;itter emellertid om mer ingaenck undersökningar behiivn 

genomföras så ofta som vartannat i'ir. Svenska inkassofön:ningen - som har 

bildats efter det att inspektionen lade fram sin utredning - anser att man biir 

kunna behålla den hittills tilliimpaJe ordningen med framst:illningar fr<"rn 

inkassobranschen men kombinera den med stiirre kostnadsundersökningar 

som genomförs med l;ingre tidsintervall. Föreningen framh<"iller att fram

ställningar om justeringar av ersiittningshelnppen i och med fiireningens 

tillkomst kommer att kunna underbyggas pi1 ett helt annat s;itt ;in 

tidigare. 

Också jag finner det viirdefullt att man som ett underlag för framtida beslut 

om ersiittningsbeloppens storlek anviinder sig av regelbundet Merknmmande 

kartläggningar av kostnaderna inom inkassobranschen. I princip synes det 

vara ändam{1lsenligt att denna kartliiggning gi·irs genom kostnadsunLkrsök

ningar som datainspektionen wrkstiiller i samr<id med statens pris- och 

kartellniimnd. Som riksskatte\'erket och Svenska inkassoföreningen har varit 

inne pa torde emellertid sädana mer ing<iendc kostnadsundersiikningar inte 

behöva genomföras s{1 llfta som datainspL'ktionen har fiirordat i sin 

utredning. lJndersiikningarna biir verkstiillas efter regeringens uppdrag i 

varje siirskilt fall. varvid det för ankomma pi1 regeringen att efter samr<"1d med 

i första hand datainspektionen besluta om undersökningarnas niirmare 

uppläggning. I perioderna mellan kostnadsundLTsiikningarna hiir eventuella 

framställningar frän inkassobranschens sida om iindringar av ersiiltninµsbe

loppen kunna bediimas pii grund\"af av den senast genomförda undersiik

ningen jämte det material som kan prL'senteras i samband med en siidan 

framstiillning. 

4...1.5 A \"/af om ersiitt11i11g får i11kas.1oko.1·11111d<'I" 111. 111. 

Datainspektionen föreslog i sin utredning om inkassokostnaderna att en 

civilriittslig reglering av giildeniirens skyldighet att utgl! ersiittning fiir si1dana 

kostnader skulle giiras tvingande till giildt'niirens fiirmiin. Enligt inspt'ktio

nen borde sölunda avtalsvillkor som var oformi"inligare frir giildeniiren iin 

författningsreglerna vara utan verkan. I sammanhanget framhöll inspektio

nen att det visserligen kunde ifri1gasiittas om avtalsfrihcten borde hcskiiras 

även för de fall diir giildenärcn iir företagare. Enligt inspektionen fanns det 

emellertid flera skäl som talade for detta. Si"dunda borde hestiimmclserna 

göras enkla att tilliimpa för myndigheter och enskilda. Ofta kan det vara svi1rt 

att avgiira om en fysisk person iir att hiinfiira till niiringsidkarkategnrin eller 

inte. Vidare befinner sig smMörctagare inte siillan i samma underliige nrnt 

borgeniiren som konsumenter. Enligt inspektionen syntes inte heller behovet 

av avtalsfrihct vara stort. 

I överensstämmelse med vad datainspL'ktionen siilunJa förordat har i 

departementspromemorians lagförslag tagits in L'n bcstiimmclse snm innehiir 

att avtal. som utvidgar giildeniirens skyldighet att utge ersiittning för 

Ersä//ning för 
inkassokostnader 
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inkassokostnad utiiver vad som följer av den föreslagna lagen. skall vara Ersiittning fiir 

ogiltigt. I anslutning till denna bötiimmelse fr;1mh{1lls i pn1me11111rian att det inkassokostnader 

iir vanligt att lagregler som i11'kriinkcr a\·talsfriheten p<'t det fiirmiigenhets-

riittsliga omri"tdct drabbar endast avtalsvillkm som har tillkommit p<i 

förhand. dvs. innan den ifritgavarande riittighl'lcn l'ller skyldigheten har 

aktualiserats i det konkreta fallet. Sedan detta har >kett anses diiremot den 

som skyddas av en pi\ s~1dant siitt tvingande lagregel kunna med bindande 

verkan avstii fri111 sin riitt eller ta p;·i sig en liingre gaendc skyldighet. Enligt 

promemorian skulle ett avtalsförhud av denna begriinsade innebörd liitt 

kunna bli ett slag i luften p;i förevarande omri"tde. Den föreslagna 

ogiltighctsrcgcln bör diirfiir. enligt vad som framh;ills i promemorian. i detta 

sammanhang inte ges n<ignn annan 1<.1lkning iin att ogiltighL'tsp;'1fiil,idl'n kan 

göras giillande oavsett niir analet har triiffats och iiVL'n om hl'lalning har 

erlagts enligt avtalet. Inom ramen fiir en process hör giildcniiren emellertid 

enligt promemorian kunna p[1 ett bindande siitt disponera i.i\·er sin skyldighet 

att ersiitta inkassokostnad. Giildeniiren bör s;iledes µenom förlikningsavtal 

eller processuellt medgivande kunna ta p;1 sig en ersiiltningsskyldighct som 

gitr liingre iin den som följer av den föreslagna lagen. Miil riirande ersiittning 

för inkassokostnad biir med andra ord vara dispositiYa. Snm skall heriiras i 

ett följande avsnitt föresl<is emellertid i promen111rian att denna senare 

princip inte skall uppriitth<illas fullt ut i mitl som handliigµs enligt 

lagsiikningslagen. 

Vid remissbehandlingen har det stora flertalet re111issins1<111ser godtagit de 

förslag och uttalanden som prumemorian innL'h[ilkr hctriirfande den 

föreslagna lagens tvingall(k natur. Som har niimnts redan i avsnitt 4.4.2 anser 

emellertid n~1gra remissinstanser som företriider kreditgivare och inkassufii

retag att. om bestiimmclserna i den nya lagen i enlighet med vad som tidigare 

har föreslagits skall omfatta iivcn fall diir giilLkniin:n iir L'll företag. de intL' 

bör göras tvingande för iitminstone dessa fall. Enligt dessa rl'll1issi11sta11ser 

bör det siilunda ritda frihl'I fiir en hllrgeniir att genom avtal betinga sig 

crsiittning för olika kostnader som föranleds a\' giildeniirl'lls hctalningsdriijs

m:tl niir giildeniiren iir ett företag. Som skiil för dl'tta anförs att skyddsin

tresset i dessa fall inte iir tillriickligt starkt fiir att moti\·era L'tt a\'lalsfiirhud. 

Fiiretagens behov av skydd mot oskiiliga a\·talsvillkor om ersiitlningsskyl

dighet kan enligt dessa remissinstanser an~es tillgodosett genom möjligheten 

att i1bempa den förmiigenl_1L'tsriittsliga generalklausulen i 36 * lagen 

(1915:2ll') om avtal och andra riittshandlingar pi't fiirmiigenhetsriitkns 

omriide ( avtalslag:cn). 

För egen del vill jag till t'n bi"irjan framhitlla att de miijliglll'tcr som f. n. 

finns att göra g:iillande avtal om en si'tdan ersiitlningsskyldight'l för 

inkassokostnader som g{tr utöver vad s11m fiil,it'r a\' giillandt· fiirfattningsreg

lcr i praktiken framstiir som tiimligL·n hL'griinsade. Som tidigarL' niinrnts har 

datainspektionen ansctt dl't \·ara nforenligt med god inka.sso.,ed att en 

borgeniir i samband med uppgiirclse utom riitta betingar sig högre L'rsiittning 
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för inkasso;itg:iirLkr i inkassolagt·ns mt·ning iin \'ad L'n do1m1<1l kan \'iintas 

döma ut ,·id tilliimpning a,· inkassokustnadsk ungiirdsen. Och n{ir ett ansprak 

p;'1 ersiittning: fiir inkassokoqn;1d i enlighet med den nu\·aramk processriitts

lig:a regleringen skall behandlas siisom ett ansprak p<i er<ittning för 

riitteg{111gsk<1stnad. iiligger dt•t dnmstolen att s.iiilrn1ant pröva ersiittningens 

storlek nch omfattning i övrigt inom ramen för dl't kostnadsvrkatllk som 

framstiills a\' borgeniiren. Domstolen iir hiir\'id inll' bunden a\' ett medg:i

vande fr<·rn g:ildeniirens sida att utge viss ersiittning och inte heller av ett a\'tal 

riiranck ersiittningsskyldighell'n som kan ha triiffats p<i fiirhand. 

Ett viisentlig:t syfll' iiYen med Lkn 11\'a lagen om er<ittning !'lir inkasso

kostnader iir. som tidigare har framh<illits. att skydda giildeniirt'll mot 

ö\·erdrivna kostnadsanspr<ik od1 mot L'll alltfiir hetungamk nsiittningsskyl

dighct i övrigt. Lkt iir diirfi'ir kbrt att principen bör \'ara att horgeniiren inte 

skall kunna g:L'lwm a\'tal hcting:a -,ig ytterlig:are ersiittning fiir ;'1tg:iirLkr stim 

omfattas a\· lag:en. Niir giildeniirt·n iir ett fiiretag framtriider visserligt·n det 

niimnda skyddsintresset inte alltid med s;1111ma styrka. Atskilliga n:iring:sid

kare intar cmellcrtid cn stiillning som liknar den enskikk konsumentens. 

Ofta torde det vara jw.t denna katq!Pri a\· niiringsidkare S(>lll drabbas av 

skyldighcten att ersiitta indri\'11ing:skostnadcr. 

S\lm datainspektionen har framh<tllit i sin utredning om inkassoknstnader

na kan det inte hellcr anses föreligga nitgut stiirre bL'IJ\)\' av en frihet att trMLt 

avtal om L'l'Siittning: för s;'1dana kostnader utii\·er 'ad s<1111 fiiljer av dt•n nya 

la!!t'n. Dt• bestiimmcber spm jag i det fiireg:i1elllk har fiirordat \lch den 

niirmarc reg:lcring a\' ersiittningsht'loppens stnrlek som regningt'n avses 

utförda syftar till alt l,'.L' bnr).!L'lliirt'll skiilil,! .:rsiittning f\ir de tiimligt:n L'nlda 

fllgiirder snm det hiir iir fr{1ga 0111. Ersiit tningsfdµans art nch hl'tvdelst' iir ink 

si1dan att omsiittningens ,ich det eko1wmiska li\'ets intressen p;\ nagnt siitt 

kriiver att fi.iretagl'n ges frihet att sjiilva rt•glcra sina mdlanhavanden i dcnna 

dd. 

Pfl grund av det nu anfiirda och med hiinsyn iivl'n till vad datainspektinnen i 

sin utredning har anrnrt om belw\·et a\· en cnkl'i reglering finner jag 

iiverviigancle skiil tala för dt·n st!lndpunkt smn har intagits :I\· inspektionen 

och i dcpartt'lllL'ntspromemnrian. Den fiireslag:na lagen hiir alltsii genl'rcllt 

\'ara tvingande till giildeniirens fiir111i·111. I enlighct med detta hör i lagen tas in 

en hL·stiimmdse nm att avtalsvillkor st.1m utvidg:ar giildeniirens skvldighet att 

utg:e ersiittning: frir knstnader utii,·er ,·ad som kiljer av lagcn skall \ara 

ngi ltigt. 

Som har framhiillits i departcmenhproml'morian hiir giikkniirl'n inom 

ramen fi.ir en prnccss kunna p;"1 ett bindandL' siitt disponera ii,·er sin 

ersiittningsskyldighet g:c1l\1111 ett prneessuellt ml'dgivandl' eller ett förlik

ningsavtal. Enligt min mrning iir det da fiiljdriktigt att giildeniirrn iiven i 

övrigt kan. sedan fr;'1g:an om bl't;dning a\ inkassokostnadn har aktualist•rah. 

mcd bindande verkan ta p<1 sig: skyldig:heter snm giir liingrt' iin enligt den 

fiireslag:na lag:cn. Det inncbiir att jag: intc dt•lar uppfattningen i dq1ar1L'-

Ersiitt11ing för 
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mentspromemurian att ugiltighetsp[1friljde11 hiir kunna giira' giillamk i dl'tta 

fall. Jag vill dock understryk;1 alt hnrgeniiren inte ut;111 vidare k;m krii\·a 

g:iildeniiren p<I stiirre ersiittning iin som rlll'dges enligt lagen od1 till lien 

anslutande föreskrifter. För att horgeniiren skall ha en vid,tr:icktare r:itt 

m[1sll:' han ha triiffat L'll ii\'l'ft'nskommelsL' pm dl'tt;i med giildeniirL'n efter Lkt 

att inkassotitgiirder började vidtas. En hart den prnstiindigheten att giildenii

rcn erlägger betalning i enlighl't med ett anspriik p<i kustnadsersiittning som 

gt1r utöver vad som medges enligt lagen biir inte leda till att en s<"tdan 

Ö\'crenskommelse anst'S ha triiffats. 

M{tf riirandc ersiittning för inkassokostnader e. d. som a\'SL'S i den 

föreslagna lag.en bör alltsä i princip behandlas enligt de pnlCL'S>uella rq!lerna 

för dispositiva m{tl. I enlighet med vad som \'idare har föreslagits i 

promemorian hör \'issa avsteg fran detta emellertid giiras niir dd giillcr m;il 

som handliiggs enligt lagsökningslagen. Hithi'irandc fr!1g1H tar ja)! upp i t'lt 

följande a\'snitt. 

4.4.fi Rä11111 ptl ersiit111i11g j{'ir in/.:asso/.:ostnader 111. 111. 

Den ci\·ilriittsliga reglering av skyldigheten att crsiitta ink:tssnkustnader 

som har förordats i det foreg<lende innebiir att giildeniiren. om inte annat 

fiireskrivs. skall betala riinta pi1 kostnadsersiittningcn enligt bestiimmelserna 

i riintelagen ( JLJ7):63:'i). De bestiimmelscr som d[1 blir aktul'lla iir .i~ fiirst;1 

och tredje styckena samt 6 ~. 

I fråga om skyldigheten att utge riinta p{1 furdr<tn \·ars fiirfalll>lht)! inte iir 

bestiimd i förviig giiller enligt 4 ~första styckt:·t följande. i den miin ink annat 

iir avtalat eller utfäst eller S:irskilt föreskrivet (jfr I ~). Fiirsittcs bl'talnin)!s

tiden. dvs. bL'talar inte giildcniircn niir bnrµeniiren fordrar det. utgt1r riinta pit 

fordringen friin elen dag som infaller en manad efter det att b1>q!t'11iiren har 

avsiint riikning eller pä annat siitt fordrat bl'lalning a\· hestiimt belPpp lllL'd 

angivande av att unclerli1tenhet att betala medför skyldighet alt utge riinta. 

Giildeniir~n iir dock inte skyldig att erliigga riinta t'iir tid innan riikni ngcn eller 

anspr~tkct har kommit h0tlllm tillhanda. Enligt 4 ~ tredje stycket utg;'1r, 

oavsett de redovisade hcstiimmclserna. riinta pii frirfalkn fordran senast fri·m 

dagen för delgivning av ansökan om lagsiikning eller hl'talning:-:fiireliig)!ande 

eller av stiimnin)! i mftl om utgivande av betalning. I fr<i)!a l.im riintans storlek 

giiller enligt 6 ~ riintclagcn - likaledes i den m!tn inte annat iir ;t\·tal<1t eller 

utfäst eller siirskilt fiircskri\'c:t - att riintan beriiknas enligt dd 1·id varje tid 

giillande rikshanksdiskontot med tilliigg av fyra procentenheter. 

I sin utredning nm inkassokostnaderna framhiill datainspektiollL'n att en 

tilliimpning av riintclagrn i fr<iga om skyldi!-!ht'tl'n ;itt llt!,!e r:int;1 p:1 t'll 

ersiittnin)! fiir inkassokostnad av civilriithli!-! natur innL'hiir att 'kilda 

tidpunkter kommer att )!iill<1 som utg{111gspunkt fiir riinteheriikningcn 

avseende huvudfordringen resp. inkassokostnaden. Detta -.kulk enli)!t 

F.rsii1111i11r; för 
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inspåtionen komplicera beriikningarna och leda till omfatt<1nde iindrin!!<lf i F.rsiittning för 

mi"mga kraYhrevsformuliir. Lnli)!t inspekti1rnu1 uppgi1r riintan pii kostnads- inkassokosmader 

crsi\ttningen i det enskilda falkt siHlan till n~1got bdopp a\· betydelse. f\fot 

denna bakgrund föreslog inspektionen att det skulle föreskrivas att riinta inte 

utgfo· p~\ ersiittning för inkassokostnad. Borgcniirens riintefiirlust b11n.le 

enligt inspektionen kunna beaktas \"id fasbtiillandet ;1v sjiih·a ersiittning~bc-

loppen. 

I departementspromemorian anförs att de sLil som datainspekti11nL'n har 

i"theropat till stöd för sitt förslag synes biirande. I prnlllL'lllnrian foresli1s 

diirfor att det i den nya lagen lim ersiittning för inkassnkllstnader f1'ireskri\"s 

att riinta inte utgiir 1xl s[1da11 ersiittning. 

Vid remissbehandlingen har praktiskt taget samtliga remissinstanser 

liimnat förslaget utan erinran. Kooperativa förbundet framh<iller emellertid 

att förslaget. med hiinsyn till den föreslaµna lagens tvingande natur. kan leda 

till onödiga sv<'1righeter i kllntofiirhiillamkn. Förhunckt svftar p(1 det 

förh{1llandet att parterna i ett kontoförhi"11lande. om förslaget genomff1rs. 

inte skulle kunna fora upp en inkassokostnad pi1 giildeniirens kontll 1.1ch diir 

riintebdaqa den pi1 samma siitt som µiilkr fi.ir iivriga debiteringar p;'1 

kontot. 

Enligt min mening iir de skiil som har t1ht•ropats till stiid för promemorie

förslaget i och for sig beaktansviirda. :\Ian kan i1 andra sidan inte hllrlsL' fr<in 

att förslagt'! kan medföra siidana oniidiga sv;·irigheter som Konperati\"a 

förbundet har 1xlpekat i sitt remis~yttrande och som kan undg:1s om 

riintelagen f[1r tilliimpas. Jag har sv{1rt att tro att en tilliimpning av riintelaµl'n i 

detta sammanhang hd1iiver skapa 11iimnviirda pn>bkm. Riintl'iagen iir 

dispositiv L11:h kan alltsa fr;ingas genom avtal. I den miin parterna inte har 

triiffat siirskilt avtal om ri\ntan pi1 kostnaclsersiittning torde tilliimpningen av 

riintelagen i mtmga fall innd1iira att ni1g(ln riinta pa kostnadsersiittningen inte 

börjar liipa innan giildeniiren betalar ersiittningen. I andr;1 fall torde det ofta 

kunna förutsiittas att borgeniirl'n helt avstiir fr{1n att giira [!iillande 

riinteanspr~tk av den obetydliga omfattning som det hiir blir fr<ig.a om eller att 

han bcstiimmer sitt anspr[1k s;1 att tkt blir l'nkelt att heriikna utan att det för 

den skull iiverstiµer den riinta som horgeniiren enligt lagen iir heriittigad 

till. 

\1ed hiinsyn till det anförda finner jag det inte tillriiL"kligt motiverat att 

föreskriva n;'1got undantag fr:111 tilliimpningen av riintelagen niir det gäller 

riinta pt1 fordran p:·i ersiittning för inkassokostnader. Jag föresl:'ir alltsi1 int~ 

att n;\gon siirskild hestiimrnelse om riinta pi·1 si1dan fordran tas upp i dL'll 

föreslagna lagen. 

4.4. 7 [)<'11 proces.rndla /)('/rwulling<'ll 111" 1111s1mlk pc! i11k<11sokost11adl'r 

De försbg som jag har lagt fram i det fiircg~tende innebiir att en fordran p~\ 

ersiittning fi.ir inkassokostnackr skall behandlas som t'lt vanligt L·ivilriittsliµt 



Prop. 1980/81: 10 1 ()lJ 

anspriik od1 intt:: spm o:tt anspr;'1k pi1 crsiittning för riittcg<lngskl1stnad samt att t:rsättning för 

mi"d rörande crsiillning för sildana kostnader iir av dispositiv natur. Jag iimnar inkassokostnader 

i detta avsnitt gi'1 niirmare in pi1 behandlingL'n vid domstol a\ anspr;'1k pi1 

kostnadscrsii t t ni ng. 

Om dl sildanl anspri1k framstiills i l"ll111ig rii11eg1/11g. mi1stc detta i regel ske 

genom ansökan om stiimning (se 13 kap. 4 * r:ittcµi·1ngshalkcn). Viickt::r 

hnrgeniircn samtidigt talan om huvudfordringen. vilket torde bli det 

vanligaste. kan de h;\da anspr;.1ken naturligtvis anges i samma stiimningsan

siikan. Praktiskt taget undantagsliist torde de ock<1 böra handliiggas i en och 

samma riittcgi1ng enligt reglerna i 14 kap. riittl'g;ingsbalken. l lar horgL'niiren 

först dckt talan endast om huvudfordringen och \ ill han senarL' i samma 

riitteg(1ng ncks{1 yrka crsiiltning fiir för inkasspkostnad L'. d .. finns miijlighet 

till detta enligt hesliimmclserna om iindring av talan i 13 kap. 3 och 4 ~* 

riittegängsbalken. Yrkandet L\r emellertid cb inte framstiillas fiirst i högre 

riitt. 

Niir det giillcr avgörandet i sak följer det av m;'1lets clispnsitiva karaktiir att 

domstolen principiellt iir bunden av parternas pwccsshandlingar. l\ledger 

giildcniiren ett yrkandL' om en mer omfattande kostnadsnsiittning iin som 

följt::r av den föreslagna lagen. skall domstolen s{ilunda diima i enlighet mt::d 

medgivandet. Att miilct iir dispositivt innebiir vidare att tredskodom kan 

meddelas mol giildcnären. llm han uteblir fri1n förhandling eller - niir miilet 

handliiggs enligt lagen ( l lJ74:S) om riilleg;lngen i tvistcm[il om mindre viirdcn 

(sm{1miilslagcn) - om han undcrli1lt'r att yttra sig iiver Uromiilet. Om det 

begiirs tredskodom mot giildeniircn. har domstolen dock enligt 44 kap. S ~ 

andra stycket riittcg{111gshalken en viss otlicialprövn ingsplikt. Denna hestiim

melse innebiir att L'n horgeniirs anspdk pa ersiittning fiir inkassokostnader 

skall ogillas i den ln<\n de grunder som horgeniiren har i1beropat till stöd for 

anspr;lket inte innefattar laga skiil för detta L'lkr anspri1ke1 annars iir 

uppenbart ogrundat. 

Att domstolens riitt och plikt till officialpriivning av ansprtik pi\ crsiillning 

för inkassokostnad s;)lunda i viss utstriickning bortfaller i ,·anlig riitlt'g{1ng far 

enligt min mening gndtas. Som har framh;illits i prnmemorian torde det ckick 

mera siillan komma att intriiffa att en giildeniir ullryckligen medger ett 

eventuellt yrkande om en allför hög ersiittning eller förlikningsviigen godtar 

ett s[1dant anspr<lk utan att pii annat siitt fa kompensation för delta. Siirskilt 

om det finns anledning anta att µiildeniircn har bristfälliga kunskaper 

betriiffande de regler som giiller om hans skyldighet att nsiitta inkassokost

nader bör. som Stockholms tingsriitt har betonat i sitt l"L'missyttrandc. en 

liimplig: materiell processlcdning frim domstnlens sida kunna motverka 

obilliga resultat. Om det blir aktuellt att mcddcla tredskodom mot 

giildeniiren. ger den nyss niimnda hesUimmclsen i 44 kap. S *andra stvcket 

riittegirngsbalken giildeniin:n ett skydd mot obefogade anspräk. 

Som tidigare har niimnts (se a\·snitt 4.4. l) har det ansetts att den 
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nu,·arande regleringen av ersiit t ni ng för inkassokostnad snm en L'rsiit t ning fi.ir Ersät111i11g för 

riittcghngskostnad har den tiirdL'lcn all bnrgeniircn. nfir han lwr viickt Uilan inka.uokostnader 

vid domstol för att fo ut hun1dfordringen. m<'1s!L' framstiilla sitt yrkande 0111 

knstnadSL'rsiittning inn<111 handUggningcn av det 111i1kt avslutas. Umgcniiren 

kan allts<'1 inte i en senarL' riittcgi111g framstiilla anspri1kct p(1 erS:ittning fiir 

inkassokostnad. \'led den fiireslagna regleringen a\· anspr<ik pi·1 inkass,1kost-

nadscrsiittning som t'lt civilriitt>ligt anspri1k knn11nn niigot riittsligt hinder 

för ett s{1dant förfarande inte liingre att fiireligg<1. Snm har framldllits i 

departementspromemorian framst[1r emellertid forfar<111det Slllll s<i oprak-

tiskt att det knappast behiiver befaras bli vanligt. En Merhallande faktor 

torde ncksi1 bli att horgeniiren löper stllr risk att enligt lK kap. 3 ~ fiirsta 

stycket riitteg[1ngshalken f[1 svara för h<'ille sina egna och giildeniirens 

riitteg[111gskostnader i ett senare mitl om crS:ittning fiir inkassokostnad 

e. d. 
Det iir f. n. mycket vanligt att ansprt1k p<'1 ersiittning för inkassokostnad 

handbggs i 111ä/ om lagsökning eller l>et<1/11i11g.\/Öreliigga11de. dvs. i den 

summariska process som regleras i lagsökningslagen. I allmiinhet iir 

situationen d{1 sädan att anspr:'1ket skall behandlas som ett processkostnaJs

ansprt1k. Betalningsföreläggande kan dock redan i dag enligt lK ~ lagsök

ningslagen utverkas för fordran pi1 ersiittning fiir inkassokostnad iiven i de 

fall cliir anspräket inte kan behandlas som ett prncesskostnadsanspri"1k. dvs. i 

praktiken d;\ giildeniiren utan föregi\ende domstolsförfarandc har betalt 

huvudfordringen men viigrat att betala inkassokostnaden. l.agsiikning för 

inkassokostnad kan diiremot f. n. ske endast om situationen iir s[1dan att 

ersilltningsanspdket skall bl'handlas som L'll prnccsskostnadsanspdk eller 

om anspriiket grundar sig pii ett skriftligt fnnlringsbl'\'is (se l ~lagsöknings

lagen). Det senare torde inte vara vanligt. 

I departementspnimemorian fra111hi1lls att en civilriittslig reglering av 

riitten till <:.'rsiittning för inkassokostnad. med lien nuvarande utformningl'n 

av lagsi:ikningsinstitutet. mL·dfiir att lagsiikning för fnrdran p<I s~1dan 

ersiittning kan ske endast om fordringen grundar sig pa skriftligt fnrdrings

hevis. Detta skulle emellntid enligt prnmenwrian \·ara en alltför opraktisk 

ordning. eftersnm en fordran p~i ersiittning fiir inkassokostnad framst<ir som 

ett bihang till huvudfordringen. Ui'1da fordringarna biir diirfiir enligt 

promemorian kunna behandlas a\· domstol i ett och samma förfarande. Av 

den anledningen föresbs i pwmenwrian till en början att lagsökningslagen 

iindras s{1 att det blir möjligt att lagsöka en giildeniir flir fordran p<i ersiittning 

fiir inkassokostnad. iivcn om denna fordran inte grundar sig pii skriftligt 

fordringsbcvis. Enligt prnmemoricförslagct bör detta emellertid giilla endast 

om lagsökningen sker i samband med lagsökning for Lkn fordran som har 

foran lett kostnaden. 

I det nu berörda hiinseendet har promemnridiirslaget inte mi\tt 11{1gnn 

erinran fri111 remissinstansernas sida. Även _jag ansluter mig till förslaget. Det 

bör anmiirkas att det inte innehiir n~1gon ut,·idgning av de nuvarande 



Prop. 1980/81: lO 111 

rnöjlighcterna att genom lagsiiknin_l! krii\'a ut ersiittnin!,! fi.>r ink:tssoko,t- Ersiit111i11g för 

nacl. i11kassoko.1111ader 

D.:n föreslagna ci\'ilriittsliga regleringL'n a\' riittL'll till ersiittning for 

inkass1ikostn<1d l'. d. medfiir \·idart• att l'tt s;\dant ersiittningsan'l)dk ii\'en i 

den summariska pr<>CL'SSL'n alltid kommer att hl'11andlas pi1 dct siitt som giilkr 

for sjiilva saken i pnicesst'n och inte l'!lligt dt· regkr som giiller för 

processkostnaderna. \kel den nu\·arande utformningen a\' pwcesst·n enligt 

lagsiikningslagen skulle detta innehiira att dl.lmstokns officialprii\'lling av de 

ifr<'1gavarande er<ittnings;mspr<iken föll htnt. 

I departementsp1«1menwrian framhiills att en S<1dan fiiljd a\· den ci\'ilr:itts

liga regleringen har stiirre betvdelse i den summariska processen iin i vanlig 

riittegang. I promL'mnrian syftas h:in·id p<i dt't fallct all giildeniiren i 

processen forhiiller sig passiv. Som tidig<1re har framg(1tt har giildeniiren d(1 i 

vanlig riitteg<'1ng l'tt skydd mot 11hdog<1de anspr(1k gen<llll reglerna om 

tredskodom. I den summ<1riska pnx·esscn iir det eml'lkrtid en grundliiggande 

princip att tkimstl.lkn inte inom ramen för tktta fiirfarande gi.ir in pi1 en 

materiell priivning av det anspr:1k S(llll utgi·ir sjiilva saken i proL'L'SSt'n. Om 

giildcniiren s(tlunda i den summariska prncessen förh;iller sig passi\'. \'ilket 

inte iir O\'anligt. följer av det nu sagda att utslag l'llcr he\·is i princip skall 

utfärdas i enlighet med borgeniirens ansökan. 

framför allt det förh{11landct att giildeniirens blotta passivitt'l si"tlunda kder 

till utslag eller bevis i enlighL't med en ansiikan <lin lagsiikning eller 

bctalningsfiireliig:gancle medför L'nligt pn1memorian L'n risk för att giildenii

ren i den summariska processen hl'lastas mt:·d alltför stpr nsfittnin!!s.-;kyldig

hct <1vseende inkassnkostnackr. I promemorian framh;"ills att detta \·isserli

gen giiller redan i dag i den m{1n lagsiikning eller hetalningsfiirel:iggande sker 

enbart för fordran pi1 inkassukostnadsersiittning. tvlccl den fiireslagna 

Ci\'ilriittsliga regleringen av denna ersiiltning skulk ckls;11nma L'mc·lkrtid 

komma att giilla ii\'er hl'la linjt:·n. vilkt't enligt pn.imt'murian fram.;tiir som en 

ofördl'laktig följd av de nya regll'rna. 

Enligt pwmemori;m biir man mot den :111µi\'11a hakgrunLkn fiira in 

bestiimmelser i lagsöknin!!slagen som !ler domstnkn i princip samma 

möjlighet som f. n. att sjiih mant pnj\'a ett ansprak p{1 c'rsiittning fiir 

inkassnkostnacl som framst:ills i summarisk procc'SS. !\·löjligheten till denna 

Pfficialpriivning biir hiirvid L'nligt promemorian sjiil\'falll't 1J111fatta ;iwn de 

fall diir en si1dan prii\'llin!l inte sker nu. d\'s. niir lagsiikning l'llo:r 

betalningsföreHiggande iiger rum enbart för fordran pi1 inkassuknstnadser

siittning. 

Den s;fö1nda iisyftadc ordningen hiir L'nligt promenwrian 1;impli!!en 

{1stadkommas !lelllllll att institutL'n lagsiikning 1>eh hetalning,förcl:iggande 

hiills iippna endast för anspri1k pt1 ersiittni11g fiir inkass1>k11stnad som kan utg;'i 

enligt den nva lagen om siidan ersiittning och de \'erkstiillighetsforeskrifter 

som regeringen meddelar i anslutning till den lagen. Anspr;ik pi1 inkasso

kostnadsersiittning som giLr diirutiiVt'r biir enligt promL'nHirian a\'\'isas av 
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domstolen redan i ett inledande skede av förfarandet för lagsökning eller F:rsiitt11i11g för 

hetalning:sfiireliiggande. inkassokostnader 

P<i grund a\· dessa iiverviiganden fiiresUis i dqiartl'mentspromenwrian att 

lagsiikning:slagen iimlras si1. att en ansiikan om lagsiikning eller bL'talnings

föreHiggande avseende ersiittning för inkassokostnad skall i den delL'n 

sjiilrnwnt a\'\'isas av domstolen i den miin den fordrade nsiittningen 

överstiger vad som kan utg{1 enligt den nya lagen om nsiittning fiir 

inkass11k1Jstnad. 

Vid remissbehandlingen har dessa ii\'erviiganden och fiirslag i 1kparte

menlsprnmemorian i princip godtagits av samtliga rL'missinstanser. Riitte

gi'tngsurredningen tillstyrker alt prnmemnriefiirslaget gL'IHllnförs som en 

lösning av provisorisk karaktiir. 

Ocksi1 jag anser att domstlllarna iiven i fortS:ittningen hiir ha riitt och plikt 

att sjiilvmant priiva anspri'tk p:1 ersiittning för inkassllkostnad L'. d. inom 

ramen för lagsiiknings- oeh hetalningsfiireliiggandeprncessen. Den reglering 

för att {1stadkomma en sadan ordning som har föreslagits i Lkpartements

pWI11ell10rian innefattar enligt min mening L'n praktisk liisning. Den fordrar 

inte ni1gra stiirre ingrepp i lagsökningslagen 1.lCh rubbar inte heller niimnviirt 

de nuv;1rande förutsiittningarna för den summariska proL·essen. Fr<"igan om 

dennas framtida utformning iiverviigs f. n. av riitto:gi111gsutredningen. Som 

utredningen har framhitllit kan det bli aktuellt att p;i nvtt ta upp de hiir 

diskuterade fritgorna niir utredningen har presenterat sina förslag. I avvaktan 

pli detta hör den i promemorian föreslagna liisningen genllmfiiras i sak. 

Snm tidigare har fralll,b!att innehiir mitt förslag till en ny lag llm ersiittning 

för ink;tssllkostnader m. m .. i likhet med promemnriefiirslaget. att giildenii

ren skall vara skyldig att utge ersiittning fiir krav endast nm han har tillstiillts 

ett skriftligt krav som har utformats p~i det siitt snm anges i S ~inkassolagen. 

Vidare skall giildeniiren vara skyldig att utge ersiittning fiir amorteringsplan 

endast om den uppfyller \'issa niirmare angivna a11spri1k. 

I departementspromemorian framh:.'tlls att det av datainspektionens 

utredning om inkassokostnaderna frarngi1r att domstobpraxis f. n. iir 

viixlande niir det giiller s~idl knntrollen · a\' att kravbrev har a\'siints som 

kontrollen av att kra\'brevet uppf~·ller de anspri1k som stiills enligt S ~ 

inkassolagen. För att man skall fri ett ordentligt genomslag av bestiimmel

serna om kra\'hrevs ut formning hiir enligt promemnrian reglerna fiir denna 

kontroll skiirpas. I promemorian föresli1s diirfiir att en borgeniir som ansiiker 

om lag.sökning eller hetalningsfiireliiggandc fiir att f{1 ut ersiittning för 

kravkostnad skall vara skyldig att i samband med ansökningen g..: in a\·skrift 

a\' det kravbre\' som han grundar sitt L'rs:ittningsanspr:.'tk p<i. :\fotsvarande 

föresla~ giilla. nm borgeniiren giir anspri1k pi'1 ersiittning för uppriittande a\' 

en anwrteringsplan. 

P;,'1 d..:n nu berörda punkten har prnmemoriefiirslagct \'id remissbdiand

lingen fatt ett blandat nwttag:ande. Det godtas \·isserligen av flertalet 

remissinstanser utan niirmare kommentarer. Vidare tillstyrks förslaget av 
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datainspektinnL'n. som framhMler att det skulle medföra en dkktiv tillsyn 

över praxis i fr{iga om utformningen av bl. a. kravbrev. 

Förslago:t avstyrks dock av flera remissinstanser. bl. a. av de domstolar 

som har yttrat sig. Dessa betonar framför allt att förslaget skulle leda till en 

inte godtaghar ökning av domstolarnas arbetsbörda. Stnekhnlms tingsriitt 

uppger att man där under år 1978 behandlade ungefiir 40 000 mi\I om 

lagsiikning och hetalningsfiireliiggande och att det i niistan alla dessa miil 

förekom anspdik pfi ersiittning för inkassokostnad. Tingsriitten framhåller 

att promemorieförslaget vid en st1dan frekvens skulle innebiira hantering 

inom domstolen av ytterligare omkring 80 000 handlingar. Vidare beriiknar 

tingsrätten att man för dclgivningsiindamal skulle nödgas framstiilla omkring 

5 000 kopior av kravbrev. Granskningen av kravbre\·en och annat merarbete 

skulle enligt tingsrättens mening ofr;'inknmligcn leda till behov av personal

förstiirkningar. I sammanhanget uppger tingsriitten vidare att man numera i 

princip kriiver att borgeniiren i lagsöknings- och betalningsfiin:liiggandem~l

len uppger datum för inkassoätgiirden och framställer pfistiiende om att 

kravbrev har utformats enligt 5 * inkassolagen. Finns det anledning anta att 

så inte varit fallet. begiir tingsrätten in kopia av kravbrevet för granskning. 

Enligt tingsriittens mening hör domstolarna inte i11iiggas nf1gon kontrollskyl

dighet som g<'1r längre än sa. Samma st{111dpunkt intas av bl. a. hovrLitten över 

Skåne och Blekinge. Svenska bankföreningcn. Sveriges fiireningsbankers 

förbund. PKbanken och Svenska inkassoföreningen. 

Även rättegångsutredningen understryker att den i promemorian föreslag

na skyldigheten att ge in avskrift av kravbrev m. m. skulle bli arbetskrävande 

för håde domstolar och parter. Enligt utredningen bör den inskränkas till att 

gälla endast i fall där indrivningsåtgärden har vidtagits av någon som inte står 

under datainspektionens tillsyn enligt inkassolagen, dock inte om det är fråga 

om en bank eller en advokat. En annan remissinstans förordar att den 

föreslagna skyldigheten inte skall gälla för inkassoföretag som har fått 

tillstånd till inkassoverksamhet enligt inkassolagen. 
För egen del vill jag understryka att det är angeläget att bl. a. 

inkassolagens regler om krav noggrant iakttas och att en gäldenär inte åläggs 

skyldighet att utge crsiittning för ovederhiiftiga eller 1xl annat siitt bristfälliga 

indrivningsåtgärder. Promemorians förslag om skyldighet att i samband med 

ansökan om lagsökning eller betalningsföreläggande ge in avskrift av 

kravbrev m. m. skulle givetvis innebära en effektivare kontroll än den som 

rimligen kan åstadkommas inom ramen för datainspektionens tillsynsverk

samhet enligt inkassolagen. Det kan dock antas att det stora flertalet 

kravbrev och amorteringsplaner som föranleder ersiittninganspdk skulle 

komma att uppfylla de fordringar som den hiir aktuella lagstiftningen ställer. 

I allmänhet torde indrivningsåtgiirderna ha vidtagits av inkassoföretag. 

banker. advokater eller andra som iir yrkesmässigt verksamma inom 

området. Även i övrigt torde indrivnings<'ltgiirderna ofta i efterhand ha 

kontrollerats av ett yrkesmiissigt verksamt ·ombud innan ansökan om 
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lagsökning eller betalningsföreliiggandc giirs. !\fot den hakgr~111lkn iir det 

enligt min mening inte försvarli!_!t att införa L'tt s~I resurskr;ivandc kontroll

systl'm som promemorieförslaget innehiir. I och för sig vore dt:'l naturligtvis 

möjligt att införa cl! siidant mera bcgriinsat system snm har fiirespr<ik<its i ett 

par remissyttranden. Att genom lagstiftning i'iliigga end;1st ,·issa sökande i 

process siirskilda förpliktelser för att de skall f{i sin talan upptagen till 

prövning iir dock enligt min mening inte ni1gon tillfredsstiillande lösning. 

Sammanfattningsvis anser jag all man inte hör införa en skykli11het för 

borgeniiren att automatiskt ge in avskrift av kravbrev m. 111. tillsammans med 

en ansökan om lagsökning eller betalningsföreliiggande. Det Lir emellertid 

anses liimpligt att domstolarna i allmiinhet iakttar en praxis som motsvarar 

den som har beskrivits i Stockholms tingsriitts remissvttrande. Avskrift av 

kravbrev e. d. som ligger till grund fiir ett ersiittningsanspdk biir sMunda 

fordras in. niir omstiindigheterna ger anledning till antagande att indrirnin11s

i1tgiirden inte har utförts pil st1dant sätt alt hnr11cniiren t'nligt de tidi11are 

föreslagna reglerna iir heriittigad till koslnadsersiittning. 

När anspriik på ersättning för inkassokostnader 111. rn. i enlighet med dl! nu 

diskuterade förslagen skall behandlas enligt de re11ler som _t!iiller för sjiilva 

saken i processen m{1ste man beakta den situationen alt giildcniiren 

framstiiller invändning mot anspr:'1ket. 

Såvitt giiller mal om b..:talningsfördiig11ande bchiivs i detta hiinsecnde inte 

n{1gra nya bestämmelser. Om giildeniiren p~1 riill siitt och inom riill tid 

bestrider en ansökan om betalningsförcliiggande för knstnadsersiittning. 

följer det av 26 * lagsökningsla11en att m;'1let i tkn dL·lcn skall som tvistigt 

hänskjutas till riittegiing. !llll borgcniirL'n begiir dL't. 

Betrilffande lagsöknings1rn°tl föresli1s i dcpartcmL'ntspromenwrian att 

målet, om gäldenären gör en inviindning mot L'tt anspriik på ersiittning för 

inkassokostnad c. cl., skall behandlas enligt de regler som f. 11. finns i 12 * 
andra styeket lagsökningslagen. Detta innehiir att anspr~iket skall som {vistigt 

hiinskjutas till riittegiing. om giildeniircn har ,·isat sannolika skiil för 

inviindningen eller borgeniirens riitt till betalning annars for ansL's oklar. 

Fi)rslaget har i allmiinhct godtagits a\' remissins1<1nserna och bör enligt min 

mening följas. 

Den föreslagna nya regleringen av )!iikleniirers skvldighet att utge 

ersiittning för inkassnki1stnader m. m. föranleder vissa /Midii11clri11gar i 

annan lagsri(rning. I enlighet med vad som har föreslagits i clL'partemenls

promemorian hör st1lunda 18 kap. 8 ~ andr~i stycket riittcg{111gshalkcn 

upphiivas. Vidare bör vissa justeringar göras i smt1111<ilslagcn . .lag [1terkom

mer till detta i specialmotiveringen. 

Ersä1111ing för 
i11kassokos1nader 
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4.4.8 Bdw11cl/i11gc11 m· i11kassokos111acler l'id tltatagandc enligt ko11s11111c111-

kreditlage11 och lagen 0111 adie1a/11i11gsköp 111e/11111 11iiri11gsidkare 111. fl. 

Datainspektionen tog i sin utredning om inkassokostnaderna upp fr{1gan 

om behandlingen av fordringar pi\ ersiittning for sådana kostnader i samband 

med återtagande av vara enligt konsumentkreditlagcn och lagen om 

avbetalningsköp mellan niiringsidkare m. Il. 

Niir en vara som har sMts p{1 kredit med förbchi1ll om i\tertaganderiitt för 

kreditgivaren (siiljarcn) atertas. skall en avriikning giiras mellan parterna. 

Regler om avriikningen finns fr. o. rn. den l juli 1979 i 17 * konsumentkre

ditlagen och 9 * lagen om avbetalningsköp mellan niiringsidkare m. tl. De 

tilliimpas si\viil vid handräckning för återtagande som vid verksUllighet av 

dom varigenom köparen har förpliktats att liimna tillbaka varan. Reglerna 

skall ocksi1 tilliimpas om {1tcrtagandet sker utan medverkan av myndighet 

(prnp. 1976177:123 s. 181 och prop. 1977178:142 s. 94). 

Enligt avräkningsreglerna i båda lagarna giiller att kiiparcn tillgodoriiknas 

varans viirde vid ittertagandet. Kreditgivaren (säljaren) f;'1r tillgodoriikna sig. 

förutom sin atcrst<'1endc fordran pä grund av kiipet m. m. enligt siirskilda 

regler. vissa angivna kostnader för ätertagandet. Detta giiller cxekutionsav

gift, skiilig kostnad för transport av varan och utgift för instiillelsc vid 

förriittning för ätcrtagande. I m{1l om handriickning för t'itertagande för 

kreditgivaren (säljaren) tillgodori"ikna sig iiven skälig ersiittning för eget 

arbete med anledning av miikt samt arvode till ombud eller bitriide. 

I datainspektionens utredning förordades att 17 * konsumentkreditlagen 

och 9 ~ lagen om avbetalningsköp mellan näringsidkare m. fl. skulle 

kompletteras så att kreditgivaren (säljaren) vid avräkningen fick tillgodo

räkna sig även ersättning för krav och eventuellt uppriittande av amorterings

plan som föregått Mertagandet. 

Enligt departementspromemorian fra1mt:1r den si\luncla föresprilkade 

kompletteringen av de b<lda nämnda lagarna emelkrtid snm i stort sett 

övertliidig, om man ser till kreditgivarens (säljarens) intresse av att i 

samband med ett Mertagande kunna fä betalt för st1dana fordringar. Om det 

vid avriikningen uppkommer en mellanskillnad i köparens favör. för varan 

visserligen inte i\tertas utan att mellanskillnaden i princip betalas ut till 

köparen. I promemorian framhålls emellertid att kreditgiYan:n (siiljarcn) i 

denna situation torde ha tämligen goda möjligheter att mot köparens anspri'1k 

kvitta en fordran på ersiittning för kravknstnad e. d. Är det fr{1ga om en 

fordran som har fastslagits av domstol och är exigibel kan. vid handriickning 

eller domsverkställighet för ;"\tertagande. kvittningen ske tdngsvis. 

För den åtminstone hittills ltmgt vanligare situationen att det vid 

avräkningen i sti11lct uppsti1r en mellanskillnad till köparens nackdel. dvs. en 

restskuld för denne, kommer med den nuvarande regleringen att giilla att 

kostnad for krav e. d. iiven efter ett Mertagande kan tas ut i vanlig ordning. 

Om en s[1dan kostnad diiremot förs in under avriikningsreglerna kommer den 
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att vid tilt:impningen av konsumentkreditlagen falla under ckn lagens lkrajitriidande m. m. 

principiella förhud mot utkriivande av restskuld. Enligt 18 *i den lagen giilkr 

s:ilunda att restskuld d~er C'tt [1tertagande far kriivas ut endast om varan har 

utsatts för betydande viirdeminskning genom att ki.iparC'n har vanv:irdat 

varan. l departementspromemorian framh:ills att niir det giiller riittegi111gs-

kostnad ·-som i dag ofta innefattar ersiittning för kravkostn:td e. d. - s:i har i 

konsunK·ntkrL·ditlagen intagits den st:indpunk!L'n att en s;idan kostnad inte 

bör nmfattas av detta förbud. Enligt promemorian kan det ocks:i te sig 

egendomligt. om köpan:ns skyldighet att efter ett {1tertagande er<itta 

riittegi"tngskostnad skullC' vara beroende av huruvida han har vandrdat dl'n 

{1!L'rtagna varan eller inte. Detsamma giiller C'nligt promC'morian i friiga om 

en civilriittsligt reglerad inkassokostnad. 

Pii grund av de nu redovisade bverviigandena fiiresbs i promenwrian inte 

niignn ändring i ktinsumentkreditlagen eller lagen om avbetalningskiip 

mellan vissa niiringsidkare m. Il 

Vad som i denna del har anförts i promemorian har vid remisshehand

lingen liimnats utan erinran av alla remissinstanser utom riksskat!L'verkL·t. 

som stödl'r den ständpunkt som datainspektionen intog i sin utredning. 

Fiir egen del ansluter jag mil! i den nu berörda fr:'tgan till promL·moricför

slaget. Som har framhallits i departementspromemorian nch som iiven 

framg:'tr av riksskatteverkets yttrande iir det inom tilliimpningsomr:"ickt för 

lagen om avbetalningskiip melbn n~iringsidkare m. fl. över huvud taget inte 

av n[1gon större betydelse. om kostnaderna för krav m. m. omfattas a\' 

avriikningsreglerna i 9 ~ i den lagen eller inte. Det synes diirför onödigt att 

belasta dessa med nya besUimmelser pm tillgodoriiknande av <1da11a 

kostnader. Vad siirskilt angår den situationl'n att avr;ikningen resulterar i en 

mellanskillnad till köparens förm<'in bitriider jag den bediimning s<im har 

gjorts i promemorian. niimligen att siiljaren tordl' ha tiimligen goda 

möjligheter att mot köparens anspri'1k pt1 mC'llanskillnaden kvitta en fordran 

p{1 kravkostnad e. d. Detta giillcr giwtvis iiven vid ki>p som omfattas av 

konsumentkreditlagen. Även i övrigt ansluter .iag mig till de skiil mot den 

ifrågasatta iindringen i konsument kredit lagen som har anförts i promL~ll1tH·i

an. Enligt min mening iir ckt principiellt riktigast att endast kostnader som 

har ett mycket niira samband med sjiilva i1tertaganckt omf'attas a\· 

avräkning.sreglerna och diirmed i sista hand av det förbud mot att utkrii\'a 

restskuld efter ett Mertagande som har stiillts upp i konsumentkreditla-

gen. 

4.5 Ikraftträdande m. m. 

De föreslagna lagi'indringarna kriiver en del förberedelsearbete. S~1lunda 

miiste datainspektionen ha tid p[1 sig att utarbeta nya föreskrifter och 

anvisningar för tilliimpningen av kreditupplysning.slagen och inkassolag.en. 

Stiillning mästc ocks{1 tas till fdgan om belwvet av undantagsreg.ler enligt 7 ~ 
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andra stycket kreditupplysningslagcn i dess nya lydelse. Vidare torde s.·1viil /krajiträdande m. m. 

kreditupplysningsföretag som inkassoföretag hd1öva en frist för uthildnings-

insatser och nöJv:indiga anpassningar till de nya reglerna. 

Pi1 grund av dessa omstiindighelt'r föresl<lr jag att huvuddckn av 

iindringarna i kreditupplysningslagen och inkassolagen siitts i kraft den 1 juli 

1981. 

Som har framgiitt i avsnitlt't -1.2.1 triider den nya lagen om finansbolag. 

varigenom flertakt finansbolag stiills under hankinspektinnens tillsyn. i kraft 

redan den I juli 1980. Det iir angeläget att finansbolagen i avvaktan p;I 

stiillningstagandet till de nu föreliggande förslagen i!lle frirs in undn 

undantagsregeln i I * kreditupplysningslagen för kreditinriittningar nch 

andra företag under bankinspektionens tillsyn. Denna frf1ga kommer 

emellertid att iiverviigas av riksdagen innan lagen om finansbolag triider i 

kraft (se NU 1979/80:23 s. 17: jfr prop. 1978179:170 s. 1-19 f). 

Vissa av de föreslagna iindringarna i kreditupplysningslagen och inkasso

lagen hör kunna tilliirnpas redan före den I .iuli 1981. Tystnadspliktshcs!iirn

ml'lserna i 18 * kreditupplysningslagen och I<i *inkassolagen ersiitts s<"llunda 

fr. o. m. den l januari 1981 av bestiimmelserna i <J kap. h *sekretesslagen 

nch hör diirfi.ir upphii\·as med \·erkan fr. o. m. den dagen. Eftersnm l1cks<"1 

iindringen av 11 ~inkassolagen har samband med den nya sekretesslagen hiir 

iiven den iindringen triida i kraft elen I januari 1981. 

Jag har i det fiiregi1encle förordat att reglerna om tillst(1nd i s;\viil 

kreditupplysningslagen som inkassolagen kompletter;1s med en bestiimmclse 

som ger dat;1inspektinnen möjlighet att förena ett tillst<ind med föreskrift om 

skyldighet att anmiila iindring a\' förhaliande som har haft betydelse for 

tillsfrindet. Genom siirskilda i.i\'L'rgi111g:shestiimmclser hiir inspektinnen ges 

riitt att meddela en s;idan föreskrift iiven i ett tillst~lndsiirende s(.)m avgiirs 

fön: den I juli llJKI. s;ivitt ang:h tid fr. o. 111. den dagen. 

Till iindring:arna i inkassolagen hiir vidare fogas en iivcrg{mgshestiimmelse 

Slllll tar sikte p{t det fallet att ett tillst{111d som har meddelats enligt 2 och 3 ** 

inkassolagen i deras nuvarande lydelse inte liingre behiivs p{1 grund av den 

föreslagna inskriinkningen av tillständsplikten. Om datainspektionen i ett 

s{1dant fall har fiirenat tillst<ltllkt med en föreskrift om hur verksamheten 

skall bedrivas (jfr 3 ~inkassolagen) hiir denna föreskrift. i enlighet med vad 

som har fiireslagits i deparlt'mentspromemorian. fortsiitta att gälla till dess 

att datainspektionen beslutar om annat. 

Även den föreslagna lagen om ersiittning fiir inkassokostnader m. m. och 

de iindringar i annan lagstiftning som föranll'ds av den bör triida i kraft elen I 

juli I 981. Äldre hestiimmelser om ersiittning för inkassokostnad blir th1ck 

fortfarande tilliimpas i fri1ga om kostnad for inkassoi1tgiircl som har vidtagits 

fiire ikrafttriidandct. Till frf1gan om vissa överg~mgsbestiimmelsn som 

hiinger samman med den nya inkassokostnadslagens tvingande natur för jag 

iitnknmma i specialmntivcringcn. 
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4.6 Resursfrågor Resursfrågor 

Vissa av de iindringar i kreditupplysnin!,!slagen och inkassolagen som jag Kredi:upplysnings

har förordat i dct föregtiende torde medföra en viss ytkrligarl' belastning p;·i lagen (KUL) 

datainspektionens resurser. Inför ikraftträdandet av lagiindringarna m{1ste 

sälunda utarbetas en dl'l nya föreskrifter för tilliimpningen av de nya reglerna 

oeh Lfa särskilt niir det giiller ändringarna i kreditupplysningslagen. Det blir 

emellertid i huvudsak fr;'1ga om en temporiir extra belastning. som bör kunna 

klaras inom ramen för befintliga anslag. l övrigt kan naturligtvis en del av de 

föreslagna iindringarna. iitminstone under en tid. ge upphov till en viss 

ökning av tillsynsärendena. En sf1dan ökning torde emellertid uppviigas av 

att andra iindringar kan medföra en liittnad i arbetsbördan. Jag syftar hiir 

bl. a. pii förslaget om att personupplysningskopior i fortsiittningen alltid skall 

innehiilla uppgift nm bestiillaren. vilket kan bespara inspektionen det arbete 

som f. n. mi\ste liiggas ned med anledning av fiirfri'1gningar om detta. samt pi'i 

de föreslagna förtydligandena i friiga om inkassolagens tilliimpningsområde 

Ufr avsnitten 4.2.5 och 4.3.1 ). 

Det nu sagda inncbiir att datainspektionen inte pti grund av de föreslagna 

lagändringarna behöver tillföras några ytterligare resurser. 

5 Upprättade lagförslag 

I enlighet med det anförda har inom justitiedepartementet uppriil!ats 

förslag till 

I. lag om iindring i kreditupplysningslagen (1973: l l 73 ). 
-, lag om iindring i inkassolagen (1974:182). 

3. lag om ersiittning för inkassokostnader m. 111 .• 

4. lag nm ändring i la)!ell ( 1946:8118) om lagsiikning och betalningsföre

läggande (lagsiikningslagen). 

5. lag om iindrin)! i riittegiingsbalken. 

6. lag om iindring i lagen ( 1974:8) om rättegången i tvistem~il om mindre 

värden. 

Förslagen bör fogas till protokollet i detta ärende som bilaga 4. 

6 Specialmotivering 

6.1 Förslaget till lag om ändring i kreditupplysningslagen 

Denna lag giiller kreditupplysningsverksamhet som /ledri1·s i fiin•c'i1Tssyfie 
eller sum i a1111ar .fi1ll iir av sliirre omfat111ing. 

Lagen 0111fi111ar inte \'crksamlzct so111 cw1·c·r förmedling av kredilll(lf'IVS11i11g
·ar mellan kreditinriittningar eller före/ag som har i11riit1ms för kredir11pplys
nings1·erksm11he1, i den mön det iir fr{1ga om Sveriges riksbank. Sveriges 
investl'ringsbank AB eller andra krecliti11rii1111i11gar eller .fi'irerag under 

1 Paragrafen har fiitt en nägot annan lyddse i propositionsforslaget. 
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bankinspektionens tillsyn iin fi11ansl>11/11g so111 a1·ses i lagen (/980:2 I 0111 I * KUL 
fi11a11sh11/ag. 

L.agrn gii//cr inte heller \'ak.rn111het .w111 arsa förmedling a\· krcclit11p11/rs
lli11g11r mellan företag innm samma koncern. 

(Jfr I ~ i promcmoridiirslagct). 

Paragrafen anger kreditupplysningslagens tilliimpningsonu:·ide. Friigan 

hiirom har behandlats i avsnittet -1.2. I. Som framgilr av vad som har sagts diir 

iir iinclringarna i I ~ i viss utstriickning av redaktionell natur. 

Första strckct. Med kreditupplysningsverksamhet som bedrivs i förviirvs

syfte avses i fi.ip;ta hand den affiirsmiissigt nrganiserade verksamhl't som 

förekommer hos de egentliga kn::ditupplysningsförL'tagen. Även annan 

verksamhet som innebiir att kreditupplysningar l:imnas mot betalning torde i 

regel kunna ans.:s bedriven i förviirvssyfte, vare sig verksamhl'ten ger en 

pävishar vinst eller e_i. Detta giiller naturligtvis siirskilt om kredit upplysnings

verksamhetcn bedrivs i anslutning till annan niiringsvcrksamhet. 

När det giillcr utliimnande av kreditupplysningar nwt betalning fr{rn 

företag e. cl. utanför den q!entliga kreditupplysningsscktorn kriivs f. n. att 

denna verksamhet. för att den skall falla under lagen. inte iir av alltför 

obetydlig omfattning. Som exempel p{1 kreditupplysningsförmedling som p;i 

den grunden normalt bör falla utanfiir lagen har niimnts si1dan som 

förekommer hos advokat- och r.:visionsbyriier (prop. 197X:l55 s. 136). Den 

begriinsning som torde ha ;byftats iir att lagen inte bör tilliimpas niir 

kreditupplysningar inom ramen för en annan verksamhl't liimnas endast 

sporadiskt, iiven om det ski:r mot betalning. f.n motsvarande begränsning 

ligger i det nu uppstiillda kravet att det skall vara fri1ga om L'n krL'ditupplys

ningsverksamhet som bi:drivs i fiirviirvssyfte. Det skall dock framh~dlas att 

det nu sagda inte biir giilla. om sjiilva kreditupplysningsverksamhl'ten 

marknadsförs. I s{1dant fall för verksamhl'tcn niimligen. iiven om marknads
föringen resulterar endast i en begriinsad cfterfr<lgan, viisentligen samma 

karaktär som de egentliga kreditupplvsningsförctagens. 

Enligt motivuttalanden vid lagens tillkomst omfattar lagen. vid sidan av 

sådan kreditupplysningsverksamhet som bedrivs i fi.irviirvssyfte. i princip all 

kreditupplysningsfiirmedling som ingtir som ett led i en viss niiringsverksam

het och inte iir av alltför obetydlig omfattning. Som exempel har nämnts 

förmedling av kreditupplysningar frtm ett kontokortsfiiretag till de företag 

som är anslutna till kontokortssystemet samt ett diskonteringsföretags 

utlämnande av information till försiiljningsförl'tag (prnp. 1973: 155 s. 136). I 

den 111{111 sädant informationsutbyte förekommer kan det ofta antas ske utan 

att ersiittning utgår fiir ek upplysningar som lämnas. Vidare omfattar lagen 

s;lclan kreditupplysningsservice som liimnas t. ex. av branschföreningar och 

liknande företagan1rganisationer. 

I promcmorieförslaget gjordes en viss skillnad mellan de bt1da nu niimnda 

typfallen. Om kreditupplysningar liimnacles S(.lm ett kd i niiringsverksamhi:t 

skulle lagen sfdunda enligt promemoricförslaget giilla si1 snart detta skedde 
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annat än i enstaka fall. medan den i iivrigt skulle gälla endast om I § KUL 

kreditupplysningsverksamhden var av större omfattning. Fdm praktisk 

synpunkt framstår det emellertid som Yarken piikallat eller liimpligt att Jiita 

frågan om lagens tilliimplighet vara bernendl:' av en s{1clan finare distinktion. I 

enlighet härmed anges i förevarande besttimmdse att lagl:'n giiller. förutom 

kreditupplysningsverksamhet som bedrivs i fiirviirvssyfte. annan kreditupp

lysningsverksamhet som iir av större omfattning. Niigon viisentlig ändring i 

förhållande till giillande rätt är inte i\syftad. 

Allt utlämnande av information om olika personl:'rs eller företags 

ekonomiska förhallanden. betalningsvanor e. d. kan inte betraktas som 

"'kreditupplysningsverksamhet"" i lagens mening. Fiir att en siidan verksam

het. vilken ju bl. a. kräver tillständ av datainspektionen. över huvud taget 

skalf anses föreligga biir det kriivas att VL'rksamheten har en viss grad av 

organisation ml:'d inriktning pf1 att till andra förmedla ekonomisk informa

tion om personer. företag e. d. Det kan vara fri1ga om att man för bl. a. 

sädant ändamäl samlar in och lagrar information eller att man för iindami1let 

tillhandahåller utredningstjänster. Som kreditupplysningsverksamhet i 

lagens mening kan diirL·mot inte betraktas att t. ex. ett företag med annan 

verksamhet eller en hyresviinl pö förfr~1gan liimnar ut tillgiingliga uppgifter 

om vissa kunders eller hyresgästers betalningsvanor m. m. till andra S(>m 

avser att triida i ekonomisk förbindelse med dem som uppgifterna avser. Ofta 

kan ett sådant lämnande av upplysningar vara föranlett av att den som 

upplysningen avser har angett utHimnaren som referens. Som framgiir av det 

nyss anförda kan bedömningen bli en annan om upplysningarna liimnas 

under mer organiserade former. si'isom niir företag inom en bransch t:>llcr ett 

antal hyresviirdar har kommit överens om all utbyta informationer om 

kunder eller hyresgiister. 

Med anledning av ett päpekande i datainspektionens remissyttrande biir 

vidare framhållas att det givetvis inte kan anses vara fri1ga om en 

kreditupplysning i lagens mening. om t. ex. ett kontnkortsföretag. meddelar 

de försiiljningsförctag som är anslutna till kontokortssystemet att ett konto 

har spiirrats av en eller annan anledning eller om ett diskonteringsfiiretag 

meddelar ett forsiiljningsföretag att m:in iir beredd att diskontera l'lt \'isst 

kontrakt. I hithörande fall liimnas meddelandet inte i det för en kreditupp

lysning typiska syftet att tjäna till ledning för bedömning av kontnhavarens 

eller kundens kreditvärdighet e. d. (jfr 2 n 
Lagen omfattar. liksom hittills. krcditupplysningsverksamhet som bedrivs 

genom offentliggörande av kreditupplysningar i tryckt eller pil annat siitt 

framställd skrift, under förutsiittning att verksamheten bedrivs i fl\rviirYssyf

te eller i annat fall iir av större omfattning. I allmiinhet iir det hiir frt1ga om 

utgivande av sädana publikationer som direkt har till syfte att förmedla 

kreditupplysningar. Det kriivs i och för sig inte att kreditupplysningar utgör 

publikationens enda innchäll (jfr prop. 1973: 155 s. 136). Som har framh[11lits 

i avsnittet 4.2. l är det emellertid tydligt att utgivandet av dagstidningar eller 
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tidskrifter som huvudsakligen i1111eh{1ller allmiint informationsmakrial inte I § KUL 

kan anses utgöra kreditupply~nings\'erksamhet i lagens mening. även om det 

i en s{idan tidning eller tidskrift fiireknmnk·r införda notiser. kungörelser 

e. cl. som har karaktiiren a\ kreditupplysningar. Diiremot kan det hlir fr~ga 

om kreditupplysningsverksamhet. om utgivningen av en tidskrift som 

inneh<lller s:'tviil allmiint informationsniaterial som kreditupplvsningar sker 

med väsentligt syfte just att fiirmedla si1dana upplysningar. 

Andra sryckcr. I Wr upptas det sedan tidigare giillande undantaget fiir 

intern förmedling av kreditupplysningar inom en krets som hest{ir av Sveri!,!es 

rikshank. Sveriges investeringshank Al3 samt banker och vissa andra 

kreditinriittningar under hankinspektionens tillsyn. Bestiimmclsen har dock 

formulerats om. si1 att iiven det bank:igda kreditupplysningsfiiretaget 

Upplysningscentralcn UC AB hiinfiirs till den niimnda undantagskretsen. 

s[1vitt giiller intern förrm'dling a\' uppJy.,ning;1r mellan de olib niimnd;1 

företagen. Den nya bestiimmelsen avser i od1 för sig iiven annat kreditupp

lysningsforetag iin UC under förutsiittning att företaget stiills under 

hankinspektionens tillsyn. I luruvida tillsynen grundas p~1 fiirfattnin!! eller. 

som i UC:s fall. pii en föreskrift i en ~I\' regeringen godbnd bolagsordning 

saknar hetydelse. hir att formellt ;\stadkomma tillsyn fr~m hankinspektio

nens sida 111i1ste (h1ck kriivas ett beslut av riksda).!en eller regeringen. I 

sammanhanget biir understryka~ att den hiir aktuella delen av UC:s 

verksamhet i huvudsak hör ses endast som en siirskild form för att organisera 

den hankinterna kreditupplysningsförmedlingen. För UC:s l'Xterna kredit

upplysningsverksamhet giiller. som tidigare har fr:1111g[1tt. kreditupplysnings

lagen fullt ut. 

I enlighet med vad som har anfi.irts i avsnittet -1.2.1 omfattas finansbolagen 

inte av undantagct i andra stycket. trots att de enligt lagen om finanshplag har 
stiillts under bankinspektionens tillsyn. Krcditupplysningslag.en kommer 

allts(1 iiven i fortsiittningen. med den in~kriinkning som i en del fall kan fiilja 

av koncernundantaget i tredje stycket. att g1illa för fiirrnedling av kreditupp

lysningar mellan finansbolagen inbiirdes. mellan finan~hl1lagen och andra 

kreditinriittningar under bankinspektionl'ns tillsyn samt mcllan finansbola

gen och Upplysningscentralen UC AB. 

I anslutning till fr<igan om finansbolag.ens stiillning enligt kreditupplys

ningslagen har hankinspektioncn i sitt remissyttrande tagit upp vissa fri'1gor 

som riir banksckretessl'n och den liknande sekretessreglering som för 

finansbolagens del giiller enligt 23 ~ lagen om finansbolag. Enligt bankin

~pektionen sker av hiivd mellan kreditinstituten ett utbyte av infnrmation 

som innebär att hanksekrctessen bryts igt>1H1m. Om kreditupplysningslagen 

iiven i fortsiittningen skall giilla flir kreditupplysningsflirmedling till och fr;\n 

finansbolagen. kan dct l'niigt inspektionen ifrt1gasiittas i vad mi111 detta for 

betydelse ii\'Cn för bedömningen av sekretl'Ssfri1gnrna. Huruvida kreditupp

lysning.slagen skall tilliimpas pii informatil1n stim liimnas t. ex. mellan tv;\ 

finansbolag eller mellan ett finansbolag och en bank iir emellertid en annan 
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fraga iin den hu\'U\·ida sfida11a frirl.'lag kan utbyta viss informatipn utan hinder 3 §KUL 

av banksl'kretl'ssen rl'Sp. sl'kretl'ssrq!kri11gl'n i lagl'n 1)m finanshnlag. 

Stiillningstagamkt i fr;1ga 11m kn:ditupplysningsbgl'ns tilliimplighl.'1 flir 

fina11sbolagen iir inll' a\'sett att p~l\'L'rka L'll an11ars giilla11dc syn pi1 

sckretl'ssfrhgnrn:1. \kd ankdning a\· vad h;inkinspL' kt j, lnl·n \ id;irl' har a11fiirt 

i detta sammanhang biir framh;illas ;itt kreditupplvsningslagen i11te kan ansl's 

liigga hinder i viigl'11 för att finansbolag rq!istrnar \\ch utbyter i11formati\ln 

om i vilkl'n utstriickning en pL'rsnn har hl'\·iljats t. ex. kP11tokrl·dilL'r. 

Tredje .1·trckl'I. I liir {11L'rfinns dl't alltsedan lagl'11s tillkn1mt giillande 

undantag.:! för verksamhet s1rn1 a\'s\?f hirllll'llling av kreditupplvsningar 

mellan företag innm samma kPncL'rn. Betriiff<1ndl' skiikn fiir d.:tta undantag 

för hiinvisas till prnp. ILJ/:I: l:'i:'i s. 130. I L'nlighet rnl'd vad som har anfiirts i 

departementspn.lml'm•\f·ian avses i hl'stiimmt'lsen med k\\lll'L'rn i fiirsta hand 

t'll s;idan gemenskap mellan akticliolag snm all_l.!l'S i l kap. 2 ~ aktil'holags

lagl'n ( llJ7:'i: l.18:'i. iindracl sl'nast l'J78:272). Ftt knncl'rnfiirfoill;inde förelig

ger s;'tlunda hl. a. niir ett aktiel)(llag iigl'r si'i manga aktier eller andl'lar i L'n 

annan juridisk person al I det har mer iin hiilften a\' r\isterna for samtliga 

aktier eller andelar eller niir ett aktiebolag i annat fall. pi1 grund av aktie-eller 

andelsinnehav eller avtal. har L'tt hestiimmancle inflvtanck över en annan 

juridisk person OL'h en hl'tydancll' andel i resultatet a\' dess verksamhl't. 

Dotterföretaget i en koncern behövl'r alltsii inte \'ara ett aktichnlag. Som 

koncerner i kreditupplysningslagens ml'ning hiir nckst1 anses fii1Ttagsgrup

pL'ringar där moclerförl'tagl't utgiirs a\' en ekonomisk fiirl'ning L'ller ett 

handelsbolag (jfr prop. I LJTI: I :'i:'i s. 137 f). Ä VL'll ;indra fall torde hiira riiknas 

hit. s<isom niir nwderfiirl'taget utgiirs a\· en enskild n~iringsiclkare L'ller en 

stiftelse (jfr prop. 1979/XO: J.n s. I-IS f) elkr n~ir moderfiirl'taget ~ir L'n 

bank. 

Kreditupplysningsverksamhl't far bedrivas endast efter tillstimd av data
inspektionen. 

Tillst[md behövs e.i för kreditupplysningsvl'rksamhl't. i dl'n mim tkn 
bedrit·s genom 11ffentliggiirandl' av krl'ditupplysning i tryl'kt skrift cllcra11111111 
skri/i so111 m·scs i 1 kap. 5 .~ 1ryckfi·i11c1s/iirordni11,~rn. 

(Jfr 3 ~ i prnmenwriefiirslaget ). 

Bortsett frim en spdklig justering har paragrafen ~i11drats endast genom 

tilliigget i andra stycket avsl'L'nde sitdana s\L'nciler m. m. som enligt I kap 5 * 
tryckfrihl'tsfiirnrdningen jiimstiills med tryckt skrift. I dl'n delen för hiin\·isas 

·till avsniltl't -1.2.11. 

OL't i andra styckl't föreskrivna undantaget fr;in tillst{indsplikten innehiir 

att datainspcktinnen inte kan med st\id av -I eller 17 ~ meddela fiireskrifter 

för kreditupplysningsverksamhet som heclri\·s genom o!Tentliggiirande av 

kreditupplysningar i tryckt eller diirmcd j;imstiilld skrift (jfr prop. 1973: 155 s. 
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155). Inspektionen kan cbremot :i\'t:n med a\-SL'L'nlk pa s;ldan verbamhet 4 .1$ KUL 

meddl'la ri1d och <invisnin!-!ar. som kan )!rundas p<i inspektionL·ns tillsvnsupp-

gift enligt la)!L'n. samt s~1dana ytt<::rli)!<trL' t'iireskrifln fiir tilt:impnin!,!en a\· 

lagen som a\'ses i 7 * kreditupplysningskun).!i!rcisL'll. Dessa föreskriflL'r biir 

numera betraktas som föreskrifter om verkstiillighet av lagen (jfr K kap. l .' * 
första stycket 1 och tredje stvcket regeringsformen) och allts;\ hi11las inom 

den ram som g:iller för s;'1dana föreskrifter (se pnip. llJ7.\:LHl s. 211 ). 

Tillst{md att bedriva kreditupplysningsvt•rksamhet for meddelas L'ndasl om 
det fr{1n allmiinna synpunkter finns behov av VL'rksamhl'IL'n l>ch den kan 1111111s 
bli bedriven p<l ett sakkunnigt och omdiimesgillt siitt. 

Tillst;lnd .filr meddelas för en tid av hi.igst tio i1r i siinder. 1il/st11111/c1 fiir 
förenas med föreskrift om hur \erksamheten skall bedrivas och 11111.1kr/c/ighc1 
a11 a11111äla iindring ar _f("ir/ui//anden som har fwfi hetrd1·/.1e fil/· till.l-!1i11c/c1. 

Tillsl<'1nd far ej meddelas ni1gon för vilken g:ilkr inskr:inkning i r:itten att 
förviir\'a fast egendom enligt lagen ( llJlll: l.'i<i) om vissa inskriinkningar 
rätten att förviirva fast egendom m. m. 

(Jfr 4 *i promemoridörslagt'l). 

I enlighet med förslaget i departementspromemorian. som p<·i denna punkt 

i princip har godtagits av remissinstanserna. har 4 * knmpletterats med en 

bcstiimmelse som ger datainspektionen riitt att frirena ett tillst;ind med 

föreskrift om skyldighct att anmiila iindring av fiirh{11landcn som har haft 

betydelse för tillst;indet. Samtidigt har de nuvarande bestiimmelserna i första 

stycket av redaktionella skiil delats upp i tv;I siirskilda stycken. vilket medför 

att dct nuvarande andra stycket för utgi·ira ett nytt tredje stycke. 

Möjligheten för datainspektionen att ml'ddL'la föreskrift om skyldighet att 

anmiila iindring av vissa förhiillandcn torde framfiir allt ha bct~'delse niir det 

giiller viktigare iindringar i kreditupplysningsflirctags ledning llCh iigarkrets. 

Vilket eller vilb forh;illanden som en S:ttl<in föreskrift i det l'nskilda folkt 

skall giilla far avgöras av inspektionen i varje siirskilt fall. 

Åsidosiittandc av en föreskrift av det 1111 hl'riirda slaget skall enligt JlJ *i 

dess nya lydelse kunna ml'dfiira straffansvar. Sllm har frarnhf11lits i 

departeinL·ntspnimenwrian stiillerdL'lta anspr;lk p;i att frircskriften utforrnas 

pi\ ett tydligt siitt och niirrnarL' angt•r det elll'r de fiirhällanden som den avser. 

Det ligger i sakens natur att föreskriften biir innch;illa en tidsfrist fi.ir 

fullgörande av anmiilningsskyldighcten. Det har inte ansetts niiddndigt att i 

lagtexten ange dessa sjiilvklara krav pil en föreskrift av ifr<igav:irande 

slag. 

Betriiffande datainspektionens rniijlighct att i ett tillstandsiirende. som 

avgiirs innan de hiir föreslagna lagiindringarna triider i kraft. lllL'Cklcla 

föreskrift l'nligt den nya hl'stiimmelsl'n i andra st\-cket for hiinvisas till 

öve rgii ngsbesti1m ml' lserna. 
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Kreditupplysningsverksamhet skall hcdrivas <1 att den ej kdcr till 
otillhörligt intr?mg i personlig integritet genom innehållet i de upplysningar 
som förmedlas eller pi1 annat siitt dia ri[{ att oriktigu e[{a 111is.1Tisa11dc 
11ppgijier lagras e[{cr lii11111as ut. 

(I departementspromemorian föreslogs inte ni1gon iindring ;1\· den 

allmänna hestämmelscn i 5 *l· 

Paragrafen har kompletterats med en regel om att kreditupplysningsverk

samhct skall bedrivas s{1 att verksamheten inte lcdi:r till att oriktiga eller 

missvisande uppgifter lagras eller himnas ut. Beträffanck bakgrunden till 

denna nya hestiimmelse f<h i första hand hiinvisas till avsnittet 4.~.X. Som 

framgtir av det där sagda syftar tilWgget friimst till att ge datainspektionen ett 

uttryckligt stöd för att vid behov meddela föreskrifter bl. a. i t'r;lµa om vilket 

underlag som lämpligen bör anviindas fiir rcgistrning av olika uppgifter i 

krcditupplysningsverksamhet. Detta kan vara p;ikallat niir det giiller en eller 

flera av de kiillor som kreditupplysningsfiiretagcn utnyttjar. exempelvis 

restliingderna avseende skatti:r och avgifter. 

Tilliiggct innebär vidare att datainspektionen kan meddela föreskrifter 

som avser även kreditupplysningsvcrksamhet hctriillamk juridiska pnso

ner. i den m:'m detta behövs for att förebygga eller hindra att oriktiga elil'r 

missvisande uppgifter nm sadana riitt~subjdt lagras eller liimnas ut. 

I de nämnda hänseendena kan. st1vitt giiller tillstimdspliktig krcditupplys

ningsverksamhet. förcskrifti:r meddelas med stiid av 4 ~ andra stycket l1ch 

17 §. Betriiffande st1dana föreskrifter g:iiller att {1sidosiittande av dem kan 

medföra dels de sanktioner som framgär av 17 ~- dvs. nya eller :indrade 

föreskrifter och i sista hand {1terkallclse av tillsrnnd. dels strallansvar enligt 

19 *· 
Som har nämnts vid 3 ~kan föreskrifter diiremot in!L' meddclas med stiid 

av 4 eller 17 ~ för kreditupplysnings\crksamhet som h.:-drivs ge1wm 

offentliggörande av upplysningar i tryckt eller diirmed jiimstiilld skrift. Även 

för siidan verksamhet biir inspektionen emellertid. utöver rad och anvisning

ar. kunna med stöd av 7 ~ kreditupplysning.skungörelsen meddela vissa 

föreskrifter rörande tilliimpningen av förevarande paragraf. Dessa föreskrif

ter hlir dock osanktionerade. 

I detta sammanhang bör niimnas att datainspektionen i sitt remissyttrande 

har uppgett att giildcniirer i kreditupplysningsskrifter inte alltid identifieras 

tillräckligt tydligt. vilket kan leda till förväxlingar och därmed till skada. 

Inspektionen har därför ansett att det bör iivcrviigas att i lagen föreskriva 

eller i vart fall rekommendera att kreditupplysning som publicera~ i skrift 

skall vara entydigt hiinförd till viss fysisk eller juridisk JlL'rson genom att 

namn eller firma kompletteras med person- cl ler organisationsnummcr. Det 

synes liimpligt att det av inspektionen förordade tilJ\·iigagi111gssiittet for 

identifikation av den som en upplysning avser iakttas sa l<1ngt detta iir 

5 ~KUL 
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möjligt. Fr~1gan hiir emellertid kunna lösas utan att s:irskilda regler 11111 detta 6 och 7 §§ KUL 

förs in i lagen. Det kan framhidlas att Lkn som [1samkas skada genom att han 

pi1 grund av bristfolliga identifieringsuppgifter i en kreditupplysning för\'iix-

las med den som upplysningen avser torde ha miijlighet att erh{11la 

skadestiind enligt 21 ~-

Uppgift 0111 n[1gons politiska eller reliµiösa uppfattning. ras eller hudfärg 
for icke insamlas. lagras eller vidarebefordras i krcditupplysningsverksam
het. 

l)ppgift om att n{1gon misst:inks eller har dömts för brntt elln har avtj:inat 
straff el kr undergiitt annan paföljd för brott eller har varit föremi1l för <itgiird 
..:nligt barnavimlslagen (I %0:97 ). lagen (I 1!5-1:579) 0111 nyktcrhetsvfml. lagen 
(I 1J56:2) om socialhjiilp. lagen (I %h:2lJ3) om beredande ;n· sluten ps~·kiatrisk 
vitrd i vissa fall. lagen ( 1%7:9-ltl) ;1ng{1ende omsorger om vissa psykiskt 
utvecklingsstlirda. lagen ( f l)(i-1:-15(1) om i1tgiirder vid samhiillsfarlig asociali
tet. lagen I N73:558J 0111 rillfi"illigr 0111hii11dC'rraga11dC', l11grn I J97fi:5 I I) 0111 
0111hii11dC'rtc1_'{a11de lll" hernsade paso11a 111. 111. elkr utHinningslagen 
( 195-1: 193) för ej utan medgivande av datainspektionen insamlas. lagras eller 
vidarebefordras i kreditupplysningsverksamhet. Detsamma g:iller uppgift 
11111 sjukdom. h:ilsotillst<lnd eller liknande. 

\ledgivande som avses i andra stycket for Himnas endast om synnerliga skiil 
föreligger. 

(Jfr (l * i promemorieförslagctl. 

I enlighet med vad spm föreslagits i departementspromemorian har 

uppriikningen av olika lagar i paragrafens andra stycke kompletterats. I 

övrigt har bestiimmelsen t. v. beh{dlits oföriindrad. I prop. l 979/8tl: I om 

sncialtjfö1stcn har lagts fram förslag till lag:indringar som inncbiir att vissa av 

de i andra stycket niimnda lagarna ersiitts av andra lagar. I den in~in förslagen 

antas av riksdagen för andra stycket iindras i enlighet h:irmcd. samtidigt som 

förbudet mot uppgifter om ;it!!:irder enligt de lagar som då ersiitts av andra 

lagar givetvis bör beh{1llas under en ii\"erg<tngstid. 

Personupplysning fiir ej innehiilla uppgift om annan betalningsförsummel
se iin shdan som fastslagits genom dllmstols eller annan myndighets 
avgörande eller i"itgiird eller som lett till hetalninpinstiillelse. konkursansö
kan el kr ackord. Uppgift som enligt det ~agda ej for lämnas ut far icke heller 
lagras. 

Rl'geri11gc11 clla, efter rcgcri11grns lwstii111ma11dc, datainspektionen far 
fiireskrii·a undantag fr{111 bestiimmclserna i första stycket. om i/('( finns 
siirskilda skiil. 

(Jfr 7 * i promemnrieförslaget). 

första stycke!. J paragrafens första stycke fiiresli1s inte ni·igon iindring (se 

avsnittet -1.2.9). I fri'1ga om den niirmart' innebörden av första stycket för 

1 Andra stycket har ffttt l'll nilgot annan lnklsl' i prnpositionsförslagc::t. 
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hiinvisas till den kortfattade rcdllgiirl'lscn i a\'snittct 4.2.LJ samt till pwp. 

1LJ73: 155 s. 94 ff och 145 f. 

Som har n:imnts i avsnittet 4.2.lJ har förbudet i fiirsta stvckct sin sti.irsta 

praktiska betydelse niir det giiller s. k. ansi.ikningsuppgiftcr. dvs. friimst 

uppgifter om att n~1gon har blivit fiirenl<il för ansökning om stiimning. 

lagsökning eller betalningsfiirt•liiggande. Innan en st1dan ansökan har lett till 

ett avgörande som innehiir att en hetalningsförsummelse fashl<'is, for enligt 

första stycket uppgift om ansiikningen eller Lkn 1xlsUdda baktimliggande 

betalningsförsummelsen inte liimnas ut i en personupplysning och inte heller 

lagras. Ntigot mots\'arande förbud mot ansiikningsuppgifter giiller inte pi1 

företagsupplysningsomddct. Vid lagens tillkomst framhölls dock att det 

iiven när dct giiller företag kan finnas skäl till i1tcrhii.llsamhct vid anviind

ningen av uppgifter om bet;ilningsfi.irsummclser som inlt' har fastslagits av 

myndighet. 

Enligt vad som har pi'1pckats av ett par rcmissinstanser har det i en del fall 

dllat prnbkm för företag all ansiikninµsuppgiflt'r s;'ilunda i princip till:lts 

förekomma i företagsupplysningar. Det fall som friirnst i1syftas iir att företag 

utsiitts för ogrundade krav som iir förenade med hnt om ansökan om 

betalningsföreHiggande vid utebliven betalning. I :nligt dessa rcmissinstanser 

väljer företagen di1 ofta hellre att betala enliµt kravet iin att utsiitta sig fiir 

risken att fä en ansökningsuppgift noterad p;i sig. 

Det s;llunda berörda problemet iir naturligtvis inte oviisentligt. iiwn om 

situationen knappast kan antas vara siirskilt frekvent. Uppenbarligen iir dl'l 

dock inte möjligt all kLimnw :'it problemet utan att fiirhjuda :msök11i11gs11pp

gifter iiven i förctagsupplvsningar. Skiil att pi·1 den punkten fr{1ngi1 hittills 

giillandc ordning kan inte anses ftireligga. Datainspektionen hör emellertid 

iigna siirskild uppmiirksamhet ät fr:igan inom ramen för tilliimpningen av 

reglerna i 12 * om riittclse a\· oriktiga eller missvisande kreditupplysningar. 

Oet torde s<'tlunda finnas vissa möjligheter för krcditupplysninµsföretagen 

att, när riittelse piikallas. avgiira om det fi.ireliggn en s;idan ogrundad 

ansökan som det hiir iir l'riiga 0111. Finns det ankdning misstiinka att en 

ansökningsuppgift giillcr en ogrundad ansökan. synes det sta i överensstiim

melse med det förut berörda uttalandet om i1terhi'dlsamhet vid anviindning av 

ansiikningsuppgifter iiwn i fiirt'tagsupplysningar att uppgiften behandlas 

som oriktig eller miss\'isande. 

Andra stvckct. Liksom hittills ges gelllim hestiimmcben i andra stycket 

möjlighet att föreskriva undantag frf1n det principiella förbudet mol att pf1 

pers1rnupplysningsomrt1det lagra och liimna ut uppgifter 0111 betalningsför

summclser som inte har faststiillts gennm beslut av myndighet eller pfl 

liknande siitt. Hittills har giillt att si1da11t undantag medges av datainspek

tionen. Nu föreskrivs. i enlighet med bestiimmclserna i ~ kap. 7 ~ första 

stycket .3 samt 11 ~ regeringsformen. att undantag för medges av regeringen 

men med riitt för denna att tklegera sin befogenhet till datainspektionen. 

7 §KUL 
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Vid lagL'ns tillkomst motivL'radL's miijlighL'IL'n till undantag friimst mL'd att 7 ~ KUL 

en rL'gistrcring av hur kredittagare sköttl' avbL'talningskrL·ditL'r hadL' \·isat sig 

bidra till en sanning av avhctalningshandcln .. \vL'n niir det giilldc 

kreditformer som 1{1nckiip och kontokrL'dit ans<'tgs det finnas risk frir en 

ogynnsam utveckling. om förbudet L'nligt 7 ~ fiirsta styckl'l gjnrdes odll'r-

givligt. I sammanhanget anfördes bl. a. att en iikning av kreditfiirluster. som 

kunde följa av ett generellt förbud enligt första stydet. ytterst skulle \·ara till 

nackdel iiven för konsumentL·rna i form av hiijda priser. Dessa motiv för en 

undantagsmiijlighct giiller alltjiimt. Som har niimnts i avsnittl't 4.2. lJ kan det i 

dag finnas särskild anledning att i detta sammanhang uppmiirksamma 

förh{tllandena p;I kontokortsomri1det. 

Riittcn att föreskriva undantag enligt andra stycket hiir alltsii kunna 

anviindas bl. a. för att tillgodl1se ett behov hos finansbolagen. <irskilt 

kontokortsföretagen. av att kunna registrL'ra och fiirmedla en utförligare 

information om betalning:sfiirsummelscr. Undantagsmi·ijlighctcn hiir hante

ras med {1terh<llbamhet. Detta har i lagtexten markerats genom att undantag 

skall fä föreskrivas endast om det finns siirskilda skiil. S;ldana siirskilda sbl 

kan vara att det p<'1 ett omrädc. t. ex. kontoknrtsonmldl't. finns behov av att 

sanera kreditgivningen L'. cl. eller förL'hygga en fr<\n konsumentpolitiska 

synpunkter inte önskviird utvedling med oacceptabla kreditförluster. I 

dessa och liknande situationer kan undantag behöva nll'dg:es for uppgifter om 

t. ex. allvarligare bctalningsförsummeber L'llcr liknande kreditmissbruk. 

Som har framhtlllits i departementspromemorian bör vid priirning:en av 

huruvida och under vilka villkor undantag: skall fiirL'skri\ as hiinsyn tas till 

kvaliteten hos de uppgifter som kommer i frt1ga. Stor betydelse hör ncks;·i 

tillmätas det siitt p<'1 vilket en uppgift frirutsiitts bli utliimnad. Undantag bör 

sålunda knappast mL'dges för publicering: i skrift. Även i övrigt bör kretsen av 

mottagare beaktas t>ch t:VL'nluL·llt begriinsas i samband mL'd att undantag 
medges. Konkurrensneutralitet m<iste dock efterstrii\ as. Det kan vidare \·ara 

päkallat att en unclantagsförcskrift tidsbl'griinsas. s;\ att dess bcr:ittigandc 

m[1ste omprövas efter nt1gon tid. 

Ett s:irskilt skiil för att medge undantag fr[1n förbudet i första stycket kan 

också vara att undantag behiivs för att und\·ika att L'n personupplysning blir 

uppenbart missvisande (jfr 7 ~ andra stycket i prnmemoricförslagL't). Slllll 

piipckades såviil i datainspektionens promemoria som i departemL'ntspro

memorian kan det t. ex. vara av viisentlig betydelsL' i kreditupplvsningssam

rnanhang. om det mot en och samma person har gjorts ett flertal ansökningar 

om lagsiikning eller betalningsfiircliig:gandL' under loppet a\· en kortare tid. 

Det iir hl. a. s{\dana situationer som datainspektionL'ns hittills g:illande 

undantagsföreskrifter har tagit sikte p{1 (se a\·snittct 4.2.lJ). Om undantag av 

detta slag skall mL'dges iir det emellertid angl'liiget att dL'. i enlighet med vad 

som har sagts i dcpartementsprom~·mPrian. utformas s<1 att inte lagringsfiir

budet enligt 7 ~ första stycket i alltför stor utstriickning siitts ur spel. 
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Personupplysning far ej inneh[1lla uppgift om omstiindighet eller fiirhid
lande snm iir av betydelse för bediimningen av n:ignns n::derhiiftighet i 
ekonomiskt hiinseende. om t/"C' tir förflutit frim utgi1ngen ;1v det i1r lLi 
omständigheten intriiffade eller fiirhMlandet upphiirde. Uppgift som cnligt 
det sagda ej för liimnas ut skall dter den angivna tiden gallras ut ur register 
som a111·iinds i kreditupplysningsverksamhet. Gallringen skall giir:is s[1 snart 
det kan ske och i vart fall innan upplysning liimnas 0111 lkn som uppgiften 
avser. 

(Jfr 8 * i promemoridörslaget). 

Ändringen av paragrafen innebiir att den nuvarande tidsgränsen pi'1 km iir 

ersätts med en trcinsgräns. vilken liksom den tidigare femi1rsgriinsen skall 

gälla generellt och alltsä iakttas oavsL'tt den niirmare beskaffenheten av den 

omstiindighet eller det förldllande Sl'll1 en uppgift avser. l-lithiirande fr{1gor 

har behandlats i avsnittet 4.2.10. 

Eftersom n<lgon iindring inte görs i den nuvarande a\·griinsningen av 

begreppet personupplysning (se avsnittet 4.2.3). blir tilliimpningsomri1det 

för 8 * oförändrat. 

Sänkningen av tidsgriinsen medför att en gallring enligt andra och trL·dje 

meningarna mi1ste ske i samband mcd ikrafttriidanckt av de hiir fiireslagna 

lagändringarna. Tidpunkten för ikrafttriidandet har bL·sUimts med hiinsyn 

bl. a. till att kreditupplysningsföretagen bör fa ri1drum att dessförinnan 

förbereda eller eventuellt genomföra denna gallring. 

Personupplysning filr ej li\mnas ut. om det finns anledning mlla att 
upplysningen kommer att anviindas a\' 111/gon annan iin den som pi"1 grunda\' 
ingånget eller ifrågasatt kreditavtal eller av liknande anll'dning har bchnv a\· 
upplysningen. Vad nu sagts giiller ej offentliggörande av personupplysning i 
tryckt skrift eller 1111111111 skrift som 11\'.l'eS i I kap. 5 ~ 1rrck.fi·iherstörord11i11g
c11. 

( l departementspromemorian föreslogs inte n~1gon iindring av 11 ~ ). 

I enlighet med vad som har sagts i avsnittet -1.2.11 har undantagsrcgeln i 

andra meningen kompletterats si1 att den omfattar iivcn offentliggiirande av 

personupplysning i s{1dana qenciler m. m. som enligt I kap. 5 ~tryckfrihets

förordningen jiimstiills med tryckt skrift. 

Niir det gäller den praktiska tifömpningen av paragrafen. bl. a. i 

ADB-baserad kreditupplysningsverksamhet. for hiin\'isas till avsnittet -1.2.4. 

Som framg;ir av vad som har anförts diir fiiresl[1s nu en hestiimmclse om straff 

för den som uppsåtligen föranleder att den som bcdriver kreditupplysnings

verksamhet famnar ut en personupplysning i strid med förevarande paragraf 

(se vid 19 n 

8 och 9 .~~ KUL 
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Fdgan i vad m[m det enligt 9 *kan anses ti!Uitct ;1lt den som avser att triida 10 och 11 .~§ KUL 

i ekonomisk förhindelse med en gift person erhälkr personupplysning iivcn 

hctriiffande dennes make (s. k. iikta make-upplysning) har behandlats i 

avsnittet .+.2. 7. Sammanfattningsvis innebiir det som där har sagts följande. 

PLTSonupplysning rörande make - som allts{i in!L' sjiilv iir kreditsökande e. cl. 

-·far liimnas ut endast pä siirskild begiiran LlCh bara om best:illart'n kan anses 

ha ett beaktansvärt behov av upplysningen. Det innebiir att iikta make-

upplysning inte bör fä Himnas ut i fall Lhl det iir fr:\ga 0111 endast en mindre 

kredit e. d. Endast i undantagsfall bör det komma i frf1ga att iikta 

make-upplysning lämnas niir makarna inte iir sammanboende. Datainspek-

tionen kan med stöd av 7 * kreditupplysningskungiirclsen utförda niirmare 

föreskrifter för tillfönpningen av paragrafen i de nu berörda hiinseL'll-

dena. 

Var och en har riitt att mot skälig avgift hos den som bedriver 
kreditupplysningsverksamhet ft1 skriftligt besked om lwmrida der i rerksam
hctcn finns uppgifter lagrade om honom och. om dl'l finns sådana uppgifier, 
l'tld de har pir innclzåll. 

(Jfr 10 * i promemoricförslaget ). 

1 enlighet med promemoriefiirslaget. som pii dl'nna punkt inte har miitt 

nägon erinran frän remissinstanserna. har paragrafen iindrats s<i att det 

framgtlf att riitten till skriftligt besked enligt paragrafen omfattar även 

besked om att uppgifll:r rörande den ifdigavarande personen inte finns 

lagrade i verksamheten. Ändringen motsvarar ett tilliigg som genom en 

tidigare författningsiindring (SFS 1979:334) har gjorts i 10 ~datalagen. 

Vid lagens tillkomst framhölls att det i första hand ankommer pc'1 den som 

hcdriver krcditupplysningsverksamheten att hestiimma storleken av avgiften 

fiir besked enligt 10 S men att avgiften inte i något fall blir fa överstiga de 

kostnader som har uppstätt (prop. 1973: 155 s. 149). Det ankomml'r på 

datainspektionen som tillsynsmyndighet att övervaka att hiigre avgift än som 

kan anses skiiligt inte tas ut. Som inspektionen har p[1pekat i sitt 

rl'missyttrande ör det naturligt om avgiften för ett besked om att uppgifter 

saknas blir Higre iin för ett utförligt registerbesked. 

11 ~ 

När personupplysning lämnas. skall den som i/l'.1·c.1· med upplysningen 
samridigr och kosrnadsfriu rillställas ert skriftligt meddelande om de uppg(fier. 
omdömen och råd som upplysningen innehåller röramll' honom och om 1·em 
.rom har begärt upplysningen. 

9 Rik1dage11 1980!8/. I .1<1111/. Nr /(} 
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Niira1111a11 krl'di111p11lv.rni11g riirwulc enskild perso11 /ii1111ws. skall dl'n som I I* KUL 
ai·scs ml'd 11pplys11i11ge11 samtidigt och kos//lads/ritt tillst"illas 1·t1 skri/iligt 
mcddl'landc 0111 de 11p11giftcr som 11pplys11i11gl'11 i1111eluitler riir1111dl' honom. 

Harso111 el/ led i e1111pplys11i11g som ai·scs i första cfll'r andra strckl't 11ppgiji, 
01111/ii111c eller råd liimnats ii1·c11 hetriifji111de en w11w11 l'llSkild person. skall 
dctw anges i 111eddela11d<'t jii111tc den andra /il'rso111·11s 11a11111. Andra 111111gi/icr 
rr'irande dc11 personen iin ide111itl'ts11ppgifia och adress .filr 1·j fiwngti ai· 
ll1C'ddl'im1 tfrt. 

Nir.1·ta-tft'djc strcke'na giitlcr ej krcdi11111plys11i11g sn111 lii11111as gl'llOl/l 
ofji•mliggörande i /ryckt skrift l'llN a1111a11 skrUi som ai·sl'.\' i I kc1p. 5 .~ 

1ryckfrihcts/'iirord11i 11gl'11. 

(Jfr 11 * i promemnridörslaget). 

Paragrafen inneht1ller bestiimmelsn om s. k. kreditupplysningskopia i 

olika situationer. I förhi'illande till nuvarande 11 * giirs följande iindringar: I) 

'.\liir en personupplysning liimnas skall den som avses med upplysningen 

tillstiillas inte bara. som f. n .. ett skriftligt meddelande om upplvsningens 

innehiill utan även ett skriftligt meddelande om vem som har begiirt 

upplysningen. 2) En riitt till kredituppl!·sningskopia införs iiven fiir t'nskilda 

näringsidkare och andra enskilda personer som inte iir hiinfiirliga till 

personupplysningskategorin: meddelande behöver i dessa fall dock t:imnas 

endast rörande de faktiska uppgifter S<.Hl1 upplysningen inn.::h{1ller men 

diiremot inte om r{1d eller omdömen och inte heller om vem som har begiirt 

upplysningen. 3) Genom siirskilda bestiimmelser sbs fast att ett skriftligt 

meddelande enligt paragrafen skall ·-d;'1 det som ett led i en personupplysnin)! 

eller annan kreditupplysning om en enskild person har liimnats uppgiftn 

e. d. iiven om en annan enskild person - inneldlta hL'sked om detta samtidigt 

som meddelandet inte ffir innch;'illa de uppgifter riirandc dt'n andrt'S 

ekonomi m. m. som har Umnats ut. 4) Undantagsrege\n för upplysning som 

liimnas genom offrntliggörande i tryckt skrift utvidgas till att omfatta iiven 

fall chl offentliggörande sker i sädana stenciler m. m. som enligt I kap. 5 * 
tryckfrihetsförordningen jiimstiills med tryckt skrift. 

ri'irsta stycket. Bestiimmelsen gäller niir personupplysning liimnas. Som 

tidigare har framg{1tt beh<'.1lls clefinitiorlL'n av begreppet personupplysning 

oförändrad (se avsnittet 4.2.3). 

Den viiscntliga nyheten niir det giiller s. k. personupplysningskopior iir att 

ett skriftligt meddelande skall liimnas iiven om \·em snm har hegiirt 

upplysningen ( bestiillaruppgift). Denna fr<iga har behandlat> i avsnittet 

4.2.5. Skyldigheten att liimna bestiillaruppgift utgör en viktig förbättring av 

den enskildes integritetsskydcL eftersom han med hjiilp av den uppgiften 

sjiilv kan kontrollera huruvida bestiimmelsen i LJ *har iakttagits. Risken för 

missbruk av möjligheten att erhiilla personupplysning om annan torde 

diinned reduceras. 
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Skyldigheten att liimna uppgift om "vem som har hegiirt upplysningen" // § KU/, 

avser den egentliga bestiillarcn och intet. ex. dt ombud som denne kan ha 

anlitat. Det innebiir att kreditupplysningsföretagen m<'iste tilliimpa sädana 

best:illningsrutiner att inte mellanhanden anges som hestiillare. Den som 

upptriider som ombud e. d. kan naturligtvis inte göra ansprftk pit att fii ut en 

personupplysning. om han viigrar att uppge vem som iir hans huvudman. Den 

hos vilken upplysningen begiirs kan ju i s{1dant fall inte giira den prövning 

som förutsätts i 9 * och kan dessutom inte fullgöra sin skyldighet enligt den 

hiir berörda bestiimmclscn. 

F. n. giillcr att ett upp<ttligt eller oaktsamt liimnandc av osann uppgift i 

personupplysningskopia medför straff enligt 19 *· Straffansvaret utvidgas nu 

till att gälla iiven liimnande av osann uppgift om vem snm har bcgiirt en 

personupplysning. I enlighet med vad som har föreslagits i departements

promemorian omfattar straffansvaret emellertid endast fall cli"I det har 

liimnats en positiv, osann uppgift om hestiillaren. Om en hestiillaruppgift 

uteWmnas. skall detta alltsä inte föranleda straff. Datainspektionen kan 

cHircmot enligt 22 ~ tvinga fram bestiillaruppgiften genom vitesfiircliiggan

dc. 

Som har framhiillits i avsnittet .:1.2.7 fi\religgcr vid de s. k. iikta 

make-upplysningarna tv;) kreditupplysningar. en som avser den make som 

söker kredit e. d. och en som avser den andra maken. Om h;'1da 

upplysningarna iir personupplysningar. skall bestiimrnelserna i första stycket 

iakttas i fiirh;\llande till var och en av makarna. Rt1da skall allts;\ tillstiillas ett 

skriftligt meddelande om innehiillt'l i upplysningen rörande honom eller 

henne och om vem som har begiirt upplysningen. I Hirvid skall iiven iakttas 

hestiimmelscrna i tredje stycket. l\fotsvarande giillcr givt'!vis tim det n{1gon 

g<ing skulle intriiffa att personupplysningar. pi1 samma siitt som vid äkta 

make-upplysningar. liimnas ut betriiffamlc tv{1 perstlller som inte iir gifta med 

\'arandra. 

Om en enskild niiringsidkarc siiker kredit e. d. för sin riirelse kan det 

tiinkas att kreditupplysning begiirs och liimnas ut iiven betriiffondc.: niirings

idkarens make. Denna upplysning torde i allmiinhet vara att anse som en 

personupplysning. Av detta följn att bes!iimmclscrna i första stycket skall 

iakttas gen!L'mot maken. medan bestiimmdserna i andra stycket skall 

till:impas pt1 kreditupplysningen a\·scendc niiringsidkaren sjiilv. A wn i detta 

fall skall cliir.iiimte best!immclserna i tredje stycket iakttas . 

. '\llllra stycket. 1-liir upptas den nya hestiimmelsen om skyldighet att liimna · 

kreditupplysningskopia iiven i fall dii en kreditupplysning om en enskild 

person inte utgiir en personupplysning utan ens. k. företagsupplysning (jfr 

2 *). Fri1gan har behandlats i avsnittet .:1.2.6. 

Ett meddelande enligt andra stycket aktualiseras inte bara niir kreditupp

lysning har liimnats om en enskild person i dennes egenskap av niiringsidkare 
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utan iiven i de övriga fall d;\ en kredituppl~·sning nm en enskild persnn enligt 11 .~ KUL 

2 *inte utgiir en personupplysning. Detta innebiir t. ex. att L'lt mL'lklelande 

skall lämnas till en verkstiillande dirL'ktiir eller stvrclsekdamot i L'tt 

aktiebolag eller till en clcliigare i ett handelslwlag. om det i samband med en 

kreditupplysning avseendt! bnlagL'l har liimnats uppgifter av kreditupplys-

nings natur om en si1dan enskild person. Givetvis iir det endast de uppgifter 

som avser personen i fri"1ga som behöver anges i meddelandet. 

I enlighet med vad som har sagts i avsnittet 4.2.h hchiivn ett meddelande 

enligt andra stycket uppta endast de faktiska uppgifh:r som har l:imna\S om 

personen i fri1ga. Detta giiller exempelvis uppgifter nm förmögenhet. 

inkomst och betalningsförsummelsn elkr om att vederhiirandc har ,·arit 

försatt i konkurs m. m. Diircmot behöver meddelandet. i motsats till vad som 

giillcr enligt första stycket. inte innchiilla de r{1d eller omdiimcn som har 

Himnats. Inte heller behöver det liimnas uppgift om vem som har bcgiirt 

upplysningen. 

Nf1gra remissinstanser har i sammanhanget hL'rört fri"igan nm innel1iillct i 

kreditupplysningskopia till en niiringsidkarc. niir det i upplysningen har 

angetts t. ex. att dennes kreditviirdighet iir tveksam pi1 grund a,· all en 

konkurrent inom kort viintas lansera en klart öwrbgsen produkt e. d. Fnligt 

dessa remissinstanser skulle ett s;ldant meddelande kunna allvarligt skada 

konkurrenten. om förhi\llandet inte tidigare iir kiint för den Pmfri1p1de 

niiringsidkaren. Att dennes kreditviirdighet av s,idan eller annan lik1wndc 

anledning iir tveksam utgiir emellertid ett sf1dant omdiime som inte behöver 

anges i ett meddelande enligt andra stycket. Yidme framgi1r av hestiimmel

sen all medlidandet behöver innehi1lla endast de uppgifln stim har liimnah 

om vederbörande sjiilv. Med den utformning som har getts {1! bestiimmels('ll 

torde det allts[1 inte behöva befaras att ett mL'ddelande enligt denna skulle 

medföra att andras yrkes- eller affärshemligheter avsliijas. 

Tredje stycket. I detta stycke har tagits upp de nya bcstiimmeberna (lm vad 

en krcditupplysningskopia enligt första eller andra styckL'l skall inneh;llla 

resp. inte far innehf1lla. niir det som ett led i L'll kreditupplysning 0111 en 

enskild person har liimnats uppgift. omdöme eller ri1d ii\'t~n betriiffande en 

annan enskild person. Bestiimmclserna har sin största praktiska betydelse 

vid s. k. äkta make-upplysningar och har fritn den synpunkten behandlats i 

avsnittet 4.2. 7. 

Reglerna i tredje stycket avser den situationen att uppgift L'lc. om en annan 

har lämnats som ett led i kreditupplysning nm en vis~ enskild person. 

Uppgifterna etc. skall allts[1 ha liimnats för att tjiina till ledning fiir 

bedömningen av den senares kreditviirdighet eller ekorwmiska vcdnhiiftig

het i övrigt. Detta är det typiska vid de s. k. iikta make-upplvsningarna. diir 

uppgifterna om den make som inte siikcr kredit c. d. liimnas för att 

komplettera bilden av den kreditsökandes ekomimiska förhi1llanden. 
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Reglerna tar diirernot inte sikte pi'1 den situationen att upplysningar om ni1gon 12 .li KUL 
annan har liimnats en hart i samband mt>d kreditupplysning som avses i fiirsta 

eller andra stvcket, siisom niir personupplysningar har inhiimtah hetriiffande 

tvii mak:ir som gemensamt siikcr kredit c. d. eller niir det i en kreditupplys-

ning avseende ett aktiebolag eller ett handelsbolag har lämnats uppgifter 

av kreditupplysnings natur om fina styrelselecbmöter. dcliigare e. d. 

Niir det som ett kd i en pers1.lllupplysning eller annan kreditupplysning 

rörande en enskild har liimnats uppgift. orndiime L'ller ri1d om en annan 

enskild person skall detta enligt tredje stycket anges i det meddelande som 

enligt första eller andra stycket tillstiills den förre. \fotivet för detta iir att det 

för den som har sökt kredit e. d. givetvis iir av intresse att fa veta att hans eller 

hennes kreditviirdighet kan ha bediimts med beaktande iivcn av uppgifter 

rörande en annan person. I meddelandet möste diirför ockst1. enligt vad som 

vidare föreskrivs i tredje stycket. anges den andra pL't"sonens namn. 

I enlighet med vad som har anförts i avsnittet ..J..2.7 bör diiremot de 

uppgifter 0111 L'n annans ekonomiska förh{1llanden eller de ri1d och nmdörnen 

som har liimnah om en annan inte fo liimnas ut i ett meddelande enligt 11 ~ 

första eller andra stycket. Detta framg<·tr av bestimmclsen i tredje stycket 

andra meningL'n. enligt vilken meddelandet inte for inneh<illa andra 

upplysningar riirandc den andra pnsonen iin identitctsuppgifter. dvs. namn 

och personnummer. samt adress. 

Fjiirdes1rdl't. fJenom denna hestiimmL·lse görs undantagfrf1n reglerna om 

kreditupplysningsk1)pia för det fall kreditupplysningen har liimnats genom 

offentliggörande i trvckt skrift eller skrift som enligt l kap. :'i~ tryckfrihets

förordningen jiimsUlls med tryckt skrift. I fri1ga om undantaget ;iven för de 

jiimst;illda skrifterna. vilket saknade n1otsvarighet i promemoriefiirslaget. 

for hiinYisas till avsnittet 4.2.11. 

Förekommer anledning till misstanke att en uppgift i kreditupplysning. som 
liimnats under den senaste tolvmimadersperioden eller i register som 
t111 l'ii11d1 i kreditupplysningsverksamhet iir oriktig eller missvisande, skall den 
Slllll bedriver verksamhl'ten utan dröjsmttl 1·idta skiiliga i1tgiirder för att 
utreda förht1llanckt. 

Visar sig uppgiften vara oriktig eller missvisande. skall Lkn. om den 
förekommer i register. riittas. k11mpktteras eller uteslutas ur registret. Ilar 
uppgiften tagits in i en kreditupplvsning som liimnats pii annat siitt iin genom 
tryckt skrift eller annan skrift som m·ses i I kap. 5 ~ rryckfrihC1s(iirord11i11~e11, 
skall riittclse eller komplettering s;"1 snart det kan ske tilbt;illas var och en som 
under den senaste tolvmt1nadersperiodcn ftitt del av uppgiften. Har 
uppgiften 1111rlcr drn .1·c11astc 1olrn11i11adcrspcriodc11 liimnats i periodisk skrift. 
skall rättelse eller komplettering sf1 snart det kan ske införas i ett följande 
nummer av skriften. Vad som siigs i detta stycke giiller dock icke, om 
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uppgiften uppenbarligen saknar betydelse för hcdiimningen av vcckrbiiran- 13 ~ KUL 
dö vederh:iftighet i ekonomiskt h:insecnde. 

Har en fri1ga om riittelsc dlcr liknande ötg:ird tagits upp efter framstiillning 
från den som uppgiften avser. skall denne kostnadsfritt underriittas om 
huruvida sädan i1tgiird vidtagits. 

(Jfr 12 * i prnmemorieförslaget). 

I paragrafens andra stycke har. i iivcrenssliimmclse med vad som förcslogs 

departementspromemorian. tillförts en bestiimmclse som innehiir att 

reglerna för tryckta skrifter kommer alt pmfatta iivcn s;idana stenciler m. m. 

som enligt 1 kap. 5 * tryckfrihctsförordningen jiims!iills med tryckt skrift (jfr 

avsnillct 4.2.11 ). Vidare har. med anledning av en anmiirkning i datainspek

tionens remissyttrande. i andra stycket gjorts ett tilliigg som klargör att ii\'en 

skyldigheten att r:itta eller komplcttcra en uppgift som har liimnats i 

periodisk skrift giiller endast om uppgiften har bmnats under den senaste 

tolvmt!nadersperioden. Detta innehiir inte n(1gon saklig iindring i förhi1llande 

till vad som har avsetts vid paragrafens tillkomst (se prop. 1973: 155 s. 

152). 

Vissa frilgor rörande tifömpningcn av 12 *har behandlats i avsnittet 4.2.8. 

Vidare har i anslutning till 7 § berörts ett särskilt problem som har 

anknytning till 12 ~ och som giiller förekomstl'n i foretagsupplysningar av 

uppgifter 0111 ogrundade ansökningar om hetalningsfiireliiggande e. d. 

Register som 11111·änds i kreditupplysningsverksamhct for i"iverl{1tas eller 
upplåtas till annan endast dtcr medgivande av datainspektionen. 

Den som upphör att bedriva kreditupplysningsverksamhet e//a som m·sa 
att flytta sådan 1·erksamhet till r:tt wuzat land cl/er att kassera ett register s0111 

tlfll"ii/Uls i sådan rerk.111111/zet skall anmiila detta till datainspektionen. 
Inspektionen föreskriver i sådana fall hur det skall förfaras med register som 
haörs Cl\" iltgiirden. 

(Jfr U ~ i promcmorieforslaget). 

Fiirsta stycket. I första stycket förcsbs inte n~1gon saklig :indring. Som har 

framhållits i departementspromemorian. med anll'dning av ett uttalande i 

datainspektionens promemoria om krcditupplysningslagen. omfattar 

bestämmelsen iiven en sädan bcgriinsad uppbtelsl' av ett register som 

innebär all nilgon erhi1ller riitt att anviinda registret tillsammans med 

upplåtaren. 

Andra stycket. F. n. föreligger anmiilningsplikt enligt andra stycket. om 

niigon upphör att bedriva kreditupplysningsverksamhet. Enligt ett motivut

talande vid lagens tillkomst avses hiirmcd iiven det fallet att niigon som 
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bedriver kreditupplysningsvL·rksamhet hiir i landl't iimnar flvtta ii\'cr 14 .~ KUL 

verksamheten till utlandet (se prnp. 1973: 155 s. 153 f). Vid remissht'11:1nd-

lingcn av clcpartementsprnmemorian. diir n;'1go11 iindring inte föreslogs pii 
denna punkt. har fri1n domstolshi11l framh:"dlits att detta motivuttalande 

knappast har tiiekning i den giillamk lagtext.:n. '.\frd anledning a\' detta har 

en uttrycklig bestiimmelsL' om flyttningsfallet tagits in i andra stycket. 

Bestiimmelsen har utformats s.'i. att anmiilningsskyldighet flircligger iiven 

niir n<'1gon ;1\·ser att flytta endast en del a\· en hiir bedriv.:n kreditupplys

ningwerksamhet till utlandt't. 

I sin prnm.:mnria om kreditupplysningslagen uppgav datainspektionen att 

det i sam hand 111.:cl företagssammanslagningar eller vid en iivergi1ng till ADB 
förekommer att register som har an\'iints i kreditupplysningsverksamhl't 

kasseras. trots att verksamheten fortsiitts. Enligt insp.:ktionen hord.: det i 

hithiirande situationer föreligga skyldighet att anmiila a\sikten att kassera ett 

register. I enlight't med \'ad som har före.slagits i departenJL'nhpromemorian 

har 13 * andra stycket kompletterats med .:n hötiimmelse av den innebör

den. 

IH 

Den som iir eller har varit verksam i krcditupplysningsverksamhet far intl' 
obehörigen riija eller u111r11j11 vad han till följd diirav H1tt veta om enskilclas 
personliga förhttllanden eller om yrkes- eller affiir.1llC'111liglzcrcr. 

(I ckpartementspn1111emorian föreslogs inte n::ig1111 iindring av J..( ~). 

Den iindring som nu forcs!?is iir endast spri"1klig och innehiir en anpassning 

till t.:rminolngin i den nva sc'kretesslagen (se prop. 1979/80:80 om följdlag
stiftning till den nya sekretesslagen. s. 45). 

Som har framh{11lits i niimnda proposition skall elen nya sekretesslagen. 

som triider i kraft den I .ianuari 1981. ersiitta i princip samtliga föreskrifter i 

annan lag om tystnadsplikt för offentliga funktioniin:r. Förde fall d(1 en sädan 

fiirt'skrift giiller ~iiviil för offentliga f11nktiL1niirer som för enskilda hiir den 

enligt propositionen kompletteras med en bestämmelst' som innehiir att i det 

allmännas verksamhet i stiillet tilliimpas hestiimmelserna i sckret.:sslagen (se 

a. prop. s. 44 f). 

Hos det allmiinna torde det inte f. n. förekomma n~igon verksamhet som 

kan anses omfattad av kreditupplysningslagens bestiirnmelser om kreditupp

lysningsverksamhcl. N;igot till:igg av det nyss angirna innehi11let till J ..( ~ jr 

diirför i dagens liigc inte pi1kallat. Fiir den hiindclse en tilliimpning av bgen i 

det allmiinnas verksamhet framdell's skulle aktualiseras far frf1gan om en 

samordning av 14 ~ med sekretesslagen tas upp p:'t nytt. 
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16 ~ 

Datainspektionen har riitt att fiiretu inspektion hos den som bedrin:r 
kreditupplysningsverksamhet och att 111 dl'I av samtliga handlingar s!lm rör 
verksamheten. 

Den som bedriver kreditupplysningsverksamhet skall lfönna datainspek
tionen de upplysningar mn verksamheten som inspektinnen hegiir för sin 
tillsyn. 

Bedril".I· kreditupplys11i11g.1·1·ak.1·11111hc1gc110111111gil'i1//{/e lll' 1r.rck1 skri/i ella 
a1111a11 skriji so111 111·.1·c·.1· i I ka11. 5 ~ trrck.fi·ihetsfi"irordni11gc11, skall den so111 
bedrii·er 1·erk.rnmlu:te11 inom l'll 1·ccka cfier utgirn11det kusllll1dsfi·i11 1i!ls1ii!la 
da1ainspek1io11en elt exe111plar al' skri/ie11. 

(Jfr l<i * i promemoridörslaget'). 

I det nya tredje stycket har. i öwrensstiimmelse med vad som har sagts i 

avsnittet 4.2.11. tagits in en bestiimmelse om skyldighet för den som bedriver 

kreditupplysningsverksamhet genom att utge tryckt eller diirmed jiimstiilld 

skrift att inom en vecka efter utgivandet kostnadsfritt leverera ett exemplar 

av skriften till datainspektionl'n. Leveransplikten iir straffsanktionerad 

enligt 19 * i dess nya lydelse. 

Till böter eller fängelse i högst ett i1r diims den som upps~ltligcn eller av 
oaktsamhet 

I. bedriver kreditupplysningsverksamhet utan j('ireskri1·cr tillstCmd. 
2. bryter mot 6-9 ~. 1 J * fiirsta slrcket eller ll11dm stycket ji.'in·1a 111e11i11ge11 

eller 16 .li tredje stycket, 
3. bry/er mol fiircskri/i som meddelats enligt./ ,l;i l111dm .1trckct, 13 .1$ cmdrn 

stycket andra meningen eller 17 ~. eller 
./. liimnar osann uppgift i sililww fall som avses i 1 () * L'iler 1 h * andra 

stycket eller i ett 111eddcla11d1· cr1/ig111 .~ sål'ilt c111g1/rji'ir/11il!c111de11 som cn·ses i 
I I ~första eller andra strcket eller trcdie sn-cket .fi'irsra 111e11i11gc11. 

Till hiiter döms den som 11ppstitligc·11 j('iranlcder att den sm11 hechfra 
kreditupplrsr1i11gs1·erksc1111lwt. i llllll<ll j(tf/ ii11 som 111·sc.1· i 9 ~andra 111e11i11gc11. 
lii11111ar 111 en perso1111pplrs11i11g till 111/gon .mm i11te på gm11d al' i11gtl11gct eller 
ifrägasall kreditavtal cl!cr a1· 1ik11a11de a11/cd11i11g hllr lwho1· lll' upp!rs11i11gc11. I 
ringa .fäll diims dock inre till w1s1·cir. 

(Jfr 19 * i promcmmicförslaget ). 

Paragrafen innehilller straf111estiimmelser. f-örutom vissa sakliga iindring

ar. bl. a. införande av en strallbl'stiimmdse för obehörig beställning av 

personupplysning. har gjorts en redaktionell omarbetning av de nu\ arande 

reglerna. 

Fiirsta stycke/. Hiinvisningcn i punkt 2 till U * andra stycket första 

meningen innebär att iiven en underlfitenhet att anm~ila a\'sikt att kassera ett 

register som anviincls i kreditupplysningsverksamhet kan medföra straffan

svar. Vidare har i punkt 2 tagits upp en bestämmelse om straff för den som 

1 Andra stycket har ffttt en n<lgot annan lydelse i propositionsförslagct. 

16 och 19 *§ KUL 
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underl;lter att i rtitt tid tillstiilla datainspt::ktionen ett exemplar av skrift som /9 .~ KUi. 

a\'Scs i det nya trcdic stycket av Jf, ~. 1-liir fiir hiim·isas till ;n·snilfct -1.2. J J och 

till specialmotiveringen till dl' bi1da niimnda paraµrafenw. I önigt motsvarar 

besliimmelsen under punkt 2 \·ad som giiller f. n. 

Hänvisningen i punkt 3 till -I~ andra st~·cket innehiir att straff kan i.iLllimas 

ii\'en den som bryter mnt en fiireo,krift om skyldighet att anmiila iindring av 

förhållande som haft betydebl' för ett meddelat tillsUind. I fraga om dl' krav 

som hör stiillas p<'1 en s;idan föreskrift far hiin,·is;1s till spl'cialmoti\·l'ringl'll till 

H. 
Niir det giiller hiinvisningen i punkt 3 till I.'.\~ kan n:imnas att hittills l'ndast 

själva anmtilningsskyldighcten enlig:t parag:rakn har varit straffsanktinne

rad. I departementspromemorian har fiireslagib att straff skall kunna 

[1dömas oeks:'t om nitgon [1sidnsiittn en s;ldan föreskrift rörande hantering a\· 

register som datainspektionen meddelar enligt 13 ~ andra stycket andra 

meningen i paragrafens nya lvdelsl'. Fiirslagl't har godtagits ;n· praktiskt taµct 

samtliga remissinstanser. Med hiinsyn till vikten av att en föreskrift a\· 

ifri1gavarandl' slag iakttas har promemnridiirslagct följts. Den nya straffhe

stiimmclsen har taµits upp under förevarandl' punkt. 

I övrigt överensstiimmer punktl'n 3 med 'ad som nu giiller. 

Enligt p1111k1 .+ kan straff iidömas den som liimnar osann uppgift i 

registerhl'sked enligt I Il ~. \'are sig beskedet bl'st{tr i ett reµisterutdrag eller i 

l'tt meddelande pm att uppgifter inte finns registrerade om dl'n som har 

begiirt beskedet. Detta innebiir inte n{1gon iindring i förhitllandc till vad som 

giiller i dag. Vidare iir. I i bom f. n .. ett l;imnandc av osann uppgift i 

upplysning som datainspL'ktionen enligt I h ~ andra stycket har hcgiirt för sin 

tillsyn straffsanktioncrat. 

Under punkt -I upptas vidare hL'Stiimmelser 0111 straff fiir den som liimnar 

osann uppgift i meddelande' enligt l I !i. Dessa hc·stiimmelser µiiller för de' fall 

att det i ens. k. personupplysningsknpia enligt 11 ~ fiir-,ta stycket liimnas en 

osann uppgift 0111 vad pcrsorrnpplysningcn inneh;iller bl'triiff;1ndc lkn so111 

avses med upplysningen el kr att det diir\'id liimnas en osann uppgift om \'etll 

som har begiirt upplysningen. Vidare omfattar hestiimmelserna det fall att 

det i en krt.'clitupplysningskopia enligt 11 ~ andra st~·cket till enskild 

niiringsidkar(' e. d. liimnas en osann uppgift om de faktiska uppgifter som 

kreditupplysningen inneh<"iller betriiffande denne. Hildc i fall som avses i 11 ~ 

för\ ta stycket och i fall som a\·ses i 11 *andra stycket kan straff vidare ildiimas 

den som liimnar en osann uppµift om huruvida det som l'lt led i upplysningen 

har liimnats uppgifter m. 111. iiven 0111 annan enskild pcrsnn. Detsamma giiller 

om det liimnas en osann uppgift om den andra pc'rsoncns namn. 

I enlighet med vad som har anförts vid 11 * bör det inte vara straffbart att i 

ett meddelande enligt 11 * första stycket helt uteliimna uppgift om vem som 

har begiirt personupplysningen. Om ett meddelande enligt 11 ~ första eller 

andra stycket inneh[1ller att det som ett led i upplysningen har liirnnats 

uppgifter m. m. även om annan enskild person bör det inte heller vara 

strafföart. om den personens namn utelämnas. De nu niimnda uppgiftl'rna 
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kan ckick framtvingas genom \'itL·sforclii!-!gallllc L'nligt 22 ~.I iini!-!t bL>r. niir 19 .~KUL 

det giilkr meddelande enligt 11 ~-ett fiirti).!alllle jiimstiillas med L'n positi\·. 

osann uppµift. 

Andra strcket. I Lir har la!-!its upp den n\'a hesliimmi:ls..:n om str;1ff fiir lkn 

snm .. genom vilsell'dand..: eller p[1 annat siitt - uppsiitligen fiirank<lcr att den 

som bedri\·er kreditupplysningsvcrksamhl't liimnar ut en ptTsonupplysninµ 

för att anviindas av n{tgon som inte har ett leµ,itimt behov av upplysningen. 

Betriitfande bakgrunden till detta s. k. bestiillaransvar for hiinvisas till 

a\·snittet ..i.2..+. Som framµi1r av \·ad som har sa,l!tS diir iir bestiimmclscn om 

bestiillaransvar a\·scdd att komplcttl'ra rq!L'ln i 9 ~- \'ilken riktar sig till lkll 

som bedriver eller annars iir verbam i kreditupplysnings\·erksamht•t. samt 

det stratlansvar fiir en s:ldan person som fii\jn av 19 ~ fi>rsta stvcket \·id brott 

mot 9 *· BestiimmelsL'll i a11dra stycket har diirför utformats med niira 

anknytning till 9 ~- Den tar siktl' p<"1 att fiirebygga neh straffa ett 11tpriiglat 

missbruk av miijligheten att fr<in ett kreditupplysningsh">retaµ, ..: . d. L'1 ut 

personupph·sninµar. Ansvaret har i iiverensstiimm..:isL' mL·d detta begriinsats 

bl. a. till att giilla upps<itliga handlingar. Ett stratlansvar flir bestiillare rL·dan 

vid oaktsamhet skulle kunna föra alltför lirngt. 

Ansvar e11ligt andra stycket kan för det första dr;1bba lien som bq!iir e11 

perso11upplysning fiir att sjiilv anviinda den. trots att han inte har n:igot 

legitimt behov av upplysnin!!L'n. Den som bedriver kredituppJysningswrk

samhetL'n eller ni1gon s(im iir i dennes stiillc torde i dessa fall ofta ha vilseletts 

om hcstii\larens hchnv av upplysningen. h'•r att straff skall kunna i1di'lmas 

enligt andra stycket krii\·s dock inll' att n!igPt vilsell'dande genom Wmnande 

av nsanna uppµifter e. d. h<tr fiirekommit. DL't iir tillriiekli,l!t att b..:,tiill;1rcn 

{1stadk<nrnner att upplysningen liimn;1s ut till honom fr<in kreditupplvsnings

företagct. I luru\·ida ni·1gon hl>s fllretaget enligt 19 ~ fiirsta stycket kan fällas 

till ans\'ar för sjiilva utliimnandet av upplysningen saknar i (ieh fiir sig 

betydels..:. Snm framg{ir av avsnittl'l ..i.2..+ förekommer dl'! i stor omfattning 

an kreditupplysningsfi.>rl'lag kn:rerar pers<inupplysning;1r via datatermina

ler som iir stationeradL· hos fördagcts abonncntn. Om n:igon med 

utnyttjande :tv en s;'1dan lt'rminal tar ut en personupplysning som han intt• har 

legitimt beho\' a\' kan tkt knappast siigas att kreditupph·sningsförctagl'l 

vilseleds att \iimna ut upplysningen. I regel torde det i ett s<"idant fall inte 

heller bli aktuellt att fiilla n<igon hos kreditupplysningsfiiretaµct till ans\'ar 

enligt 19 ~ fiirsta stycket. Den som tar ut upplysningen kan lihiil [1diimas 

<;traff enligt andra st\·cket. 

Ikstiimmclsen i andra stycket kan 1wksi1 bli tilliimplig i fall d<"1 n;igon för 

annans riikning hcgiir L'n personupplysning fr<"m ett krL·ditupplysningsfrirctag 

e. d. och den S<llll skall anviinda upplysningen saknar kgitimt lxhm· <l\ den. 

Som ett exempel kan niimnas att den som iir anstiilld hos ett fiirctag bestiiller 

en personupplysning som '>kall an\·iindas a\' fi"irctagct tmh att detta inte har 

legitimt belwv a\· den. I ett si1dant fall kan den anstiilldc di:imas till straff 

enligt andra styekL·t. 0111 han med wtskap om niimnda fi>rht1llande bcstiiller 
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upplysningen och Lknna bmnas ut. Har den anst:illde a\· annan. t. ex. sin 20 * KU/, 

fiirman. beordrats dlcr annars uppmanah att l1L'stiilla upph·sningen kan 

denne senare drahbas av ansvar enligt andra .;tyck.:\. I s;·1dana fall tllrde 

straffansvar enligt förevarande hesUimmdse i reg.:I inte aktualiseras för den 

ansUilkk som verkstiilkr bestiillningcn. 

För att ansvar enligt andra styckl'I skall intriida iir det tillriickligt att 

personupplysningen. när den liimnas ut friin L'tt krL·ditupplys11in!-!sfiirctag 

e. d .. iir avsedd att anviindas av någon sPm saknar kgitimt IJt'hov av 

upplysningen och att den som föranleder att upplysningen liimnas ut hiirvid 

kiinner till detta fiirhi'illande. A andra sidan framgiir ;1\· bötiimmelsens 

lydelse att den inte avser det fallet att n:'1glln som legitimt har fatt ut en 

personupplysning först diircftcr beslutar eller förm:1s att liimna ifd111 sig 

upplysningen till n;"igon som inte har legitimt hcho\' av dl'n. Fr;'1gan om L'lt 

eventuellt ansvar för ett si1dant flirfarandc hiir int.: hemma i förevarande 

sammanhang. 

Det bör vidare framht1llas att ansvar enligt andra stycket inte kan (1diimas 

elen som föranleder att en p.:rsonupplysning liimnas ut till n:igon som har ett 

sädant legitimt behov av upplysningen som siigs i andra stycket. iiven om 

förfarandet fr{m andra s~·npunktcr kan framsti'1 som obehörigt. 1 liir ;\syftas 

friimst det fallet att n:'igon. anställd eller utomsl<knde. okwligen utnyttjar en 

annans abpnnemang hos ett kreditupplysningsfiiretag till att skaffa sig en 

personupplysning som han har legitimt behov a\·. Huruvida 11(1gon form av 

ansvar kan utkriivas i si\dana fall f{ir hediimas enligt andra regler som kan 

vara tilliimpliga. 

Beskrivningen av vad som i sammanhanget skall anses grunda ett legitimt 

behov av en personupplysning iiverensstiimmer med den som finns i Y ~. Det 

skall si'1Iunda vara frf1ga om att besliillaren behiiver upplysningen p;i grund ;1\· 

ingfrngct eller ifri1g:asatt k1editavtal eller av liknande anledning. I tknna del 

fiir hiinvisas till prop. l'J?J.155 s. l!l4 och 14N. ;\v vad som har anförts diir 

framg:ir att det ibland kan vara vanskligt att bedöma huruvida n(1gun kan 

anses ha ett legitimt behov av en personupplysning eller inte. Som tidigare 

har understrukits iir bestiimmelsen i 19 ~andra stycket avsedd att tilliimpas 

endast i fall diir det mi-iste anses föreligga ett klart missbruk av miijlight·ten att 

fä ut en personupplysning fr[in den som bedriver kreditupplysnings\·erksam

het. Mot den nu angivna bakgrunden fiireskri1·s i sista meningen att ansrnr 

inte skall {1diimas i ringa fall. 

Har kreditupplysningsverksamhet hedri,·its 11tanfrirc.1krire1 tillstiind. skall 
register som anviints i verksamheten förklaras förverkat. om dct ej iir 
uppenbart obilligt. Detsamma giillcr. om register (i\·erliitits eller uppli1tits i 
strid med lJ * första stycket eller 0111 j(°irl'skrifi som 111l'lldclats mlig1 13 ~ 
andra stycket andra 111c11i11ge11 ei .flilits. 
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(.lfr ~!I* i promernorieförslagc! ). 

Paragrafen har knmpkttcrats si1 att flin'L'rkande. om dt'l inte iir uppenbart 

obilligt. -;kall ske :i\'en för dct fall att n:'1gnn inte har l'i'il.it en föreskrift a\· 

datainspektionen om hur det skall fiirfaras med ett register i samband med att 

kreditupplysningsverksamhet upphör m. m. 

Om den som bedriver kreditupplysningsvcrksamhet inte fullgi'ir \'ad som 
itligger honom enligt JO. 11 dkr I~~. l'<\r datainspektionen fiireliigga vite. 
Detsamma giilkr. lllll den snm hL'dri,·cr s<idan verksamhet underlittL'r att 
liimna tillgimg till handling eller att liimna upplysning i fall som avses i l<i ~ 
ji'irsta t'//er andm strcker. 

(I departL'menlspn1mL'lllnrian fiireslngs inll' n~1gon iindring a\' ~~ ~ ). 

I ](1 ~har i ett nytt tredje stycke tagits in en besliimmelse om skyldighet for 

den som hedriwr kredituppl\'sningsvcrksamhet gennm att utge tryckt eller 

diirmed j:imst:illd skrift att inom en vecka efter utgi\'andL't kostnadsrritt 

le\.L'rera L'lt exemplar av skriften till datainspcktinncn. Leveransplikten iir 

qrafl'sanktionerad enligt 19 ~i dess nya lydelse. Det finns inte bL'lw\· a\· att 

diirjiimk ge miijlighct att framt\'inga fullgiirande av Ic\·eranspliktcn gem1111 

,·itesföreliigganlk enligt före,·aramk paragraf. I andra m.:ningcn har gjorts 

ett tillägg som klargiir denna begriinsning av möjligheten alt anviinda 

vitesfi.irel:iggandt' till fall snrn a\·ses i 16 * första eller andra stycket. 

(J 1·agå11gs />csrc'i 111111els1 · r 

Denna Jag triider i kraft. sii\'itt a\'ser upphiivandet a,· I:-: ~ den I januari 
\ LJX l llch i iivrigt ckn I juli 1lJX1. 

Utan hinder av första st~·cket fär datainspektion.:n i ett tillst<'1ndsiirende 
som avgi.irs fort' den I juli llJXl mcddL'la fiirL'skrift enliµt 4 ~andra stvL'kL'I om 
skyldighet att anmiila iindring a\· \isst förhi'illamk. si·1,·itt a11g~1r tid fr;·m och 
med niimnda dag. 

lkrafttriidalllkt od1 Ö\'L'rg;1ngshestiirnmL'lserna liar behandlats i a\·snittet 

..\.:'. till vilket hiir för hiinvisas. 

6.2 Ftirslaget till lag om ändring i inkassolagrn 

Denna lag giiller inilrirning a1· egen eller annans /orilran gc110111 km1· ell<'r 
w1111111 inkassoärgiird li11ka.1·sm·c'l'krn111htt i. M<'il inkassotitgiiril fiirsllis iitgiirt! 
so111 innehiir annan pärrvck11i11g pä giildeniin•n iin w1gi1·w1ele c11· rid .fi'ir 
h<'tal11i11g eller ilf'/1gz/i 0111 a11 .fl1rdringe11, 0111 den inte heta/as. ko111111l'I' 1111 
iira/ii11111as till 11/ig011 1111111111 .Jiir inkasso. 

lktriif.li111de <'llSkilila 11crso111'1'.1 eller diidsbons i11dril'!li11g 111 ·egna .fi.>rt!ring-

22 ~ och ö1wgä11gs
besrii111me/scr KUL 

!11kassolage11 I I Li 
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ar til!iimpa.1· lagen c11d11.1·r om ji1nlri11gc11lt11r11pp/.:0111111i1i11iiri11g1Tc'rk1·11111!11't I .~ IL 
cl/a har iil'a!llgits fi'ir i11dril'lli11g. 

/,agen giilfrr ef c.rekwirn 111y11dighetc'rs n'rkst1111hc'I. 

(Jfr I ~ i pwm(·nwriefiirslaget ). 

Paragrafen anger lagens tilliimpningsomr<tdl'. som enligt förslagl't utYidgas 

förhi1llandl' till \'ad som hittills har giillt. Fr:'1gan hiinim har hl'handlats 

utförligt i avsnittet -1.J. l. 

Av paragrafen fi.iljl'r alt lagen i fortsiittningen kommer att giilla fiir 

praktiskt ta!).et all indrivning av fordringar som sker ml'd \·idtag;1ndc av 

inkassoi1tgiirder. St1dan indrirning kallas i lagl'n inkassnvl'rksamhet. Undan

t<1g görs endast för dds enskilda fysiska personers eller diidsbnns egna 

(Hgiirdl'r för indrirning av egna fordringar. förutsatt att fordringl'n varken 

har uppkommit i niiringsverksamlwt eller har iivertagih för indrivning. dels 

exekutiva myndigheters verksamhet. 

Annorlunda uttryckt innl'hiir bcstiimml'lserna i första neh andra styckl'na 

till en början att lagl'n omfattar all inkassO\"LTksamhL'l som avser indrirning 

av en fordran för annans riikning dkr a\· en fordran snm har övertagits fi.ir 

indrivning. I sistniimnda fall iir det. riittsligt sett. friiga nm indrirning a\· egen 

fordran. Niir det giiller indri,·ning av l'gcn fnnlr;1n i iiHigt omfattar lagl'n fiir 

det första all inkassovcrksamhl't som aYser indrivning av egen ftirdran snm 

h;1r uppkommit i niiringsverksamhd. Vitbre omfott<tr den all inkasson·rk

samhet stim ;l\·ser indrivning av egen fordran som tillkommer annan juridisk 

person iin diidsbo. 

Till skillnad fr;'m vad som hittills har giillt uppst:ills inte liingrc ni1gut krav 

p{1 att det skall vara fri1ga om en inkassoverksamhet som kan betecknas sL1m 

yrkesmiissig. Detta innl'hiir bl. a. att lagen kommer att omfatta iiVl'n 

inkassoverksamhet som iir av tillfiillig natur och a\·ser en enstaka fordran. 
Vissa av lagens hL'Stiimmdser giillcr dock inte fiir s;'1dan mindre omfattamk 

inkassnvl'fksamhl't. Detta anges uttryckligen i dessa bestiimmclser. 

En siirskild friiga. som datainspckti11ncn tog upp i sin promemoria riirande 

inkassolagen. iir i vad mi1n la).!L'n kan anses tilliimplig p~t intl'rnatinndlt 

bedriven inkassovl'rksamhet. Som har framhallits i dL'partementsprumemn

rian torde denna fri1ga med h:insyn till lagens uppbyggnad inte kunna ges 

nt1got enkelt och generellt s\';tr. I ,·iss utstriickning m;iste iindam:ilsövervii

ganden bli avgi·irandc. Spörsmitlet liimpar sig diirför biist för bedömande i 

si1dana enskilda fall som kan komma upp i den praktiska tilliimpningen. 

N:1gra riktlinjl'r kan dock anges. 

Som har sagts i prnmemorian torde de hl'Stiimmclscr av olkntligr:ittslig 

natur som iir ;1,·sedda att ge giildeniirt'n ett skydd mot otillhiirli!:!a 

inkassoatgiirckr i princip vara till:impliga p;i all inkassli,·crksamhl'I snm 

riktar sig nwt giildl'niirer i Sverige. ii\'cn om \'L'rksamhctl'n hed rivs frt1n ett 

annat land. Ett utliindskt riittssuhjckt bör <tlunda ha datainspektionens 

tillst<ind fiir att hiir i Sverige ft1 utih«t inkasso\·l'fksamhet s11111 iir a,· sadan art 
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och llmfattning att den llmfattas av tillstand.;pliktcn enligt reglcriw i 2 *· 
lnkassoverksamhet som bedrivs f1<in ett annat land mot giildrniirer hi\r i 

Swrige sti1r ocks:'1 i och för sig undn datainspektitH1ens tillsyn enligt lagen. 

och inspektionen kan utfärda förökrifter för verksamheten. Stlm har 

pi1pekats av jw;titiekanslern i dennes remissyttrande tlirde denna miijlighet 

dock ha etl begriinsat praktiskt \"iirde. dtersom n~1gra sanktioner aldrig kan 

anviinclas mot riittssubjekt som driver sin verksamlk·t fri1n utlamkt. 

Det fiirekommer ock<1 inkasso\"erksamhL't som bedrivs fr(m Svnige tich 

riktar sig mot giildeniin:r i utlandet. Enligt vad d;1tainspektiont·n uppgav i sin 

promemoria har flera stiirre svenska inkassol"iJretag dotterbolag som har 

specialiserat sig p(1 inkasspverksamhet iin:r µriinserna. 

l L·nlighet med ,·ad som har anfi)rts i departL·n1entspromemorian m;'iste den 

som siilunda i egenskap av ombud eller annars driver inkassoverksamhet fr;\n 

S\·erige anses skyldig att ha tillstiind t il! verksamht'!en. om Lknna iir s{1dan att 

elen falkr under tillst<ind~plikten enligt i11kassolagrn. I sammanhanget kan 

anmiirkas att kravet pi1 tillst;"1nd har sUillts upp bl. a. av hiins~'n till 

fordringS:igarnas!uppdragsgivarnas intressen (jfr avsnittet 4.3.2). Verksam

hL'tL·n sti'1r under tillsyn av datainspektillnen. Skyldighet t\lrde i och för sig 

fiirL~ligga att iaktta bestiimmL·lserna om god inkassosed i +-K ~~ inkassolagen 

ii\"L'n i fall d:i vnksamheten riktar sig nHit L'n giildeniir i ett annat land. En 

annan sak iir att dessa bestiimmelser och eventuella föreskrifter av 

datainspt·ktionen. som har piipekats i departl'mentspn.l!nemnrian. kan fo 

i1sidLisiittas llm de till iiventvrs skulle visa sig st;"1 i strid ml'd riittsregler i det 

land cliir giildeniiren finns eller om de pi1 grund av inneh;illet i s;idana 

riitbregkr skulll' leda till att horgeniirens riitt ii,·entyras eller omintct-

görs. 

Fiirsta stycke'!. I enlighet med vad som har utvl'dlats i avsnittet -1.3.1 

avgr:insas lagens tilliimpningsomddt· hiir genum att begreppen inkassoverk

samhl't och inkasso{1tgiird definieras niirmare. Som framgiir av det niimnda 

avsnittet iir syftl't hiirmed friimst att liimna utrymme friratt en borgeniir eller 

dennes nmbud <imll'r ut l'nkla betalningspi1minneber till en giildeniir utan 

att Lkt blir friiµa om inkassoverksamhl't i lagens mening. En a,· dl· friin 

praktisk synpunkt viktigaste följderna av dessa definitioner iir att hestiim

melsema i 5 ~ \lm utformningen av krav nlllt giildeniiren inte behiivn iakttas. 

om en anmaning till denne att betala en skuld inte förenas med annan 

pi1tryckning iin angivande av en - mer eller mindre bestiimd -tid inom vilken 

borgeniiren önskar erhftlla betalning eller uppgift om att fordringen. om den 

inte hl'tala~. kommer att i.iverliimnas till nitg(ln annan fiir inkasso. 

Det :ir sjiildallet intl' möjligt att uttiimmande ange de andra piitryckningar 

mot en giildeniir. vilka medför att l'n anmaning till denne att betala blir att 

betrakta spm en inkass(l;'itgiird i lagens ml'lling. 'Jormalt iir det fr;·1ga 0111 att 

giildeniiren hotas med riittsliµa eller exl'kutiva iHgiirder. med att ett 

krl'ditavtal eller ett annat avtal kan klH11ma att siiµas upp eller med att 

borgeniiren kan komma att innehMla en prestation som han annars 
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fortliipa11Lk tilllwndah;ilkr giildeniiren, t. ex. ll'\·nans a\' L'il'ktrisk striim :! .li //_ 
dkr anslutning till teldonniitet. 

:Indra stycket. Slllll rL·dan tidigare har framgMt a\·ser dL't undantag fr<.in 

tilUmpningen a\· lagen so111 följer av andra stycket L'ndast enskilda fysiska 

persnners eller diidshnns egna (1tg:irder fiir indrivning av egna fprdringar. 

Som har framh<'illih i departe111entspnimemnrian skall med enskild persnns 

egna :'itgiirder fi\r indrivning av fordran giwtvis jiimstiillas i1tg:iinkr som 

vidtas av den sn111 i egL'nskap a\· fiir111vndare din god 111:111 iir kg:al 

sUillfiirctriidare for persnnt'll i fr:"1ga. So111 ett diidshns egna <itgiirdcr frir 

indrivning av en fordran bi.ir ansL'S tltgiirder som \'idtas av diidshPtkliigarL' 

elkr boutredningsman. 

frnfil' stvckl't. UndantagL't fiir exckuti\·a myndighe!L'rs \'t•rksamhL't 

motsvarar vad som giilkr f. n. 

lnkassoverksamhet. som avser indrivning av fordringar fiir annans riikning 
eller fordringar som har övertagits fiir indrirning. ffll' bedrivas l'ndast efter 
tilbtiind av datainspektinnen. 

Om i11k11ss01·1·rksm11hl'tl'11 11tgijr l'tf 1111dl'rord1111r led i 1·11 a11111111 1·crks11111hl't 
och /låda 1·crkst1111herenw het!ril's llltlll _fi'iniirl's.1·.1:fr1' l'!frr 0111 i11/.:.11s.1·111·aksa111-
here11 hl't!1frs m· 1·11_/(ireragfiir 1'11111111111./i'ir<'lag i1111111 sa11111111 /.:.011cC'r11. l>thiil'.\' 
till.1tti111/ tndast ifiil/ tl,/ i11/.:.a.1·s111·erk.1·a111h1'/C11 lll'S<'rfimlri11gar so111 till/.:.0111111,·r 
C'!ler har 1'ii'crtagit.1· .fl·i/11 11tigo11 s11111 inte I/fan tillstilncl l'llligt denna lag !1<1tll' 
kt11111at tl1frt1 in färdri11gama. 

Tillst:lnd behövs L'j fiir inkassoverks:1mhet som i'ir a1· til/f('i//ig 1111111r och 
a1·ser endast rnstaka Jimlri11gar cl/er so111 hedrii•s av S\eriges riksbank. 
Sveriges investeringshank A13.ji'iretag under hankinspektil1nens tillsyn eller 
advokat. 

(.lfr 2 ~ i promemoricför,lagl't ). 

Paragrafen anger i vilka fall det kriivs tillsUnd av datainspektionen fiir att 

bedriva inkassoverksamhet. Fr:"igan om tillstiindspliktL'llS omfattning har 

behandlats i a\·snitlt't -L3.2. '.\liir det giiller kravet pi1 tilbti111d flir internatio

nellt hl'drivcn inkassovnksamhet med anknytning till S\'L'rige far hiinvisas till 

vad som har anförts under I ~. 

Fiirsta strcket. l·l:ir t1terfinns huvudregeln lim datainspektionens tillst<"ind 

fiir att bcdrira inkasson:rksamhet. Den ii\·t·rensstiimmer med vad som giilkr 

f. n. Det bör dock l1hserwras att hegrL'ppet ink;1ssnwrksamhd utvidgas 

11{1got till följd av den föreslagna iindri ngen a\· I *. \ ilket medfiir att kravet p~i 

tillst[rnd utstriicks i mntsvarandl' 111:111. Gerll1111 undantagen i andra Pl'h tredje 

styckena inskriinks {1 andra sidan det tillst<'111dspliktiga 0111r[1det i fiirh<lllandl' 

till den nuvarande huvudregeln. 

:\ndra strckct. De undantag fri111 tillst<indsplikten som fiiljer a\· andra 

stycket utgör. i \"<lrl fall i huvudsak. nyhL'IL'r i fi\rhitllandL· till vad .som giilkr i 

dag. De har utfiirligt hl'handlats i avsnittet -1-.J.2. Snm framgar LI:ir iir svftt't 

I Andra ~tvckct har fatt en nal'<'t annan lydt'isc i prnpnsirinnsfi\rsiagL'I. 
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med de nya u1Hlantagsreglcrna bl. a. att fr{111 tillst<indsplikt undanta en del 2 .li IL 

fall i vilka kravL'l pi1 tillst;.1nd och tillsttllldspriirningcn kan uppfattas som 

utslag av t'll oniidig byri"ikrati. 

Clennm andr;1 stycket undantas l'r:in kra\'d p:1 tillst{1nd fiir d<:t fiirsta <idan 

inkass1i\·erbamhet som bedri\ s utan fön iirvssyftc. under frirutsiittning att 

inkassnverksamheten ingi1r sum ett led i en annan verksamhet. som ncksi1 

den hedri\·s utan fi'irviirvssyftc och dessutom framst;.1r som dominerande i 

fi.irh;[llande till inkassoverksamhekn. Hiirigenom avscs att fr~1n tillsti1nds

plikt undant;i bl. a. fackliga och andra ideella organisationer. ,·ilka som en 

service ;it medlemmarna bedriver inkassoverksamllL't avseende deras fonl

ringar men viisentligen har andra uppgifter. Ett annat fall som 1imfatt<1s av 

den nu berörda undantagsrL·g:eln i andra stycket utgörs a\" den inkassuvcrk

samhet som en del kommuner bedriver för t. ex. kommunala hnlags elkr 

stiftelsers riikning. Ytterligare fall kan tiinkas. 

Niir ckt i den nu heriirda undantagshestiimmdsen förutsiitts att inkasso

verksarnhL~ten utgiir ett undenirdnat led i en annan verksamhet ;!syftas att 

den andra verksamht'tL'n rent faktiskt skall vara den dominerande. Som har 

framh{1llits i departementspn.1memorian hör det alltsii inte vara möjligt att 

undgii tillst;111dsplikten genom att exempel\"is bilda en förening stim 

visserligen enligt sina stadgar hurndsakligen skall fullfiilja ett annat iindam;·il 

men som i praktiken viiSL'ntligen sysslar med inkassovcrksamhet för 

medkmmarnas riikning. 

Genom andra stycket undantas vidare fr;in kravet pa tillsU111d S:1dan 

inkassoverksamhL'l snm bcdri\'s av ett företag fiir ett annat företag inom 

samma kom:crn. I rr:1ga om skiilcn för detta nya und;intag fdn tillst~1ndsplik

ten for hiinvisas till avsnittet -L3.2. fkgrcppct koncern har hiir samma 

innebörd som i I * kreditupplysningslagen. I den delen kan hiinvisas till vad 

som har sagts i specialmotiveringen till den hL'sliimrnclscn. 

De undant[lg fr:'1n tillstiindspliktcn s1>111 nu hnörts giilkr emellertid inte 

oinskränkta. Tillst;ind kriivs siilunda enligt andra styekct iiven för s{1dan 

inkassOh'rksamhet sllm nyss har niimnts. om och i den 111;'111 \'erksamhclt'n 

avser fordringar som tillkommer eller har öwrtagits fdn n:1gon som inte utan 

tillstiind enligt lagen hade kunnat driva in fordringarna. Som framg;·1r av vad 

som har sagh i avsnittet -1.3.2 iir avsikten med denna inskriinkning att hindra 

att en annars giillandc tillsti'tndsplikt kringg;b med utnyttjande av de lK'riirda 

undantagsreglcrna. Det bör p<ipekas att n~tgnn motwarande inskriinkning 

inte <itcrfinns i undantagsrcgdn i tredje stvcket. Om exempel\ is ett 

koncernföretag tillfälligt\'is driver in enstaka fordringar som tillkommer ellL'r 

har iivertag:its fr{1n ett annat företag inom koncernen. behövs alltsa inte 

tilbthnd for denna inkassn\·erksamhct iivcn om ckt SL'nan: fört'tagct inte 

sjiilvt hade kunnat driva in frirdringarna utan tillstiind cnligt lagen. 

Tr!'djc stycket. Undantaget fiir inkassovcrksamhi:t som iir av tillfällig natur 

och avser end;1't e1l'.;taka frirdringar iir avsett att mots,·ara vad snm hittills har 

giillt p<I grund av att 2 * enligt lagens tidigare lvdclse endast omfattat 
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yrkesmiissig inkassoverksamhct. 3 och 5 §§ IL 

I enlighet med vad som har sagts avsnittet 4.3.2 har det nuvarande 

undantaget för inkassoverksamhet som bedrivs av kreditinriittningar under 

bankinspcktionens tillsyn utvidgats till att omfatta alla företag under 

bankinspektioncns tillsyn. De företag som stilunda undantas friin tillst{mds

plikt iir banker ( bankaktiebolag, sparbanker och föreningsbanker), kredit

aktiebolag, fondbolag enligt akticfondslagen ( 1974:931) samt stads- och 

landshypoteksinstitutionerna. Vidare undantas sädana finansbolag som 

omfattas av lagen om finans.bolag och enligt den lagen stfir under 

hankinspektionens tillsyn. Undantagsregeln i tredje stycket omfattar diir

emor inte inkassoverksam het som bedrivs av ett s;ldant dotterföretag till de 

nu nämnda företagen som inte stiir under bankinspcktionens tillsyn (jfr prop. 

1974:42 s. 106). 

3* 
Tillstitnd får meddelas endast om verksamheten kan antas hli bedriven på 

ett sakkunnigt och omdömesgillt sätt. 
Tillstfmd får meddelas för en tid av högst tio t1r i siindcr. "/"ifl.\"((/mil't ffir 

förenas med föreskrift om hur verksamheten skall bedrivas och om skyldighCI 
att a11miila ii11dri11g a1· förhål!a11de11 som har lwfi hetydclse för tillstilndet. 

(Jfr 3 * i promemorieför.;;lagct). 

I enlighet med förslaget i departementspromemorian har 3 * komplette

rats med en bestämmelse som ger datainspektionen riitt att förena ett 

tillstånd att bedriva inkassovcrksamhct med föreskrift om skyldighet att 

anmäla ändring av förhållanden som har hart betydelse för tillståndet. 

Samtidigt har paragrafen av redaktionella skiil delats upp ptt två stycken. 

Åsidosättande av en föreskrift om skyldighet att anmiila iindring av ett visst 

förhällande kan enligt 17 * i dess nya lydelse medföra strallansvar. 

I övrigt kan betriiffandc tilliigget till paragrafen hiinvisas till vad som har 

anförts i specialmotiveringen till 4 * kreditupplysningslagen hetriirfandc det 

motsvarande tillägg som har gjorts i den paragrafen. 

Krav mot en giildenär skall framstiillas skrijiligt. Kra1·C1 skall innelullla 
tydlig uppgift om horgcniirens namn och om del förhållande som fordringen 
grundar sig på. Är det fråga om en fordran som har ö1•erlåti1s eller pantsalls 
och kan gäldenären ej med befriande verkan betala till ö1·erlåtaren eller 
pantsiittarcn, skall kravet innehälla en tydlig upplysning om detta förhållande. 
I kral' bör lämnas a11vis11i11g om lämpligt betalni11gssii1t. 

I krav skall vad som fordras i kapital. riinta och ersättning för kostnader 
anges var för sig. I fråga om ränta skall siirskilt anges beloppet av upplupen 
ränta, räntesatsen samt den tid och det kapitalbelopp som ligger till grund för 
riintebcriikningcn. 

I samband med krav skall anges viss skiilig tid inom vilken giildeniiren har 

I Paragrafen har fått en något annan lydelse i propositionsförslagct. 

10 Riksdagen 198018/. I sam/. Nr JO 
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att betala frivilligt eller anmiila om han har ni1gon inviindning mot 
kravet. 

(Jfr 5 * i promenwrieforslaget). 

Paragrafen innehi1ller hestiimmelser om utformningen av krav mot en 

gäldeniir. I förhi1llande till vad som har giillt tidigare har besliimmdserna 

kompletterats med en del yl!erligare föreskrifter. I samband med detta har 

paragrafens imklning i stycken iindrats. De nya föreskrifter som har tillagts 

äterfinns i första stycket. I lithörande fr{1gor har behandlats i avsnittet 

..i.:u. 
Bestämmelserna om krav mi·1ste ses i samband med regdn i 11 ~.Enligt den 

bestiimmelscn för riittslig [1tgiird inte vidtas mot giildeniiren förriin denne har 

tillstiillts ett s;ldant krav som avses i 5 * och den i samband meu kravet 

angivna tiden för betalning eller anmiilan om inviindning har löpt ut. 

Som framgitr av vad som har anförts i avsnittet ..i.~. I har griinsdragning:en 

mellan vad som utgör krav i inkassolagens mening och vad som kan anses 

utgöra si1dana enkla bctalningsp{11ninnelser som inte omfattas av reglerna i 

5 ~ tidigare vallat f1tskilliga problem i den praktiska tilliimpningen. Genom 

den nya definitionen i I ~ av begreppet inkasso{1tgiircL diiri inbegripet krav. 

har griinsen dragits pä L'tt mt'ra konkret siitt och med hänsyn tagen till de 

praktiska behoven p;'\ omradet. Ddinitionen inncbiir. som tidigare har 

framg[1tt. att det ön:r hurnd taget inte skall anses föreligga ett krav i den 

mL·ning som avses i 5 ~- om en hetalningsanmaning: till g:iildeniiren inte 

förenas med någon annan p;itryckning mot honom iin angivande av tid för 

betalning: eller uppgift om att ärendet kan komma att liimnas över till annan 

fiir inkasso. I detta fall behöver alltsii de tiimligen detaljerade föreskrifterna i 

5 * inte iakttas. utan hctalningspäminnelsen kan ges en enklare form. 

Av det nu sagda följer att horg:eniircn enligt 6 ~för vidta riittslig {1tgiird mot 

g:iildcnären först sedan denne har tilbtiillts en betalningsanmaning som inte 

bara uppfyller de föreskrifter som har upptagits i '.i ~ utan dessutnm 

inneldllcr ni1gon ann:1n form av piitryckning iin de nyss niimnda. Detta torde 

stii i i\verensstiimmelse med vad som redan tilliimpas. 

fi5rsta sryckcr. I enlighet med vad som har sagts i avsnittet ..\.3.3 h;1r hiir 

föreskrivits att ett krav alltid skall innchi'dla tydlig uppgift om borgeniirens 

namn och om det förhi'tllandc som fordringen grundar sig pii. Diirenwt har. 

av de skiil som har berörts i niimnda avsnitt. inte förts in den i 

departementspromemorian föreslagna bestiimmelsen om en ovillkorlig 

skyldighet att ocks{1 ange borgeniirens adress i kravet. I samband med ett 

krav m{1stc det dock alltid anges en adress till vilken g:iildeniircn skall siinda 

en si'1dan anmiilan om inviindning mot kravet som avses i paragrafens tredje 

stycke. I de fall cla borg:eniiren har anlitat ett inkassoföretag eller annat 

ombud iir det naturligtvis i regel ombudets adress som anges. 

Bestämmelsen om att ett krav skall innehMla tydlig uppgift om det 

förhiillande som fordringen grundar sig: pt1 innehiir inte att det kriivs niig:ra 

5 .9 IL 
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detaljerade uppgifter i detta hiinseende. Det fordras dock att giildeniiren i 5 -~ IL 

sj:ilva kravbrevet eller i en handling som fogas vid kravbrevet far s;ldana 

uppgifter om grunden för fordringen att han kan identifiera den fordran som 

avses. Är det fr<iga om en fordran p{i grund av 1{111 blir sillunda detta angc·s 

jiimte datum e. d. för laneavtalet. Avser fordringen ett varuköp eller köp av 

en tjiinst skall uppgift liimnas om detta och om datum för avtalet eller för en 

tidigare utsänd faktura. Oet kan diiremot inte anses nöd1·iindigt att 

kravhrevet i dessa senare fall innehitller uppgift om varans eller tjiinstens art. 

Är det frf1ga om en fordran pil grund av ett avtal om kontokredit skall detta 

anges jämte kontots nummer dler beteckning i övrigt. Oiiremot iir det 

sjiilvfallet inte nödvändigt att specificera de olika inköp e. d. som har gett 

upphov till det utestiiende kontosaldot. Det bör alltid fordras att grunden för 

fordringen, i enlighet med de principer som nu har antytts. anges i klartext 

oeh inte enbart genom ett nummer eller en annan kod. Det kan inte heller 

anses godtaghart att grunden för fordringen anges endast genom en 

hiinvisning till en tidigare överli"imnad faktura. betalningsp{1111innelse e. d., 

utan uppgift 111[1ste i si1 fall Himnas om vad fakturan avser. 

I första stycket har vidare tagits upp den nya föreskriften att giildeniiren. 

om han pii grund av att fordringen har övcr1<'1tits eller pmltsatts inte kan med 

befriande verkan betala till iiverl;ltaren eller pantsiittaren. skall i ett krav 

erhtilla tydlig upplysning om detta forh<'lllande. Uetriiffande hak grunden till 

denna bestämmelse för hiinvisas till avsnittet 4.3.3. Snm framg<lr av vad som 

har sagts diir iir syftet med bestiimmelsen att mntverka att giildeniiren av 

misstag eller förbiseende betalar till en överlätare eller pantsiittare och 

diirmed riskerar att behiiva betala iiven till den som iir riitt borgeniir. 

Denna upplysningsplikt kan fullgöras p;i ett skiiligen enkelt siitt. Oet hiir 

sälunda vara tillriiekligt att i kravhrevet ta in, uti\ver en uppgift om den· nye 

borgcnärens namn, en tydlig upplysning <>matt bt:talningsskyldighetcn enligt 

kravet kan fullgöras endast genom betalning till denne eller eventuellt till 

dennes ombud. En s{1dan upplysning mi1ste liimnas endast om gifälcniiren 

verkligen inte kan med hcfriande verkan betala till iiverlataren eller 

pantsiittaren. Bestiimmelsen Ji·igger alltså inte hinder i viigcn för shdana 

arrangemang som har berörts i det remissyttrande som har avgetts av 

Finansieringsföretagens förening och som gi1r ut pt1 att giildeniiren trots en 

överlåtelse eller pantsiittning skall med befriande verkan kunna betala till 

överE1taren eller pantsiittaren. Sjiilvfallet innebär bestiimmelsen inte heller 

n{1gon skyldighet för parterna i ett avtal om överl:11else eller pantsi"ittning av 

en fordran att underrätta giildeniiren om överliitelsen eller pantsiittningen. 

om de inte önskar göra detta. 

Bestiimmelserna i 5 ~ kan siigas beskriva vad som iir att anse som god 

inkassosed niir det giiller utformningen av krav mot en giildeniir. De har 

sålunda inte några direkta verkningar i civilriittsligt hiinseende. Om 

giildeniiren tidigare har underriittats om att en fordran mot honom har 

överbtits eller pantsatts kan giildeniiren inte med befriande verkan betala till 
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överlMaren eller pantsiittaren, iiven om kravet inte på nytt innehåller en 5 !$IL 

upplysning om detta. Däremot kan upplysningen naturligtvis. om giildeniiren 

inte tidigare har fött underrättelse om en övcrlätelsc eller pantsättning. fä 

verkan som en sådan underriittclse (s. k. denuntiation). 

I första stycket har slutligen tagits upp den nya bcsttimmelscn om att det i 

ett krav bör liimnas anvisning om liimpligt betalningssiitt. Av de skiil som har 

anförts i avsnittet 4.3.3 har besliimmelscn getts karaktiiren av en rekom

mendation. I enlighet med vad som har sagts diir är det emellertid angeliiget 

att denna rekommendation följs. Det liimpligaste torde i allmiinhet vara att 

ett helt eller delvis ifyllt inbetalningskort fogas vid kravbrevet. 

11ndra s1yckc1. Bestiimmelserna i detta stycke har tidigare (1tcrfunnits i 5 * 
första stycket. 

Som har framhöllits i departementspromemorian hiir det. sävitt giiller 

ränta som vid tiden för kravet iinnu inte iir upplupen. vara tillriiekligt att i 

kravet hänvisa till tillämplig bestiimmelse i riintelagcn ( 1975:635) eller i 

avtal. 

I sin promemoria om inkassolagen uppgav datainspektionen att det vid 

tillämpningen av 5 * hade uppkommit vissa sviirighcter niir det giillde att 

skilja ränta fr{\n kapitalskuld vid fortlöpande krediter av typ kontokredit. 

Kreditbeloppet ökas här genom nya uttag på kontot och minskas genom 

exempelvis mi'lnatliga inbetalningar fr{m kredittagaren. Kreditgivan:n debi

terar varje månad viss riinta på det d~1 utestående kreditbeloppet. Denna 

ränta läggs påföljande månad till kapitalskulden. Om kredittagaren upphör 

att göra sina mtmatliga inbetalningar. kommer en månads dröjsmi'tlsriinta att 

varje mänad liiggas till kapitalbeloppet. Datainspektionen framhöll att detta 

kunde ha skett vid flera tillfällen innan iirendet övcrliimnades till inkasso. 

vilket enligt inspektionen medförde problem eftersom vad som fordras i 

kapital och vad som fordras i riinta skall anges var för sig enligt 5 *· Enligt 

inspektionen borde dröjsmålsränta inte heller i de nu berörda fallen fii 

kapitaliseras under sin löptid. 

Som har framhMlits i departementspromemorian bör friigan om angivande 

av ränteanspråk niir ett krav bottnar i ett kontokurantförhMlande lämpligen 

lösas genom anvisningar av datainspektionen. Bl. a. torde det vara avgöran

de vad avtalet mellan parterna innchällcr i fråga om riinta och hanteringen av 

upplupna räntefordringar. I enlighet med vad som har sagts i promemorian 

synes det därför inte uteslutet att upplupen ränta i vissa fall av kontokurant

förhållanden betraktas som en kapitalfordran vid tillämpningen av 5 ~-Som 

exempel kan nämnas den av Kooperativa förbundet berörda situationen att 

upplupen ränta kapitaliseras enligt avtal eller enligt sedvänja på omr{1det. 

Som vidare har understrukits i promemorian iir bestämmelserna i 5 ~ av 

sådan natur att inspektionen inte kan anses förhindrad att i särskilt besviirliga 

fall söka praktiska lösningar som svarar mot syftet bakom bestiimmclser-

na. 

I departementspromemorian har vidare. med anledning av vissa anmiirk-
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ningar friin datainspektionens sida, tagits upp en fräga om riinteangivclse i 7 och JO H / L 

krav. vilken rör sambandet mellan bestiimmelserna i .'i och 6 **· I 

promemorian har framhftllits att det i princip strider mot god inkassosed att 

borgeniiren när han vidtar en rättslig åtgärd mot giildeniircn framstiiller 

betalningsanspråk, t. ex. anspråk på riinta, som gär utöver dem som har 

angetts i det föregående kravet. Undantag giiller naturligtvis för bl. a. 

anspråk på ränta som har uppkommit efter den dag d;'\ kravet avsändes till 

giildenären. 

Det förekommer emellertid att en borgeniir är beredd att avstå från 

dröjsmålsriinta, om gäldenären betalar efter krav, men diiremot önskar göra 

anspråk på sådan ränta om han mt1ste vidta rättsliga i'ttgärder mot 

gäldenären. I sin promemoria rörande inkassolagen uppgav datainspektio

nen att bestämmelserna i 5 och 6 ** i sildana fall hade ansetts inncbiira att 

borgenären. för att uppfylla kravet pä god inkassosed. måste i kravet 

framställa ett fullständigt ränteyrkande enligt 5 *men villkora detta yrkande 

så att anspråket på ränta efterges för det fall att kapitalskulden och eventuella 

kostnader hetalas inom den i kravhrevet angivna tidsfristen. Som har 

framhi\llits i departementspromemorian synes det emellertid formalistiskt att 

fordra att borgenären skall framstiilla ett fullstiindigt men villkorat riinteyr

kande enh<irt för att han, om betalning inte sker inom angiven tid, skall 

kunna kriiva räntan i ett efterföljande rättsligt förfarande. I enlighet med vad 

som har sagts i promemorian bör det vara tillräckligt att borgenären i kravet 

anger att han. om betalning inte sker inom angiven tid, avser att göra anspdlk 

p:°t ränta samt anger den räntesats. den tid och det kapitalhclopp som i så fall 

kommer att ligga till grund för ränteheriikningcn. Det kan vara lämpligt att 

datainspektionen utfärdar vissa anvisningar beträffande den nu berörda 

frägan. 

Tredje stycket. Bestiimmclserna motsvarar vad snm hil!ills har giillt. 

Bcs1ämmel.1·e11 i 6 .~ giiller ej, om giildeniiren uppenbarligen söker 
undandraga sig att betala eller om det annars föreligger särskilda skäl att 
frångå vad som föreskri1·s diir. 

(Jfr 7 * i promemorieförslaget). 

Paragrafen har ändrats så att hiinvisningen till .'i *har uteslutits. I fråga om 

skälen till denna ändring får hänvisas till avsnittet 4.3.3. 

Medel som har inkasserats för annans riikning skall hällas avskilda. Har 
medlen 11pp'111rits i inkassoverksamhct som inte iir a1· ti/ljiillig 1w111r och inte 
m·scr endast cmlaka fordringar. skall de utan clröjsm~I insiittas pi\ riikning i 
bank eller motsvarande. 
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()111 den so111.fiir en borgenärs llfl/)(frag elit drirn i11 t'll fimlran hur e11 u1111111. /() § IL 
j(mhipw11/e 11/1/Jdrag a1· horge11iirn1 utt i 1·iisc11tlig omfätt11ing llfifihlira medel 
för de1111e.1· riikning 11tc111 skyldighet ull lui/lu dessa 111cdel u1·ski/da. ku11 parft'/'llll 
skrijiligen ön·remko11111w 0111 1111dantug fi·än firsta strcker. 

Medel .rn111 har i11ka.1scratsfiir w111c111.1 riik11i11g skall ut an driijsm:'il redllvisas 
till denne. 0111 ej 111111111 hur urtalats. 

(Jfr 10 *i promemnridiirslaget). 

Paragrafen innehfilkr hestiimmelser ,_1m hanteringen av medel som har 

in kasserats för annans riikning. De iindringar som har gjorts i paragrafen har 

behandlats utförligt i avsnittet -1.3.-1. 

Fiirstu srycker. Ett avskiljande av inkasserade medel enligt huvudrq!eln i 

första meningen medför att medlen enligt lagen om redovisningsmedel iir 

fi.irhehi'dlna den för vars riikning de har inkasserats. Som har beri_irts i 

avsnittet -1.3.-1 innebiir utvidgningen av lagens tilliimpningsomr{1de att 

plikten till avskiljande enligt första meningen kommer att giilla iin:n niir 

nägon helt tillfiilligt inkasserar en fordran för annans riikning. Det kriivs 

emellertid att inkasseringen har skett inom ramen för vad som utgör 

inkasso\·erksamhet i lagens mening. Om nagon har i uppdrag att driva in en 

fordran for annans riikning och att diirvid eventuellt vidta inkassoi1tgtirder i 

den mening snm avses i I*· bör plikt till avskiljande anses föreligga iiven om 1--, 

betalning uppbiirs innan n<igon inkassoi1tgiird iinnu har vidtagits. Som har 

framhällits i avsnittet 4.3.-1 iir besttimmelsen om skyldighet att h~1lla 

inkasserade medel avskilda diircmnt inte tilliimpliµ. om den Slllll uppbiir 

betalning för annans riikninµ inte har uppdrag att vidta inkasso;"1tgiirder och 

inte hdkr vidtar S:1dana <'1tgiirckr. 

Vad som fordras fiir att medel skall kunna anses avskilda för fordrings

iigan:ns riikning fttr bediimas enligt allmiinna rL·gler. I mönga fall torde det 

enligt lagen nm redovisningsmedcl kunna anses tillriickliµt att medlen 

förvaras i en siirskild kassa eller annat siirskilt utrymme. t. ex. ett kuvert med 

påskrift om inneh;1llet. fr[111 fordringsiigarens synpunkt iir det naturligtvis 

säkrare. om medlen siitts in p{1 en siirskild riikning i bank eller motsvarande. 

Krav p;'1 ett stidant förfarande giiller emellertid enligt andra meningen endast 

om medlen har uppburits av dt inkassoföretag eller i annan inkassoverk

samhct som inte iir av helt obetydlig omfattning. Detta innehiir att 

skyldigheten till ett s~idant mera kvalificerat avskiljande kommer att 

föreligga i huvudsak i samma utstriiekning som hittills har giillt pf1 grund av att 

1;1gens tilliimpningsomri1de har varit begriinsat till s{1dan inkassoverksamhet 

som kunnat betraktas som vrkesmiissig. 

/\mlra stvckct. (}cnom denna bestiimmclse öppnas den i avsnittet 4.:\.4 

berörda möjligheten för fordringsiip.are och inkassoombud att triiffa skriftlig 

iiverenskommelse om undantag friin bestiirnmelserna i första stycket. De 

krav som stiills upp för att en sf1dan överenskommelse skall fä triiffas torde 

hindra att möjligheten till undantag kan utnyttjas i si1 stor utstriickning eller i 

sådana partsförh~tllanden att den kan fo ofördelaktiga följder. 
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Frcdjc stycket. Bestiimmelsen motsvarar vad som giiller redan i dag. JO a ~IL 

Utvidgningen av lagens ti!Himpningsornr!tde torde i det hiir aktuella 

hiinseenckt inte behiiva medföra n{tgot problem. 

lfJa ~I 

Register som m·ser giildmiirer och som anFänds i tilf.1·tii11d1pliktig i11k11sso
l'('rk.rnmhct fclr örcrlåtas eller upplåtas till annan e11dC1st efter 111cdgil'l111dc Cl\' 

dat11i11.1pcktionen. 
Den som upphör med 1illstdndspliktig inkas.1·m·erksa111hct eller som an er Cl/I 

flytta en sådan 1•erk.m111h<'t till ett annat l11nd eller att kasscr11 ''" register so111 

am•iinds i si/dan verksamhcl skall an111iila de11a 1ill dawi11spek1io11e11. 
Inspektionen fiircskril'er i sdda11a fall hur det skall ji'irfi1ras med n'gistcr som 
beriirs ar åtgärden. 

(Jfr lO a ~ i promemorieforslaget). 

Reglerna i denna paragraf om giildeniirsregister utgiir en nyhet i 

inkassolagen och har utformats efter mönster av 13 ~ kreditupplysningsla

gen. De iir avsedda att undanrö,ia risker för integritetskriinkningar och 

liknande skador som kan uppkomma till följd av olämpliga iiverl!ttclser eller 

uppl<ltclser av ·register eller genom oliimpligt förfarande med register i 

samband med att inkassoverksam het läggs ned e. d. Överträdelser av 

bestämmelserna kan medföra straff enligt 17 ~ i dess nya lydelse samt 

förverkande av register enligt den nya 17 a *· 
Av skäl som berörts i avsnittet 4.3 . .'i har bestämmelserna begriinsats till att 

gälla register i tillståndspliktig inkassoverksam het. Detta torde fr!in integri

tetsskyddssynpunkt vara tillriickligt, eftersom reglerna <1irmed kommer att 

gälla för huvuddelen av den kommersiellt bedrivna inkasso\'erksamheten. 

Tillstånclspliktcns omfattning framgar av 2 ~-

Paragrafen tar vidare endast sikte p<l register över gäldenärer. Vanligen 

torde det hiir röra sig om en samling av uppgifter rörande personer och 

företag m. m. som iir eller har varit giildeniirer i iirenden hos den som har 

uppriittat registret. Detta iir dock inte n<lgot krav för att reglerna i paragrafen 

skall bli tillämpliga. Som ett register över giildeniircr i paragrafens mening 

bör niimligen betraktas varje sådan samling av uppgifter rörandt' enskild<1 

personer m. tl. som har uppriittats för att i en inkassoverksam het underliitta 

identifiering och eftersökande m. m. av giildeniirer. Bestiirnmclserna iir 

tilliimpliga oavsett den teknik med vilken ett register förs. De giiller sfämda. 

i likhet med motsvarande regler i kreditupplysningslagen. iiven s{1dana 

register som faller under datalagen. 

Bestiimmdserna iir tilliimpliga pii ett register över giilcleniirer i nyss 

angiven mening iiven om registret innehåller enbart uppgifter om adresser 

eller andra liknande uppgifter som inte har n;igon större betydelse frfo 

integritetsskyddssynpunkt. En annan sak iir att datainspektionen i ett siidant 

fall siillan torde ha ankdnii1g att med stöd av inkassolagen motsätta sig 

1 Andra stycket har f<ltt en rdgot annan lydl'lsc i propnsitionsfi.irslaicct. 
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exempelvis en öwrlåtclse av registret. Rör det sig om ett register som 1 I § IL 

omfattas även av datalagen, fiir hithörande fr{1gor bedömas iiven med 

tillämpning av den lagen och eventuella föreskrifter som har meddelats med 

stöd av den. 

Första stycket. Bestiimmelsen avser s{1viil frivillig iiverlåtelse genom kiip, 

byte eller gåva m. m. som tvångsöverl{1telse, t. ex. exekutiv försäljning. Den 

gäller vidare upplåtelser av olika slag, exempelvis med nyttjanderätt eller 

panträtt. Även vid upplåtelse är det likgiltigt om ersättning för upplåtelsen 

utgår eller inte. Sjiilvfallet avses i första stycket även en sådan hegriinsad 

upplf1tclse som innebiir att registrets iigare kan fortsiitta all anviinda detta vid 

sidan av den till vilken registret har uppl{1tits. Reglerna i första stycket giiller 

också vid överlåtelse eller upplåtelse av en del av ett större register. om 

denna del är av sådan omfattning m. m. att elen med ett naturligt 

belraktelsesiitt kan anses utgöra ett eget register. 

Huruvida medgivande till överlåtelse eller upplåtelse skall lämnas fär 

bedömas med hänsyn till syftet bakom besHimmdserna i 10 a §. Registrets 

omfattning och natur har naturligtvis betydelse, liksom den omstiindigheten 

om den till vilken registret skall överlätas eller uppliHas har tillstånd att 

bedriva inkassoverksamhet eller inte. I det senare fallet måste beaktas att 

registret genom överlåtelsen undandras från tillämpningen av JO a § 

inkassolagen. Datainspektionen får givetvis ställa upp villkor för ett 

medgivande till överlåtelse eller upplåtelse, t:xempelvis gallring av re

gistret. 

Andra stycket. Anmälningsplikten m. m. enligt andra stycket motsvarar 

vad som giillcr enligt 13 § andra stycket krcditupplysningslagcn i dess nya 

lydelse. Skyldigheten att göra anmälan när ett register skall kasseras avser 

endast register över giildenärer. Detsamma gäller bestiimmelsen i andra 

meningen. 

11 *I 
Den som iir eller har varit verksam i en inkassoverksamhet som lll'ser 

indrivning in' fordringar för w11w11s räkning f'llcr fordri11g11r so111 har 
övertagits fi;, indrivning far imc obehörigen rå ja eller utnyttja vad han till fiil jd 
därav har fätt veta nm enskildas personliga förhållanden eller om yrkes- eller 
ajfiirshen1/ighctcr. 

Förs/ll styckrt tillämpas ej i fråga om den som enligt annan författning är 
underkastad en motsvarande tystnadsplikt. I det a/lmiinnas verksamhet 
tillämpas /Jestiimmelscma i sekretess/agen ( 1980: I 00). 

(Jfr 11 ~ i promemoricförslaget). 

Tystnadsplikt enligt 11 §inkassolagen har hittills gällt för den som iir eller 

har varit verksam i tillstiindspliktig inkassoverksamhet. Kravet på tillst{111d 

har i princip giillt inkassoverksamhet som avser indrivning av fordringar för 

annans riikning eller fordringar som har övertagits för indrivning. Fri1n 

I Paragrafc.:n har ffitt en n[1got annan lytlcbe i pwpositionsfiirslagct. 
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tillståndspliktcn har dock varit undantagen dels inkassoverksamhct som 11 § IL 

bedrivs av Sveriges riksbank, Sveriges investeringsbank AFL kreditinriirtning 

under bank inspektionens tillsyn eller advokat, dels sf1dan inkassoverksam het 

för annans räkning etc. som är av obetydlig omfattning och som cWrför inte 

har betraktats som yrkesmässig. 

Enligt I § i den föreslagna nya lydelsen kommer lagen i fortsättningen i 

princip att omfatta all inkassoverksam het som avser indrivning av fordran för 

annans riikning eller fordran som har övertagits för indrivning, dvs. iiven om 

det är fräga om indrivning av en enstaka fordran. A andra sidan föreslås vissa 

ytterligare undantag från tillstfmdsplikten (2 §). Tillstånd skall st1lunda i 

fortsättningen normalt inte kriivas för inkassovcrksamhet som utgör ett 

underordnat led i en annan verksamhet, om b[1da verksamheterna bedrivs 

utan förvärvssyfte. Detta gäller bl. a. den inkassoverksamhet som vissa 

intresseorganisationer bedriver för medlemmars riikning. TillsUlnd skall 

normalt inte heller krävas för s. k. koncerninkasso. 

Som har framh[1llits i avsnittet 4.3.6 biir emellertid den nuvarande 

omfattningen av tystnadsplikten enligt I I § inte inskriinkas pt1 det siitt som 

skulle bli fallet. om tystnadsplikten iiven i fortsiittningen anknöts till 

tillst{mdspliktcn. Bestiirnmclserna i 11 § har diirfiir arbetats om. 

Första stycket. Liksom hittills begriinsas tystnadsplikten till att giilla för den 

som iir eller har varit verksam i inkassoverksamhet som avser indrivning av 

fordringar för annans räkning eller fordringar som har övertagits för 

indrivning. Det saknar emellertid i fortsiitlningen betydelse om inkassoverk

samheten iir tillständspliktig eller inte. Tystnadsplikt enligt första stycket 

skall sålunda. med de undantag som kan följa av andra stycket. giilla iiven i 

inkassoverksamhet som utgör ett underordnat led i en verksamhet som 

bedrivs utan förviirvssyfte. t. ex. hos en facklig organisation. i inkassovcrk

samhet som utgiir s. k. koncerninkasso och i inkassovcrksamhct som bedrivs 

av företag som står under bankinsrektionens tillsyn. 

I huvudsaklig iiverensstiimmelsc med vad som förordades i departements

promemorian utvidgas tystnadsplikten nu enligt lagen till att g:illa iiven för 

den som iir eller har varit verksam i sådan mindre omfattande inkassoverk

samhct som hittills över huvud taget inte har fallit under lagen. Som har 

framhällits i rromemorian iir fordringsiigares och enskilda g:ildeniirers behov 

av skydd mot spridning av ömt[1liga uppgifter som rör dem oberoende av i 

vilken omfattning ett inkassoombud bedriver inkassoverksamhet. Tystnads

plikten giillcr diirför iivcn fört. ex. innehavare av juridiska bydcr och andra 

niiringsidkare som i\tar sig inkassouppdrag. iiven om denna del av deras 

verksamhet iir av obetydlig omfattning. samt för anstiillda hos dem som 

handbgger sådana uppdrag. 

Hestämmclscn i första stycket avser endast den som iir eller har varit 

verksam i en inkassoverksamhet. Av denna formulering for anses följ;1 att 

tystnadsplikten inte giiller för niigon som helt tillfälligt och utan inslag av 

yrkcsmässighet inkasserar en fordran för annans riikning e. d .. iiven 0111 detta 
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sker under st1dana fiirh:illanden att lagen i och för sig iir tilfönplig (se under 11 * 1 L 

I ~). 

Tystnadsplikten enli,l!t första stycket iir straffsanktionerad enligt 211 kap. 

3 ~ brottsh;dken. 

1\11dra strckl'f. I flera fall snm p{1 grund av den tidigare anknvtningen till 

kravet ph tillst;ind inte har triiffats av tystnadsplikten enligt 11 *inkassolagen 

giiller siirskilda författningsbestiimmelser som innebär en i huvudsak mnts\'a

rande tystnadsplikt. 1-liir åsyftas bl. a. reglerna om s. k. banksekretess i 192 ~ 

lagen ( 1955: I 83) om bankrörelse. 98 * lagen ( 1955:416) om sparbanker och 

89 * lagen ( 1956:216) om jordbrukskasserörelsen. 

Fiir finansbolag som fr. o. 111. den I juli 1980 omfattas av den nya lagen 0111 

finansbolag kommer en tystnadsplikt sn111 mots\'arar banksekrt:tessen att 

giilla enligt n * i niimnda lag. Tystnadspliktt:n för advokat som inte iir 

anstiilld vid allmiin advokatbyr{1 kommer fr. o. m. den I januari 198 l att 

regleras av en bt:stiimmdse som i samband med antagandet av den nya 

sekreksslagen har förts in i 8 kap. 4 *första qyeket rättegtmgsbalken (se SFS 

1980: 101 ). 

I den m{rn det s{1lunda finns siirskikla fiirfattningsbestiimml'lser om en i 

huvudsak mohvarande tystnadsplikt i vissa verksamheter bör dessa tillfönpas 

i stiillet för tystnadspliktsregeln i 11 * första stycket. 

Inom ramen för det allmiinnas verksamhet torde det f. n. endast i 

undantagsfall förekomma inkassoverksa111het so111 avser indrivning av 

fordringar för annans riikning eller fordringar som har övertagits för 

indrivning: som framgtir av I * giilkr inkassolagen inte för exekutiv 

myndighets verksamhet. Ett exempel pi1 att ett allmiint organ bedriver S<idan 

verksamhet iir emellertid verksamheten vid de allmiinna aclvokathyderna. 

Vidare kan niimnas den inkassovaksamhet som en del kommunt:r bedriver 

för kommunala bolags och stiftelsers riikning. 

Ett grundliiggande syfte med den nya sekretesslagstiflningen iir att 

offt:ntliga funktioniirers tystnadsplikt skall regleras uteslutande i sekretess

lagen. För att {1stadkomma detta har i prop. 1979/80:80 om följdlagstiftning 

till den nya sekretesslagen föreslagits iindringar i ett shnt antal olika lagar 

som innehi'1ller tystnadspliktsbestiimmelser, vilka kan vara tilliimpliga s;lviil 

för enskilda som för offentliga funktioniirer. I regel innebiir de föreslagna 

iindringarna att det till de aktuella reglerna om tystnadsplikt fogas ett tilliigg 

som innebiir att i det allmiinnas verksamhet i stället bestiimmelserna i 

sekretesslagen skall tilliimpas. Samtidigt finns det d{1 i huvudsak likviircliga 

tystnadsplikhhötiimmelser i sekretesslagen. 

I enlighet mL'd den princip som s;"ilunda skall tilliimpas i regleringen av 

offentliga funktioners tyqnadsplikt bör naturligtvis in!L' heller tystnadsplikts

regeln i förevarande paragraf giilla i det allrniinnas verksamhet. Detta 

innehiir ink n<igot siirskilt problem niir det giilit'r den nyss berörda 

\'erksamheten vid de allmiinna advokatlwri1erna. För s<1dan verksamhet finns 

i 9 kap. 9 ~ första stycket sekretesslagen bt:stiimmelser om sekretess i 
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iirenden om riiltsligt bitr:ick. Yilka blir tilliimpliga Yid inkassnuppdrag nch 12 och 13 ~-~IL 

innebär i huvudsak mntsvarande tystnadsplikt som 11 * fiirsta stycket 

inkassolagen. 

För den inkassmcrksamhet som Yissa kommunL'r enligt det tidigare sa)!da 

bedriver for kommunala bnla)!S och stiftelsers riikning finns ink i sekretl'SS-. 

lagen n<lgra bestiimmebcr som ger ett sekretesskydd som iir likviirdigt med 

tystnadsplikten enligt 1 l * första stycket. I viss utstr:ickning torck dock i 

hithörande fall komma alt giilla sekretess enligt reglerna i 8 kap. lll ~ 

sekretesslagen. \'ilka avser uppgifter om enskildas affärs- och driftforh{dlan

den. Det kan. i vart fall f. n .. inte anses pi1kallal att cliirutiiver föra in 

bestiimmelser i sekretesslagen som tar sikte pä att {1staclkomma tystnadsplikt 

i inkassoverksamhL'! för annans riikning. 

I enlighet med det nu anfiirda skall best:immelserna om tystnadsplikt i 

första stycket inte tilliimpas i fr~lga om den som enligt annan fiirfattnin)! iir 

underkastad motsvarande t~'stnadsplikt. Som framgilr av det som har sagts i 

det förcgaende a\'ses hiirmed en viisentligen likviirdig tystnadsplikt. dvs. 

plikt att ink nbd1iirigen röja vissa fiirh;'1llandL'll. För ti!Himplighctcn av 

bestiimmelsen i andra stycket första meningen saknar det emellertid 

betydelse. huruvida tystnadsplikten enli!!l den andr<1 fiirfattningcn iir 

straffsanktioncrad enligt 211 kap. 3 ~brottsbalken eller ej. Dt't skall niirnnas 

att hestiirmnelserna om banksekretess inte iir frirenade nwd s;1dan sanktion. 

Vissa andra reaktionsmiijligheter stiir dock hiir till buds (jfr prnp. 1'!7'Ji8!1:80 

om f\iljdlagstiftning till den nya sekretesslagen. s . ..J.6). 

Vidare skall bcstiimmclserna om tystnadsplikt i första stycket inte 

tilWmpas i dct allrniinnas verksamhet. Diir tilliimpas i s!iillet sekretcssla-

Om giilde11iira.1 skyldighet alt crsiitta kostnader för i11kassoåtgiirdcr finns 
särskilda bes!iimmelser. 

(Jfr 12 *i pn1menlllrieförslaget). 

Ändringarna i 12 ~ iir av reclaktionL'll natur. Tidigare angavs i paragrafen 

att det fanns siirskilda hcstiimmclser 11111 giikkniirs skyldighet att crsiitta 

kostnad för inkassoi1tgiird "'i vissa fall'·. De citerade orden har utg<'itt till följd 

av de förslag som har lagts fram riirande ny lagstiftning om ersii!tning för 

inkassokostnader m. rn. (se avsnittet .f.4). 

DatainspcktitlllL'n utiivar tillsyn ii\·er efterle\·andcn av denna lag. Inspek
tionens tillsyn omfattar dllL"k L'j verksamhet Sl.llll hedril'.1 av Sveriges 
riksbank. Sveriges invcsteringsbank AB. ji'iretag under bankinsJ1L'ktioncns 
tillsyn dlcr advokat. 
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Tillsynen skall utövas så. att den inte vällar större kostnader eller 17 och 17 a §§IL 
oliigenlzcter iin som iir nödvändigt. 

(Jfr 13 * i promcmoricförslaget). 

I första stycket har uttrycket "kreditinriittning under bankinspcktioncns 

tillsyn" bytts ut mot "företag under bankinspektionens tillsyn". Beträffande 

denna ändring för hänvisas till avsnitten 4.3.2 och 4.3.6 samt till vad som i 

anslutning till 2 * har sagts rörande motsvarande iindring i den paragra

fen. 

Till böter eller fängelse i högst ett ilr döms den som uppsittligen eller av 
oaktsamhet 

I. bedriver inkassovcrksamhet utan föreskrii'ef tillstånd. 
2. bryter mot föreskrifi enligt 3 .~ andra stycket att anmäla iindring av l'isst 

förhållande, 
3. bryter mot 10 a ~första stycket eller andra stycket första menin}?en eller 

mol föreskrift som har meddelats enligt JO a .~andra stycket a11dra 111rni11ge11. 
eller 

./. liimnar osann uppgift i sådana fall som avses i 14 * andra stycket. 

(Jfr 17 *första stycket i promcmorieförslaget). 

Enligt den nya lydelsen av 3 ~kan datainspektionen förena ett tillsti'tnd till 

inkassoverksamhet med en föreskrift om skyldighet att anmiila iindring av 

förhållande som har haft betydelse för tillsti\ndet. I förevarande paragraf har 

som en ny punkt 2 forts in en bestiimmelsc om straff för den som uppsätligen 

eller av oaktsamhet bryter mot en s{1dan föreskrift. Som en ny punkt 3 har 

förts in bcstiimmeber om straff för den som pf1 motsvarande siitt bryter mot 

de i 10 a *upptagna nya reglerna rörande giildeniirsregister i tillstt111dspliktig 

inkassoverksamhet eller mot föreskrirt som har meddelats av datainspektio

nen med stöd av andra stycket andra meningen i IO a *· 

17 a ~ 

Har inkassoverksamlret bedrivits utan jiireskri1·et tillstå11d. skall register 
so111 m·scr gäfde11iirer och so111 har a111•ii11t.1· i 1•1·rk.rn111lrcte11 Jiirkfarasfi"in·crkat, 
0111 det ej iir uppenbart obilligt. Detsa111111a giiller. om eu registff liar iii·crliltits 
eller 11ppftltits i strid med 10 a .~ fiir.1ta stycket C'ller om jöreskriji .rn111 har 
meddelats e11li!f,1 10 a * andra stycket andra mc11i11grn ej liar .f'iiljts. 

( J fr 17 * andra stycket i promemmidiirslagct). 

I denna nya paragraf har tagits upp bestiimmelser 0111 förverkande i vissa 

fall av giildeniirsregi,ler i tillst<lndspliktig inkassovcrksamhet. Bestiimmel

serna har utformats eftl'r förebild av 20 * kreditupplysningslagen i dess nya 

lydelse. 
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Övergå11gshestii1nmelser 

Denna lag träder i kraft. siivitt avser 11 *och upphiivandet av 16 *den 
januari 1981 och i övrigt den I juli 1981. 

Utan hinder av första stycket for datainspektionen i ett tillstimdsiirende 
som avgörs före den I juli l 981 meddela föreskrift enligt 3 *andra stycket om 
skyldighet att anmäla ändring av visst förh{1llande. sf1vitt angiir tid frtm och 
med nämnda dag. 

Har någon erhttllit tillstånd till inkassoverksamhct enligt iildre besliimmd
ser men fordras ej sildant tillstiind enligt den nya lagen. skall dock fiireskrift 
som har förenats med tillständet fonsiitta att giilla till dess datainspektionen 
beslutar om annat. 

Ikraftträdandet och övergångsbestiimmclserna har behandlats i avsnittet 

4.5. till vilket här fär hänvisas. 

6.3 Förslaget till lag om ersättning för inkassokostnader m. m. 

Som har framg~1tt i den allmiinna motiveringen (avsnitten 4.4.2 och 4.4.3) 

skall den nya lagen reglera en giildeniirs skyldighet att ersiitta kostnader inte 

bara för krav eller andra inkassoiitgiirder som avses i inkassolagen utan även 

för enkla betalningspi\minnelser och eventuella andra iitgiirder som syftar till 

att förmå giildeniircn att erliigga betalning för en förfallen skuld. Med 

anledning av detta anges i rubriken att lagen giiller ersättning för 

"inkassokostnader m. m ... 

1 ~ 

Denna lag gäller en giildeniirs skyldighet att ersiitta en borgeniirs 
kostnader för [1tgärder som syftar till att förmi\ giildeniiren att erliigga 
betalning för en förfallen skuld. 

(Jfr 1 ~ i promcmorieförslaget). 

Paragrafen anger lagens tilliimpningsomr{tde. Denna frt1ga har behandlats 

utförligt i avsnittet 4.4.2. till vilket fttr hiinvisas. 

Som framgilr av vad som har sagts i avsnittet 4.4.2 skall lagen reglera 

giildenärcns skyldighet att ersiitta borgeniirens kostnader för iitgiircler som 

normalt ingår i det utomriittsliga förfarandet för indrivning av en förfallen 

fordran. I praktiken iir det här fr{1ga om enkla betalningspiiminnelscr. krav 

enligt 5 § inkassolagen och uppgörelser om arnortcringsplaner pi·1 indriv

ningsstadiet samt andra rutinmässiga åtgärder i anslutning diirtill. s[1som 

samtal och korrespondens med giildeniiren. De {1tgiirder som s{1l11nda avses 

har beskrivits med uttrycket "{1tgärder som syftar till att förm{1 giildeniiren att 

erlägga betalning". Detta för anses ge en tillriickligt tydlig anvisning om all 

lagen inte berör frågan om giildeniirens skyldighet att ersiitta kostnader som 

avser olika rättsliga förfaranden eller exekutiva iitgiirder. Det kan diirför inte 

anses nödvändigt att. som föreslogs i departementspromemorian. i lagen ta 

Öl'ergångs
bestämmelser IL 

Lagen om ersättning 
för inkassokostnader 
m. m. (kostnads
/agen) 
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in en siirskild erinran om delta tiimligen sjiilvklara förhallande. Att lagen inte 2 !i ko.1·111adslage11 

reglerar fr{1gan 0111 en gii\deniirs eVL'ntuella skyldighet att ersiitta kt1s\nad fi)r 

en mer omfattande förhandling fiir hiliiggande a\' tvistdr<iga ri.irnnde L'n 

fordran framgi1r av 5 *. 
Av paragrafen framgt1r att lagen reglerar endast ersiittningsskyldighL'tcn 

för ~1tgiirder som \'id tas med a\'seende p;\ en förfallen skuld. dvs. efter det all 

förfallodagen har intriitt. Kostnader fiir faktureringar. aviseringar eller 

p{1minne\ser snm görs före en fordrans förfallodag omfattas all1<1 inte a\' 

lagen. 

I enlighet med vad som har utvecklats n;irmare i avsnittet -l.-l.2 omfattar 

lagen inte fr<'1gan om en giildeniirs skyldighet att ersiitla kostnad för 

förhandsavisering och h1.1kföring av betalning enligt en am,1rteringsplan som 

har uppriittats p;1 indrivningsstadict. Att htikl'i.iring a\· betalning inte ulgiir 

niigon s~1dan {1tgiird som avses i förevarande paragraf iir utan vidare klart. 

förhandsaviseringen kan inte anses utgiira en <ltgiird som syftar till alt fiirm;'1 

giildenärcn att bdala en förfallen skuld. dtersnm amorlering..,planen innebiir 

att nya förfallotider har faststiillls. 

Lagen iir tilb111plig oberoende av 0111 giildeniiren och borgeniiren iir 

konsumenter eller niiringsidkare. fysiska eller juridiska personer etc. Vidare 

bör framli<lllas att den iir tilliimplig oavsett huruvida indrivningsförfarandet 

omfattas av inkassolagen eller inte. Lagen giiller alltsi1 iiven i fall d(1 t. ex. en 

enskild fysisk person dri\er in L·n egen fordran som \'arken har uppkommit i 

niiringsverksamhet eller har övertagits för indrivning (jfr I * inkassola_l!L'n i 

dess nya lydelse). 
Vilka [1tgiirder a\' dl't i paragrafen angivna sl;1get sum giildeniiren iir 

ersiittningsskyldig för framgifr a\· 2-5 **· 

Gäldeniiren iir skyldig att utge ersiiltning fiir skriftlig betalningsp!1111inncl
se rörande skulden, om avtal diirom har triiffats Sl'nasl i samband med 
skuldens uppkomst. 

(Paragrafen saknar motsvarighet i pwmemoridörslag:et). 

Med en betalningsp;\minne\se avses en sf1dan enklare pi1minnclsl' om 

skyldighet att betala en förfallen skuld som ofta S:inds ut innan horgeniiren 

vidtar eller lf\ter vidta strling;lfe [1tgiirdcr i form av krnv 111. 111. Si1vitt ang<ir 

fiirhidlanden stim omfattas av inkassolag.en i dess nya l~'delse framg;ir av I *i 

den lagen att en bctalningsanmaning hlir att betrakta snm ett krav. 0111 den 

förenas med niigon annan pt1tr~·ekning mot giikkniirL'n iin angivande av tid 

för betalning eller uppgift om att iirendet. om betalning inte sker. kommer att 

iiverbmnas till ni1gon annan för inkasso. I ett siidant fall for friigan om 

giik\eniirens crsiittnings>kyldighet bediimas enligt 3 * i före\·arande lag. 

För att giilcleniiren skall vara skyldig att betala ersiittning för en 
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betalningsp;uninnc:lsc fordras att avtal om s<'1dan ersiittningsskyldighet har 3 .~ kosmadslagen 

triiffats senast i sam hand med skuldens uppknmst. I luruvida L'lt s;idant a\·tal 

föreligger fftr bedömas enli.gt vanliga regler. Det torde kriivas att det pi1 

tydligt siitt har gjorts klart för giildeniireri att han skall vara skyldig att ersiitta 

betalningspi'uninnc:Ise och att giildeniiren har accepterat si1dan skyldighet. I 

regel torde en skyldighet ;1tt betala ersiittning för bctalningsp(1111innelsc ii\·er 

huvud taget bli ;1ktucll endast i fall d<'1 t:tt formligt avtal rörande skulden 

uppriittas. s{1som vid bankl[1n eller vid avhetalningskiip eller uppriittamk av 

kontokreditavtal. Dt?l iir friimst med tanke p[1 kontokreditavtalen som tkt 

anges att avtalet om ersiittningsskyldighet skall ha triiffats "senast" i 

samband med skuldens uppkomst. Ibland uppkommer ju hiir inte n<i)!On 

skuld p[i kontot förr:in en liingre tid efter det att sjiilva kont11kredita\'lalct har 

ingt1tts. 

Som framgi\r av avsnittet 4A...I iir avsikten att regeringen skall meddela 

föreskrifter 11111 ersiittningens storlek. Niir det giiller si'1dana hctalningsp;'1-

minnelser som det h:ir iir fdga om bör ersiittningsbeloppet siittas avseviirt 

Higre iin för krav. Fr[1gan om utformningen av de hiir niimnda fiireskrifterna 

berörs n;irmare under 4 *· 

Giildeniiren iir vidare skyldig att utge ersiittning för 
I. krav rörande skulden. om kravbrev som har utformats pa t:tt s;idant s:itt 

som anges i 5 ~ inkassolagen ( 1974: 1~2) har Himnats över eller siints till 
giildeniiren. 

2. uppriittande av fullstiindig plan för amortering av [1terst[1ende del av 
skulden. om planen har tillkommit i sa111r{1d med giildeniiren samt har satts 
upp skriftligt och liimnats över eller siints till giildeniiren. 

(Jfr 2 ~ första stycket i prnmenwriefiirslaget.) 

Bestiimmelsen i punkt I 0111 ersiittningsskyldighet för kra\·kostnad tar inte i 

första hand sikte p{t kostnaderna för att uppriitta och siinda ut det enskilda 

kravbre\'et. Ersiittningsskyldigheten avser i stiillet hela kra\'fiirfaramkt 

rörande en viss förfallen fordran. För att erS:ittning:sskddig:hct över hu\'l1d 

taget skall föreligga fordras emellertid att ett skriftligt krav har liimnats ö\·cr 

eller siints till giikkni'ircn. F. n. anges i inkassnkostnadskung:örelsen att 

kra\'et skall ha "tillstiillts" gi'ildl'lliirrn. Detta uttryck har undvikits. dtcrsl)lll 

det inte siillan har \'iiilat missuppfattningen att kravet bevisligen har kommit 

giikknären till handa. Detta kan sjiilvfallet inte fordras. Niir kravbrevet har 

siints till giildeniiren m[1ste det emellertid ha skett pi1 ett iindamiilsenligt siitt 

och under den adress snm borgeniiren eller dcnnl's t'mbud- med iakttagande 

av tillbörlig omsorg - har noterat som giildeniirl'ns senast kiinda adress. 

Ersiittningsskyldighet för krav föreliggL'r endast pm kra\'brevet har 

utformats pii ett s[1dant siitt som anges i 5 ~ inkassolagen. Detta giiller 

oberoende av om den lagen iir tilliimplig pt1 inkasso\'crksamhcten elll'r 

inte. 
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Enligt punkt 2 iir giildeniiren skyldig att betala ersättning för uppriittande 4 § kostnads/agen 

av amorteringsplan pi1 indrivningsstadict. Fiir detta kriivs till en hör_jan att 

planen är fullstiindig och alltsi't avser hela den :'1terstlende delen av 

kapitalskulden jämte riinta. De olika avhetalningstillfalkna och storleken av 

varje delbetalning skall ha angetts i planen. 

Planen skall vidare ha uppriittats i samråd med giildenären. Detta utgör en 

viktig fiirutsiittning för ersiittningsskyldigheten. Det iir s{1lunda endast niir 

gäldeniiren har haft miijlighet att upplysa om sina ekonomiska möjligheter 

och att påverka planens utformning som uppriittandct av denna kan anses 

utgiira en effektiv inkassoiitgiird. Om giildeniiren uttryckligen har förklarat 

att han inte kommer att kunna fullfölja en föreslagen amortcringsplan. hör 

han inte bli ersiittningsskyldig om planen likviil uppriittas mot hans vilja. 

Detta följer av 4 *·som innebiir att giildeniirens ersiittningsskyldighet endast 

giiller kostnad som har varit skilligen piikallad för att ta till vara borgeniirens 

rätt. 

För att leda till crsättningsskyldighct skall planen ha uppriittats skriftligt 

samt ha lämnats över eller siints till giildeniiren. 13etriiffande innebörden av 

sistniimnda förutsiittning för ersiittningsskyldigheten far hiinvisas till vad som 

nyss har sagts betriiffanck krav. 

Ersiittningsskyldighet enligt 2 och 3 ** giilkr endast kostnader som har 
varit skäligen piikallade för att ta till vara borgcniirens riitt. 

Ersiittning utgår med skiiligt belopp enligt vad regeringen niirmare 
föreskriver. 

(Jfr 2 * andra stycket och 3 * första meningen i prornemoriefiirslaget). 

Första stycket. Den förutsiittning för ersiittningsskyldigheten som hiir stiills 

upp motsvarar vad som hittills har giillt enligt inkassokostnadskungiirelsen. 

Denna fiirutsiittning m;'\ste i princip anses innebiira att den {1tgiird som 

kostnaden avser skall ha varit iignad att leda till betalning. Alltför stränga 

anspräk härvidlag kan dock inte uppställas. Borgcniircn mäste i regel vara 

heriittigad att genom en betalningspi\minnelse och/eller ett krav försiika fä 

betalning iiven frtin en notoriskt betalningsovillig giildeniir. Det hör 

framhållas att enligt 6 och 7 *~inkassolagen ett skriftligt krav normalt mi'iste 

tillstiillas giildeniiren innan riittslig Mgiird fi\r vidtas mot honom. Som har 

sagts vid 3 * kan en amorteringsplan som har upprättats mot giildeniirens 

uttryckliga önskan inte anses skiiligen päkallad för att ta till vara horgeniirens 

riitt. 

Kostnaden för en {1tgiird som strider mot god inkassosed kan aldrig anses 

ha varit skäligen päkallad för att ta till vara borgeniirens riitt. Ett kravbrev 

som innehåller ovederhiiftiga utfall e. d. mot giildeniiren föranleder allts{1 

inte ersiittningsskyldighet. 

regel torde det inte kunna anses skiiligcn pi\kallat för att ta till vara 
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borgeniircns riitt att giildcniiren tillstillls fler iin en betalningspt1minnelse och 4 § kostnads/agen 

ett kravbrev. Det torde ocks{1 endast i undantagsfall kunna vara p<)kallat att 

man i samband med indrivningen av en fordran uppriittar mer iin en 

amorteringsplan. Ett s[1dant undantagsfall kan vara att giildeniircn. sedan en 

amortcringsplan har uppriittats, medverkar till en nv amortcringsplan diirför 

att han önskar ytterligare liittnader i fritga om avbetalningarna. Det m[1ste 

dock fordras att varje amorteringsplan, niir den uppriittadcs, kan anses ha 

framstätt som en realistisk möjlighet for borgeniiren att fä betalning för sin 

fordran. 

,-1ndra .r1rl"ke1. S1m1 tidigare har framghtt :ir det meningen att regeringen 

skall meddela verkstiillighetsföreskrifter till lagen vilka niirmare reglerar 

ersiittningsbeloppens storlek. l3etriiffande regleringens niirmare innehilll 

kan följande niimnas. 

I en siirskild förordning bör faststiillas de hi\gsta ersiittningshelopp som 

nc.Hmalt skall kunna utg[1 för skriftlig betalningsp<iminnelse. krav rörande 

skulden och amorteringsplan. Dessa hl'lnpp biir kunna överskridas. om 

siirskilda skiil fiireliggl~r. En s;ldan reglering iiverensstämmer i princip med 

den som r. n. giiller enligt inkassokostnadskungörelsen. 

Liksom f. n. biir beloppet för kravkostnadscrstittning hestiimmas s{1 att det 

kan anses tiicka kostnaderna för att uppriitta och siinda ut ett enda kravbrev. 

utformat i enlighet med bestiimmelserna i 5 *inkassolagen. samt kostnader

na för andra åtgärder som normalt förekommer i ett kravförfarande, s[1som 

mottagande och registrering av inkassouppdrag. enklare behandling av 

inviindningar fdm giildenären. hokföring och redovisning av inflytande 

betalning. Det s(tlunda faststiillda beloppet - f. n. enligt inkassokostnads

kungörelsen 55 kr. - biir normalt vara hela den ersiittning som en giildeniir 

skall behöva utge för kravförfarandet rörande t.:n viss skuld. Ciiildcniiren biir 

alltsö i regel inte vara skyldig att utge högre ersiittning diirför att hnrgcniiren 

eller dennes ombud har tillstiillt honom Oera kravbrev. Detta följer av att en 

si·1dan i1tgiird i allmiinhd inte kan anses ha varit skäligen pt1kallad för att ta till 

vara borgeniirens riitt. Om det finns särskilda skiil bör borgenären emellertid 

kunna ta ut en högre sammanlagd ersättning. 

Vad som nu har sagts om en giildeniirs skyldighet att betala ersiittning för 

kostnader för mer iin ett kravbrn' har i princip giltighet ocks;'i fiir den 

situationen att en fordran mot en giildeniir har överliitits från en borgeniir till 

en annan. 1 lar den förre borgeniiren framstiillt krav enligt 5 * inkassolagen 

mot giilcleniiren, torde det sf1lunda endast mer undantagsvis kunna anses vara 

skiiligen påkallat för att ta till vara den senare borgenärens riitt att iivcn 

denne framsUiller ett sådant krav innan han eventuellt vidtar riittslig tttgiird 

mot giilcleniiren. Om så emellertid kan anses vara fallet. iir gäldeniiren 

skyldig att ersiitta sitväl den förre som den nye borgeniirens kravkostnader. I 

den m{1n dessa tillsammans skulle överstiga det av regeringen för normalfall 

faststiillda högsta beloppet. kan st1dan skyldighet aläg:gas gäldenären med 

stiid av bestiimmelsen om siirskilda skäl. 

11 Riksdagrn 191\0!8/. I samt. Nr JO 
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[ fråga om vad som i övrigt skall anses utgiira siirskilda skiil fi:ir stiirre 5 och 6 *·/$ kost-

ersiittningsskyldighet iin i rlllrmalfalkn torde hittillsvarande praxis kunna 11adslagt'11 

följas. Ersiittni1ig med högre hc:lopp iin som normalt giiller s(im maximum för 

krav bör sålunda kunna utgt1 t. ex. om kravförfarandet har fordrat 

översiittningsarbete eller en onormalt stor arbetsinsats för att iLkntifiera 

gäldeniiren e. d. 

Som har sagts redan tidigare hör ersiittningsheloppct för skriftlig 

betalningspåminnelse kunna siittas avseviirt Higre iin ersiittningsheloppet för 

krav. [ enlighet med vad som har framh[1llits vid första stycket torde 

giildenären i regel inte vara skyldig att utge crsiittning för mer iin en 

betalningspilminnelse avseende en skuld. Vid hetalningspi1minnelse torde 

det ocksa mera siillan kunna föreligga siirskilda skiil fiir högrl' crsiittning iin 

den som normalt skall giilla som maximum. 

5 ~I 

Har någon annan åtgiird iin som avses i 2 eller 3 ~vidtagits i syfte att förnd 
giildcnären att erlägga betalning för en förfallen skull\. iir denne inte skyldig 
att ersiitta kostnaderna för åtgiirdcn. Vad nu sagts inskriinker dock inte en 
gäldenärs skyldighet att ersiitta kostnader för mer omfattande förhandling 
för biläggandc av tvistdritga rörande en fordran. 

(Jfr 4 ~ första stycket i promemoricförslaget). 

Genom denna paragraf kommer till uttryek att lagen inom det i 1 *angivna 

tillämpningsområdet innefattar en uttömmande reglering av giildeniirens 

skyldighet att ersiitta kostnader för olika t1tgiirder. Samtidigt klargörs dock 

genom bestiimmclsen i andra meningen att lagen över huvud taget inte iir 

avsedd att reglera friigan om en gäldenärs skyldighet att ers:itta kostnad fiir 

mer omfattande förhandling för biliig:g:ande av en tvistefr;'1ga rörande en 

fordran. I den delen fär hänvisas till avsnittet 4.4.:2. 

Avtalsvillkor som utvidgar giildenärens skyldighet att utge ers:ittning 
utöver vad som följer av denna lag lir ogiltigt. 

(Jfr 4 * andra stycket i promemorieförslaget). 

Paragrafen innebär att lagen är på det siittet tvingande till giildeniirens 

förmån att ett avtalsvillkor iir ogiltigt. om det aliigg:er honom en vidstriicktare 

ersättningsskyldighct iin som följer av lagen och till den anslutande 

verkställighetsföreskrifter om ersiittningsbcloppen. Som framg;h av vad som 

har sagts i avsnittet 4.4.5 tar bestiimmclsen emellertid sikte endast p;'1 si1dana 

avta\svillkor som har tillkommit pil förhand. dvs. innan en skyldighet att 

betala ersättning för betalningspåminnclsc. krav eller amorteringsplan har 

konkret aktualiserats. Därefter kan giildeniiren diiremot med bindande 

I Paragrafen har fått en något annan lydc:lsc: i propositi<>nsfiirslaget. 
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verkan ta p;\ sig en liingre gf1l'ndc l'rsiittningsskyldighet. Detta iiverensstiim

mer med den innebiird som vanligen brukar tilläggas bl'stiimmelser av de.t hiir 

ifrågavarande slaget (jfr t. ex. prop. 1973: 129 s. 193 och 232. 1976177: 123 s. 

159 och 369 f samt 1979/80:9 s. 102). I övrigt för i denna fråga hiinvisas till 

avsnittet 4.4.5. 

Ö1·ergt111~shcstä111111clser 

Denna lag triider i kraft dl'n I juli 1981. 
Bestiimmclsen i 6 * tilbmpas ä\'en p{1 avtalsvillkor som har tillkommit före 

den nya lagens ikrafttriidande. 

Enligt 6 § i den nya lagen skall ett avtalsvillkor som utvidgar giildenärens 

skyldighet att utge ersättning för kostnader utöver vad som följer av lagen 

vara ogiltigt. Av allmänna grundsatser torde följa att denna regel inte skulle 

drabba ett avtalsvillkor som har tillkommit före ikrafttriidandet, om inte 

annat föreskrivs (jfr prop. 1976/77: 123 med förslag till konsumentkreditlag 

m. m .. s. 149). Om en giildcnär genom ett sådant avtalsvillkor har tagit på sig 

en längre gående crsiittningsskyldighet iin som följer av lagen. skulle detta 

villkor alltså i princip vara giltigt även med avseende på ersättning för atgärd 

som har vidtagits först efter den nya lagens ikrafttriidande. Det kan här vara 

fråga om villkor i t. ex. ett kreditavtal. vars giltighet sträcker sig långt in i 

framtiden. En sådan ordning är inte tillfredsställande och kan medföra 

komplikationer vilka med hänsyn till de belopp som iir aktuella framstår som 

onödiga. På grund av det nu anförda gäller att bestämmelsen i 6 * skall 

tillämpas även p{1 avtalsvillkor som har tillkommit före ikraftträdandet. 

Detta innebär att lagen hlir tillämplig fullt ut i fr{1ga om ersättning för varje 

åtgärd som omfattas av lagen och som har vidtagits efter dess ikraftträdan

de. 

Av övcrg<'111gsbestiimmelserna till lindringarna i rättcgångsbalken och 

småmMslagen framgår att den processrättsliga reglering som f. n. gäller i 

fråga om rätten till ersättning för inkassokostnad skall även efter den l juli 

1981 tillämpas på ersättning för iitg:irder som har vidtagits före niimnda dag. I 

fräga om krav bör det avgörande vara niir kravet lämnades över dlcr sändes 

till giildenären. 

6.4 Förslaget till lag om ändring i lagsökningslagen 

För fordran som grundar sig på skuldebrev eller annat skriftligt fordrings
bevis och är fiJrfalft.>11 till bt'talningf()r giildeniiren lagsökas enligt vad som sägs 
i det följande. 

Om panträtt i fast egendom, skepp eller skcppsbygge har skriftligen 
upplåtits för en jiJrdra11 som avses i första stycket. kan borgenären genom 
lagsökning söka betalning ur egendomen. Har borgeniiren för fordringen 
inteckning i luftfartyg eller reservdelar till luftfartyg eller företagsinteckning. 
kan han genom lagsökning söka betalning ur den egendom vari inteckningen 
gäller. 

Övergångs
bestämmelser 
kostnads/agen 

Lagsöknings
/agen (LSL) 
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För en fordran på crsii1111ing som m·ses i.! eller 3 ~ l11ge11 ( 1980:000) 11111 

ersiittning ji'>r inkassokostnader 111. 111. jiir lagsiikning iiga r11111 ii\'Cll 0111 

fordringen illll' grundar sig p1i skrijiligr jimlri11gs/11•1·is. Ln Jiirutsiitt11i11g iir 
dock art lagsökningen iiga rum i .rn1n/Janrl med lag.1iik11ing enligt .fl:irsta eller 
andra srycker för den fordran so1n har ji'iranlcfl dm tltgiird so111 asiit111i11gs
anspråket 11\'Sl'f. 

/_agsökning för jimlran pä asärrning som ai·scs i trcdic strder jilr iigll m111 

enda.1·r i den mån den f<mlrade asiillningen kan 111gcl enlig! lagen 11111 crsiittning 
för inkassoko.\'f/1111/cr 111. 111. 

Vad som sägs i denna lag om giildeniiren skall vid lagsiikning som m·sa 
faststiillelse till bctC1!11i11g lir riss egendom rillä111pas p;\ iigaren av egendo
men. 

(Jfr l * i prnmemoridörslaget). 

Första och andra styckena. Andringarna iir a\' rent redaktionell natur. 

Tredje stycket. Genom det nya tredje stycket öppnas den i a\·snittet 4.-1.7 

förordade möjligheten att lagsöka en giildeniir for fordran pi1 ersiittning som 

avses i 2 eller 3 * lagen om ersiittning for inkassokostnader 111. m .. ii\'t~n om 

denna fordran inte grundar sig pa ett skriftligt h.ir(!ringsbevis. För att detta 

skall få göras krävs emellertid att lagsökningen för inkassokostnad sker i 

samband med lagsökning enligt första eller andra stycket fiir den fordran som 

har föranlett den ~ltgärd som crsiittnings;rnsprilket avser (huvudfordring.en). 

Kravet på samband för normalt anses innebiira att de bi1da fordringarna 

måste omfattas av samma ansiikan om lagsökning.,\\' det n:imnda kra,·et hör 

vidare följa att om ansökningen av n<'1gon anledning inte till n[1gnn del kan tas 

upp såvitt gäller huvudfordringen. s{1 bör den samtidigt a\·visas i fr{1ga om 

inkassokostnaden. Borgenären har i s{1dant fall givetvis miijlighet att i stiillet 

kräva ut inkassokostnaden genom en ansökan 0111 hL'talningsfi\rdäggan

de. 

Det bör understrykas att bestiimmelscn i tredje stycket giiller endast niir 

fordringen pä ersiittning för inkassokostnad intL' grundar sig pa skriftligt 

fordringsbcvis. Om fordringen grundar sig p~1 ett s[1dant fordringsbevis kan 

lagsökning för den äga rum enligt I * fi\rsta e\kr andra stycket. varvid n<\got 

krav pi\ samband med en lagsökning för huvudfordringen inte uppstiills. 

Vid lagsökning enligt I * andra stycket gäller f. n. att i rcgd även 

kostnaden för lagsökningsförfarandd - cliiri inbegripet eventuell ers:ittning 

för inkassokostnad - faststiills att utgi1 ur den pantfiirskrirna egendomen. 

Grunden för detta iir att den upplatna pantriitten i allmiinhL't anses giilla 

också för en del biförpliktdser. t. ex. indrivningskl1slnad och riit tq~irngskost

nad (jfr i fråga om panträtt i fast egendom Westerlind. Kommentar till 

jordabalken. 6 kap .. Stockholm I 977. s. 29 I ff). Den nya lagstiftningen om 

ersättning för inkassokostnader m. 111. innebiir inte nilgon iindring i svnen p<t 

skyldigheten att utge ersättning för inkassokostnad som en hiförpliktelsc till 

skyldigheten att betala huvudfordringen. Vid lagsökning enligt l ~ andra 

stycket kommer en fordran pä ersiittning för inkassokostnad s<iluncla iiven i 

fortsättningen att kunna faststiillas att utg<i ur den pantförskrivna egendo-

I~ LSL 
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men. förutsall att pantriittsuppl;i!L'lsen for anses omfatta iiven inkassokost- 1 § LSL 

nad. 

Fjärde stycket. Hiir upptas den nya ?estiimmelse som. i enlighet med 

övervägandena i avsnittet 4.4. 7. inncbiir att domstolens rätt och plikt tills. k. 

officialpriivning av ett anspriik p~t ersiittning för inkassokostnad bi be hälls och 

t. o. m. utvidgas i ni\gon .män_. l3estiimmclsen iir tilliimplig oavsett om 

lagsökningen för inkassokostnad äger rum enligt tredje stycket eller enligt 

nt1gnt av de tvi\ tidigare styckena i paragrafen. 

Av förevarande stycke och 3 ~ följer att en ansöbn om lagsökning för 

inkassnkPstrwd skall a\'visas i den mim den knstnadsersiittning som fordras 

inte kan utg{i enligt den nya lagen om ersiittning för inkassokostnader 111. m. 

och till den anknytande verkstiillighetsföreskriftcr betriiffande ersiittnings

beloppen. Priivningen av denna fr<iga skall göras av domstolen sjiilvmant och 

redan pii ansökningsstadiet. Rörande den priivning som siilunda skall 

verkstillas kan framhi\llas föl.ia1llk. 

Om ansökningen inndattar anspri1k pä ersiittning för betalningspf1111inncl

se. bör det fordras att horgeniiren i a11siikningen an!!er bi1de att giildeniiren 

efter förfallodagen för huvudfordringen har tillsti.illts en skriftlig bctalnings

p{1111innebe och att giikkniiren är skyldig att utge ersiittning för p;lminnelsen 

enligt ett s;'1dant avtal som avses i 2 ~ i den nya lagen om ersiittning för 

inkassokostnader m. m. 'i'rkar borgenären ersiittning för kostnad för krav 

bör det fordras att han i ansökningen anger att ett kravbrev. utformat r<'1 det 

sätt som sägs i 5 ~ inkassolagen. har liimnats iiver eller siints till giildeniiren 

efter huvudfordringens förfallodag. Bl·giir borgeniiren ersiittning för uppriit

tande av amorteringsplan biir det fordras att han p[1 motsvarande siitt anger 

att de i 3 *i elen nya lagen om ersiittning for inkassokostnader m. m. angivna 

förutsiittningarna för riitt till ersiittning för uppriittandet av planen iir 

uppfvllda. Som har framh<lllits i avsnittet -1...1.7 kan domstolen. niir 

omstiindigheterna ger anledning till antagande exempelvis att ett kravbrev 

eller en amorteringsplan inte uppfyller fiirutsättningarna för riitt till 

ersättning. fordra in en avskrift av kravbrevet eller amortcringsplanen. 

Det åligger vidare domstolen att priiva. om en kostnad som horgcniiren 

begiir ersiittning för har varit skiiligen p~tkallad för att ta till vara borgeniirens 

rätt (jfr 4 *första stycket i drn nya lagen om ersiitt1iing för inkassokostnader 

rn. m. ). Som har framhi11lits i departementspromemorian ligger det emeller

tid i sakens natur att domsttilen vid den hiir diskuterade prövningen. som sker 

redan 1xl ansökningsstadiet och· pi't grundval enbart av borgeniirl'ns ansökan 

samt andra av honom ingivna )J;mdlingar. endast i uppenbara fall kan avvisa 

ett anspr~1k p{1 ersättning för inkassokostnad därför att den ifr[1gavarande 

kostnaden inte kan anses ha varit skäligen p;lkallad. 

Om förutsiittningarna för ersiittningsskyldighet är uppfyllda. har dom

stolen att pröva att borgeniiren inte har yrkat ersiittning med högre belopp än 

som i det enskilda fallet kan utgil enligt lagen om ersiittning för inkassokost

nader m. m. och de diirtill anknytande vcrkstiillighetsföreskrifterna. Anled-
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ning att överväga avvisning diirför att ett alltför högt belopp har yrkats torde i I ~ LSL 

allmiinht't föreligga endast om borgeniircn gör anspr<lk pft ersi"ittning med 

högre belopp än det som för normalfallet skall utgöra maximum. I ett st1dant 

fall måste det krävas att borgcniiren i ansökningen åberopar omstiindighc:ter 

som kan utgöra särskilda skäl för den högn.: ersiittningen. Aberopar 

borgenären inte alls några speciella omstiindigheter eller iir de omstiindig-

hekr som anförs sädana att de inte kan anses utgöra siirskilda skiil för högre 

ersättning än normalt. skall ansökningen avvisas s{1vitt giiller iivcrskjutande 

belopp. Det torde dock bli siillsynt att domstolen p<'i detta inledande stadium 

kan anses ha grund för att genom avvisning besluta att det yrkande som skall 

bli föremäl för fortsatt förfarande sätts ned under maximibeloppet för 

normalfall. 

Det bör påpeka~ att borgcniiren ni1gon gång kan vara bcriittigad till högre 

ersättning än den som enligt regeringens föreskrifter om ersiittningshelop

pens storlek skall gälla som maximum för normalfall. utan att han behöver 

åberopa att det föreligger sådana särskilda skiil som enligt dessa föreskrifter 

skall fordras för en högre ersiittning. Detta gäller om giildenärcn. sedan en 

skyldighet att betala ersiittning för en krav kostnad e. d. har aktualiserats i det 

konkreta fallet. har tilagit sig att utge högre ersättning iin han enligt lagen om 

ersättning för inkassokostnader m. m. skulle vara skyldig att betala. I ett 

sådant fall milste det fordras att borgeniiren i ansök1iingen anger att det 

föreligger ett åtagande av ifrågavarande innebörd frfö1 gäldenärens sida. I 

annat fall skall. i enlighet med vad som nyss sades. ansökningen avvisas siivitt 

gäller belopp som överstiger vad giildenären normalt är skyldig att utge enligt 

lagen om ersättning för inkassokostnader m. m. 

Mot ett avvisningsbeslut enligt 1 ~ fjärde stycket och 3 * kan bnrgeniiren 

enligt 34 § lagsökningslagcn föra talan genom besviir. Ett beslut om att helt 

eller delvis avvisa ett yrkande om ersättning för inkassokostnad innebiir inte 

att frågan om borgeniircns riitt till ersiittning enligt det avvisade yrkandet iir 

rättskraftigt avgjord. Horgeniiren är s<'tlcdes oförhindrad att genom stämning 

eller i summarisk process pä nytt framstiilla ett avvisat yrkande. som dä kan 

vara bättre underbyggt. Att detta dock inte alltid kan ske genom en ny 

ansökan om lagsökning följer av I * tredjL' stycket. Har det lngsiikningsmal i 

vilket ett visst yrkande lrnr avvisats hänskjutits till riittcgi"ing. torde 

borgenären vidare i den rättegängen kunna framställa det avvisade yrkandet. 

under de förutsiittningar som anges i 13 kap. 3 * rättegångsbalkcn. Sker det 

och finner domstolen att anspråket iir ogrundat. skall det givetvis inte d[t 

avvisas utan ogillas. 

Femte stycket. Bestämmelsen motsvarar sakligt sett nuvarande 1 * fjiirde 

stycket. I detta anges f. n. att vad som i lagen sägs om giildcnären skall vid 

lagsökning enligt I ~ andra stycket tillämpas på ägaren av den egendom ur 

vilken betalning söks. Som har berörts i anslutning till andra st~-cket kan 

emellertid en fordran p[1 ersättning för inkassokostnad fastställas till 

betalning ur pantförskriven egendom. förutsatt att pantriittsupplMcbcn far 
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anscs omfatta även siidan knstnad. Detta giiller iivcn 11m lagsiikning för 3 och 12 H LSL 

inkassnlrnstnaden sker enligt I * tredje stycket. 1'{1 grund av detta har 

hiinvisningL·n till andra stycket crsatls med l'n u!lrycklig beskrivning av dcn 

situation som avscs mcd fiirevarande bcstiimmclse. 

Finner rätten att de handlingar som har åberopats ej utgör bevis om fordran 
eller rätt till betalning ur den egendom som har angivits eller finner rätten 
annars att hinder .föreligger mot att ta upp en ansökan enligt I ~första, andra 
eller tredje stycket, skall den avvisas. Bevis om t11Tisning skall tecknas på det 
ena exemplaret av ansökningen. 

(Jfr 3 § i promemoricförslagct). 

Bestämmelserna i paragrafen har ändrats så att de omfattar även en 

ansökan om lagsökning enligt det nya tredje stycket i 1 *· I övrigt är 

ändringarna av redaktionell eller förtydligande natur. I fråga om sambandet 

mellan paragrafen och det nya fjärde stycket i I §får hänvisas till vad som har 

sagts i anslutning till sistnämnda bestämmelse. 

Gör gäldenären någon annan invändning mot kravet än som anges i 10 och 
11 §§ och vill han styrka sin invändning, skall han genast förete sina bevis. 
Härvid gäller endast skriftliga bevis. Finner rätten att gäldenären har skäl för 
invändningen. skall målet hänskjutas som tvistigt till rättegång. 

Grundas kravet på ett fordringsbcvis enligt vilket gäldenären skall ha en 
motprestation för sin betalning och gör gäldenären en invändning som gäller 
motprestationen, skall målet som tvistigt hänskjutas till rättegång, om 
gäldenären har visat sannolika skäl för invändningen eller borgenärens rätt 
till betalning annars är oklar. Detsamma gäller när gäldenären gör invändning 
mot ett krm· som avser ersättning enligt 2 eller 3 § lagen (1980:000) om 
ersättning för inkassokostnader m. m. 

(Jfr 12 s i promemorieförslaget). 

Första stycket. Ändringarna är uteslutande av redaktionell natur. 

Andra stycket. Om gäldenären i lagsökningsförfarandet gör en invändning 

mot ett anspråk på ersättning för inkassokostnad bör målet i den delen, i 

enlighet med vad som har föreslagits i departementspromemorian, lämpligen 

behandlas enligt samma regler som sedan tidigare gäller enligt 12 § andra 

stycket. En bestämmelse om detta har tagits in som en andra mening i andra 

stycket. Med anledning av vad domstolsverkct har anfört i sitt remissyttrande 

kan framhållas att bestämmelsen är avsedd att tillämpas vare sig det 

ifrågavarande ersättningsanspråket grundas på skriftligt fordringsbevis eller 

inte. 

Den nya bestämmelsen i andra meningen innebär att ersättningsanspråket 

skall som tvistigt hänskjutas till rättegång, om gäldenären gör en invändning 
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mot detta och visar sannolika skäl för invändningen eller om borgenärens riitt 18 !$ LSI. 

till betalning enligt ersättningsanspråket annars framstår som oklar med 

hänsyn till invändningen. Om lagsökningsmålct avser såväl huvudfordringen 

som ett anspråk på ersättning för inkassokostnad men gäldenären enda\t 

framställer invändning mot det senare anspråket, saknas det anledning att 

hänskjuta målet till rättegång i den del som gäller huvudfordringen. 

Som tidigare har nämnts kan skyldigheten att utge ersättning för 

inkassokostnad anses utgöra en biförpliktelse till skyldigheten att betala den 

fordran som har föranlett kostnaden. Om en borgenär har framställt 

exempelvis ett krav rörande en fordran som han anser sig ha mot en gäldenär 

men denne sedermera inte befinns skyldig att betala den påstådda 

fordringen, är den förmente gäldenären givetvis inte heller skyldig att ersätta 

kravkostnaden. 

Det kan tänkas inträffa att en gäldenär som lagsöks såväl för inkassokost

nad som för huvudfordringen framställer en uttrycklig invändning endast 

mot det senare anspråket. I ett sådant fall får gäldenären emellertid. 

åtminstone i regel, anses ha framställt invändning också mot anspråket på 

ersättning för inkassokostnad. Om gäldenären har visat sådana skäl för 

invändningen mot huvudfordringen att denna som tvistig skall hänskjutas till 

rättegång, bör därmed också anspråket på ersättning för inkassokostnad 

hänskjutas. 

18 § 

För att få ut en penningfordran som inte grundar sig på skriftligt 
fordringsbevis och inte avser skadestånd kan borgenären utverka betalnings
föreläggande enligt vad som sägs i det följande. 

Betalningsföreläggande får ges för fordran på ersättning som avses i 2 eller 
3 §lagen (1980:000) om ersättning för inkassokostnader 111. 111. i den mån den 
fordrade ersättningen kan wgå enligt den lagen. 

(Jfr 18 § i promcmoricförslagct). 

Första stycker. Här har gjorts endast några språkliga ändringar. 

Andra stycket. I detta stycke har tidigare endast funnits en bcstämmL'lse 

om att betalningsföreläggande får ges för fordran som avser inkassoåtgärd. 

Även genom styckets nya lydelse fastslås detta förhållande, liksom att 

betalningsföreläggande också kan ges för fordran på ersättning för skriftlig 

betalningspåminnelse enligt 2 ~ i den nya lagen om ersättning för inkasso

kostnader m. m. I andra stycket har emellertid även tagits in en regel som 

innebär att betalningsföreläggande för fordran på ersättning som avses i 2 

eller 3 § i den nämnda lagen får ges endast i den mån ersättningen kan utgå 

enligt lagen. Härmed åsyftas att, på motsvarande sätt som med det nya l § 

fjärde stycket. bibehålla och i någon mån utvidga domstolens rätt och plikt 

till s. k. officialprövning av anspräk på ersättning för inkassokostnad (se 

avsnittet 4.4. 7). 
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Den nya lydelsen av andra stycket innehi"ir att en ansökan om betalnings

föreläggande. som avser ersiittning för hetalningspäminnelse, krav eller 

amorteringsplan. enligt 21 s lagsökningslagen skall avvisas i den mån den 

fordrade ersättningen inte kan utgu enligt den nya lagen om crstittning för 

inkassokostnader m. m. Beträffande domstolens prövning av avvisningsfrå

gan samt borgenärens möjligheter att anföra besvär över ett avvisningsbeslut 

och att på nytt framställa ett avvisat ansprak kan hänvisas till vad som i 

anslutning till 1 § fjärde stycket har sagts om motsvarande spörsmål vid 

lagsökning för inkassokostnad. 

Om gäldenären på rätt sätt och inom riitt tid bestrider en ansökan om 

betalningsföreläggande som avser ersättning för inkassokostnad. skall enligt 

26 § lagsökningslagcn målet i den delen som tvistigt h;inskjutas till rättegtmg, 

om borgenären begär det. 

Även vid betalningsföreläggande torde det ofta kunna inträffa att en 

gäldenär, som har delgetts en ansökan som avser bftde inkassokostnad och 

den fordran som har föranlett kostnaden. uttryckligen bestrider ansökningen 

endast suvitt gäller den senare fordringen. I enlighetmed vad som har anförts 

i anslutning till 12 * beträffande motsvarande situation vid lagsökning får 

bestridandet i ett sådant fall i regel anses omfatta också anspråket på 

inkassokostnad. Begär borgenären att målet skall hänskjutas till rättegång. 

bör hänskjutandet då avse även kostnadsanspråket. 

Övergångsbestämmelser 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 198 l. Äldre bestämmelser gäller dock 
fortfarande i fråga om kostnad för inkassoåtgiird som har vidtagits före 
nämnda dag. 

Bestämmelsen innebär att lagsökningslagen i dess lydelse före den .1 juli 

1981 fortfarande skall tillämpas vid lagsökning eller betalningsföreläggande 

som avser ersättning för kostnad för inkassoåtgiird som har vidtagits före den 

dagen. 

6.5 Förslaget till lag om ändring i rättcgångsbalkcn 

18 kap. 8 § 

Ersättning för rättegångskostnad skall fullt motsvara kostnaden för 
rättegångens förberedande och talans utförande jämte arvode till ombud 
eller biträde, savitt kostnaden skäligen varit påkallad för tillvaratagande av 
partens rätt. Ersättning skall ock utgi't för partens arbete och tidsspillan i 
anledning av rättegången. Såsom Mgärd för rättegfmgens förberedande anses 
förhandling för biliiggande av tvistefråga som har omedelbar betydelse för 
partens talan. 

Ersättning -för riittegångskostnad skall även innefatta ränta efter sex 
procent från dagen då målet avgöres till dess betalning sker. 

Övcrgångsbestä111-
111clser LS L 

Riittegilngsbalken 
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Ändringen, som motsvarar vad som föreslogs i departementspromemori

an, innebär att det nuvarande andra stycket upphävs och att det nuvarande 

tredje stycket träder i dess ställe. Det upphävda andra stycket innehöll 

bestämmelser om att inkassoåtgärd som hade vidtagits före rättegången 

ersattes som rättegångskostnad, varvid ersättningen utgick enligt bestäm

melser som meddelats av regeringen, dvs. enligt inkassokostnadskungörel

sen. På sådana kostnader tillämpas i fortsättningen den nya lagen om 

ersättning för inkassokostnader m. m. och till den anslutande författning-

ar. 

Övergclngsbestiimmelser 

Denna lag träder i kraft den I juli 198 l. Äldre bestiimmelscr gäller dock 
fortfarande i fråga om kostnad för inkassoåtgärd som har vidtagits före 
nämnda dag. 

6.6 Förslaget till lag om ändring i lagen om rättegången i tvistemål om mindre 

värden 

8 § 

Ersättning för rättegångskostnad får ej avse annat iin kostnad för 
1. rådgivning enligt rättshjälpslagen (1972:429) vid ett tillfälle för varje 

instans, 
2. ansökningsavgift, 
3. resa och uppehälle för part eller ställföreträdare i samband med 

sammanträde eller. om personlig inställelse ej föreskrivits, resa och 
uppehälle för ombud, 

4. vittnesbevisning, 
5. översättning av handling. 
Ersättning utgår endast i den mån kostnaden varit skäligen påkallad för 

tillvaratagande av partens rätt. 
Ersättning som anges i första stycket 3 utgår enligt bestämmelser som 

regeringen meddelar. 
Med kostnad som sägs i första stycket 1 jämställes kostnad för annan 

rådgivning som lämnas av advokat eller biträdande jurist på advokatbyrå, i 
den mån den ej överstiger i rättshjälpslagen bestämd rådgivningsavgift. 

Har mål till en början handlagts i annan ordning än enligt denna lag, utgår 
ersättning för kostnad som uppkommit i samband därmed enligt vad som 
gäller därom. 

Ändringen motsvarar vad som föreslogs i departementspromemorian. 

Den innebär att nuvarande punkt 6 i första stycket - enligt vilken ersättning 

för rättegångskostnad får avse även kostnad för inkassoåtgärd som har 

vidtagits före rättegången - utgår. Vidare innebär ändringen att den 

nuvarande hänvisningen i tredje stycket till nämnda punkt 6 samtidigt 

utgår. 

Lagen om rätte
gången i tviste
mål om mindre 
1.oärden 
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Övergångsbestämmelser 

Denna lag träder i kraft den l juli 1981. Äldre bestämmelser gäller dock 
fortfarande i fråga om kostnad för inkassoåtgärd som har vidtagits före 
nämnda dag. 

7 Hemställan 

Jag hemställer att lagrådets yttrande inhämtas över förslagen till 

1. lag om ändring i kreditupplysningslagen (1973: 1173), 

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

3. lag om ersättning för inkassokostnader m. m., 

4. lag om ändring i lagen (1946:808) om lagsökning och betalningsföre

läggande (lagsökningslagen), 

5. lag om ändring i rättegångsbalken, 

6. lag om ändring i Jagen (1974:8) om rättegången i tvistemål om mindre 

värden. 

8 Beslut 

Regeringen beslutar i enlighet med föredragandens hemställan. 
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Hilaga I 

Lagförslag i departementspromemorian (l)s .Ju 1979:8) 
KreditupplJsning och inkasso 

Förslag till 
Lag om ändring i kredituppb'sningslagen ( 1973:117 3 J 

1 liirigenom föreskrivs all 1-4. <i--8. 10-13. l<i. 19 nch ~()~*kreditupplys

ningslagen ( 1973: 1173) skall ha nedan angivna lydelse. 

N11rnrc111dc frdl'lse 

Denna lag giiller yrkes111iissig1 

bcdri1 ·en kn:d i tu ppl ysn i ngsverksa 111-

het. f-örmedling av 11pplys11i11gar 

mellan kreditinriittningar 0111ji11111s 

dock ej m· lagen, i den mån det iir 

fr{1ga om Sveriges riksbank. Sveriges 

investeringsbank AB eller amwn 

kreditinriittning unt.kr hankinspek

tionens tillsyn iin finansbolag enligt 

lagen ( l LJ79:0!l!l) om finansbolag. Lj 

heller giiller lagen förmedling av 

upplr.111i11gar mellan företag innm 

samma koncern. 

F6resl11gc·11 lrdclse 

0L'nna lag giiller kreditupplys

ningsverksamhet s-11111 i1111ef,,[r mt 

11cig1111 111111111 ii11 i c·11.l'laka f11/1 liim11c1r 

krcdit11pplrs11i11g11r 11101 ersiit//li11g el

ler som c·11 led i 11iiri11gs1·crksa111hct. 

l.C1ge11 giillcr också a11111111 kredir11pp

l_1·.rni11g.1·1·erk.1·a111hc't. 0111 den iir 111· 

stiirrc 0111_ti11111i11g. 

LC1ge11 0111.fimar ej 

I. 1·crksa111llC't so111 m·scr fiinned

ling av k1wlit11pp!r.111i11gC1r mellan 

kreditinriittningar. i den mi111 det iir 

fr[tga om Sveriges riksbank. Sveriges 

investcringsbank AB eller annan 

kreditinr:ittnin_l! under bankinspek

tionens tillsyn iin finansbolag enligt 

lagen ( 1979:000) om finans])()Jag:. 

2. 1·erksa111het so111 arscr förmed

lin!! av krcdi111ppfrs11i11gC1r mellan 

företa)! inom samma koncern. c/la 

3. 11tgil'lli11g m· tryckt skri/i 1•1/cr 

111111c111 skrifi su111 a1·scs i I kap. 5 * 
rryck.fi·iht'ts(iimrcl11i11grn. 11111 111gir-

11i11grn sker l/fllll 1·iismtlig1 sy/ic ull 

_l/ir111cd lll k rt'd i111p1J!y.\·11 ingar. 

I Nm·aramk lydelse angi\'en enligt k1rsl:1g i pri1p. 1'>7X.'7'J: 170 
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Nuvam11de ~vde/se 

I lagen avses med 

kreditupplvsning : uppgift. (lmdö

rne eller rE1cl som l:\mnas till ledning 

for bediimning av annans kreditviir

clighet eller vederhiiftighet i övrigt i 

ekonomiskt hiinseende. 

personupplysning: kreditupplys

ning om a1111an enskild person ii11 den 

som iir niiringsidkare eller annars har 

så i·iiscnr/igr injl_1·wnifr i l'iss 11iiring.1-

vaksmnher att uppgift 0111 hans egna 

förhållanden behä\'s f/ir att he/vsa 

1·crk.rn111hctcns ekonomiska stiill

ning. 

.~ ~ 
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F iJres/age11 ~wlefse 

Vid rillii1111mi11gen a1· andra srrckcr 

skall 111l'd krcditinrii1111i11g under 

ha11kimpckri1mcns rillsrn jiimstiillas 

11111111r ji'irctag under i11.1pd:1iom·ns 

tillsyn, 0111 det har inriitfillsfi"ir krcdir

ttp plys11ings1 ·erks11111 /1er. 

I lagL'n avsi::s med 

kreditupplysning: uppgift. omdö

me eller r~id som l:imnas till ledning 

för bediimning av annans kreditviir

dighet elkr wderhiiftighet i Ö\Tigt i 

ekonomiskt hiinseende. 

person upplysning: kredit upplys

ning om enskild person. 

Kreditupplysningsverksamhet far bedri\'as endast eftn tillst<ind av data

inspektionen. 

Tillsti111d behövs ej för krL·ditupp- Tillst[1nd behiivs ej för kreditupp-

lysningsverksamhet, i den mim den lysnings1erksamht'l. i den mi111 dt•n 

het!ri\'cs genom offentliggörande av l>t'dril's gen(.)111 offentliggörande av 

kreditupplysning i tryckt skrift. kreditupplysning i tr~'L"kt skrift eller 

annan skrift so111 in·scs i I kap. 5 .~ 

tn·ckfrihcts/ån1n/11i11gm. 

4 ~ 

Tillst{md att bedri\'a kreditupplys- Tillst{1nd att bedriva kreditupplys-

ningsverksamhet fi\r meddelas en- nings\'erksamhl't far mcLILklas en-

dast om det fr{rn allmiinn;1 synpunk- dast 0111 det friin allmiinna synpunk-

ter finns behov av vcrksamhetL'll och ter finns hchov a\' verksamhetL'n nch 

den kan antagas bli bedriven pi1 L'tt den kan 11111as bli bedriven pi1 ett 
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Nuvarande lydels·e Föreslagen (vdelse 

sakkunnigt och omdiimesgillt siitt. sakkunnigt och omdömesgillt s:itt. 

Tillstånd meddelas för en tid av 

högst tio [ir i siindcr och ft1r förenas 

med föreskrift om hur verksamheten 

skall bedrivas. 

Tillstilndfår meddelas för en tid av 

högst tio {1r i siinder. Det far förenas 

med föreskrift om hur verksamheten 

skall bedrivas och 0111 skyldigher atl 

a11111c'ila ii11dri11g av fi:ir/11l/la111le som 

har ha/i berydelsc för 1illsttl11de1. 

Tillstånd far ej meddelas någon för vilken gäller inskränkning i rätten att 

förviirva fast egendom enligt lagen ( 1916: 156) om vissa inskriinkningar i 

riittcn att förviirva fast egrndom m. m. 

6 * 
Uppgift om n[igons politiska eller religiösa uppfattning, ras eller hudfärg 

far icke insamlas. lagras eller vidarebefordras i kreditupplysningsverksam

het. 

Uppgift om att mlgon misstiinkt's 

eller dömts för hrott eller avtjiinat 

straff eller undergått annan pMöljd 

för brott eller varit föremttl för 

i\tg:ird enligt barnavårdslagen 

(1960:97). lagen (1954:579) om nyk

terhetsv<hd, lagen ( 1956:2) om soci

alhjälp. lagen ( 1966:29.1) om bere

dande av sluten psykiatrisk viird i 

vissa fall. lagen ( 1967:940) angående 

omsorger om vissa psykiskt utveck

lingsstörda. lagen ( 1964:450) om 

Mgiirder vid samhiillsfarlig asociali

tet eller utliinningslagen ( L954: 191) 

för ej utan medgivande av datain

spektionen insamlas. lagras eller 

vidarebefordras i kreditupplysnings

verksamhet. Detsamma giiller upp

gift om sjukdom, hiilsotillstånd eller 

liknande. 

Uppgift om att någon 111i.1·srii11k.\· 

eller dömts för brott eller avtjänat 

straff eller underg.{1tt annan ptiföljd 

fiir brott eller varit föremäl för 

ätgiird enligt barnavi'trdslagen 

( 1960:97). lagen ( 1954:579) om nyk

terhetsv{1rd. lagen ( 1956:2) om soci

alhjiilp. lagen ( 1966:291) om bere

dande av sluten psykiatrisk viird i 

vissa fall. lagen ( 1967:940) angäendc 

omsorger om vissa psykiskt utveck

lingsstörda, lagen ( 1964:450) om 

åtgiirder vid samhällsfarlig asociali

tet. lagen ( 1973:558) om tillf'iilligr 

0111hä11dcrraga11dc, lag(·11 ( 1976:511 J 

om omhii11daraga11de av bcmsade 

personer 111. 111. eller u!Uinningslagen 

( 1954: 193) för ej utan medgivande 

av datainspektionen insamlas. lagras 

eller vidarebefordras i kreditupplys-

ningsverksamhet. Detsamma gäller 

uppgift om sjukdom, hälsotillstånd 

eller liknande. 

Medgivande som avses i andra stycket får lämnas endast om synnerliga skiil 

föreligger. 
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Nul'arande ~wlelse Föreslagen f.rdelse 

H 
Personupplysning får ej inneh{tlla uppgift om annan betalningsförsummel

se iin sådan som fastslagits genom domstols eller annan myndighets 

avgörande eller f1tgtird eller snm lett till betalningsinstiillelse. konkursansö

kan eller ackord. Uppgift som enligt det sagda ej for liimnas ut fiir icke heller 

lagras. 

Datainspektionen för medge 

undantag fr{m bcstiimmelserna i 

första stycket. 

Personupplysning Htr ej innehMla 

uppgift om omständighet eller för

h;\llancle som iir av betvdelse för 

bedömningen av nägons vederhiif

tighet i ekonomiskt hiinseende. om 

fem :1r förflutit från utg{111gen av det 

är d{1 omständigheten intriiffade 

eller förhtillandet upphörde. Upp

gift som enligt det sagda ej för 

liimnas ut skall eftn den angivna 

tiden gallras ut ur register som 

anriindes i kreditupplysningsvcrk

samhet. Gallringen skall göras s[1 

snart det kan ske och i vart fall innan 

upplysning liimnas om den som upp

giften avser. 

Regeringen ella, efier rcgcri11ge11s 

bc.1·tii111111a11de. datainspektionen fftr 

.fi'ireskri1·11 undantag frim bestiim

melserna i första stycket. 0111 det 

hehö1-.1·.fl'ir att 11111/i·ika att pcr.1·011upp

lys11i11g /1/ir uppenbart 111is.1Tisa11tle. 

Personupplysning fftr ej innch{1lla 

uppgift om omstiindighet eller för

hällande som iir av betydelse för 

bedömningen av nt1gl111s vederhM

tighet i ekonomiskt hiinst·ende. om 

tre i\r förflutit frim utgimgen av det [ir 

då omstiincligheten intriiffade eller 

förhtillandct upphörde. Ftir uppgiti 

0111att11ågo11 instiillt si11a /1eta/11i11gar. 
l'llrit .fi'jrsatt i konkurs eller 111eclgi1·its 

ackord och om att m1go11 ha/i infly

tande ö1·er ett ris.1·t fi'jretag giilla dock 

!'Il tid m· fem 1/r. 

Uppgift som enligt första stycket 

ej för liimnas ut skall efter den 

angivna tiden gallras ut ur register 

som a111·ii11ds i kreditupplysnings

verksamhet. Gallringen skall göras 

s:"1 snart det kan ske och i vart fall 

innan upplysning l:imnas om den 

som uppgiften a\'ser. 
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Nuvarande (rdelse Föreslagen (nle/se 

10 ~ 

Var och en har riitt att mot skiilig Var och en har riitt att mnt skiilig 

avgift hos den som hedri\'cr kredit- avgift hos den snm bedriver kredit-

upplysningsverksamhct fa skriftligt upplysningsverksamht'.1 fa skriftligt 

hL'skcd om innehiillet i de uppgifter besked om inneh<tllL't i de uppgiftL'r 

sPm finns lagrade om honom. som finns lagrade nm honom c//a 

0111 till slida11t1 llf'/1gificr ej finns 

/llgmde i 1·1·rk.w111he1c11. 

Il * 
Om personupplysning liimnas p<'1 

annat siitt iin genom ollentliµgöran

Je i tryckt skrift. skall skriftligt 

meddelande 0111 upplysningens inn1·

häll samtidigt liimnlls kostnadsfritt 

till den som 11p11lvs11ingc11 arscr. 

Om personupplysning Umnas p{1 

annat siitt iin genom (lffcnt\iggiiran

de i tryckt skrift. skall dm som m·sc·s 

med 11pplrs11i11gm s;1111tidiµt och 

kPstnadsfritt ti//stii//asskriftliµt med

delande Pm l'lld llflf'l.1•s11i11gc11 i1111c

l11/ller rörande lw11u111 och fhr rems 

riik11i11g den har hcgiirts. /-/ar so111 ett 

led i 11pp/."s11i11gc11 11p11gifia lii11111l!ts 

ii1·1·11 0111 w1111111 /)('rso11. skllll detta 

llllges i 111cddcll!nde1 jiimrc drn andra 

/H'l"S011e11s 11,111111. l\11dra 11ppgi{ier 

röra111/e den personen iin ide111i1e1s

ll/'f'gi/ia och 11dn·ss jilr ej/iwngä 111· 

1111•1/1/clll11de1. 

12 * 
Fiirekommcr anledning till misstanke att uppgift i kreditupplysning som 

liimnats under den senaste tlll\'m:lnaderspL'rioden eller i register snm 

anviindes i kreditupplysningsverksamhet iir oriktig eller missvisande. skall 

den som bedriver \'erksamheten utan driijsmi1l vidtaga skiiliga i1tgiirdt'r för 

att utrt'da förh;'lllandet. 

Visar sig uppgiften vara oriktig 

eller missvisande, skall den. nm dl'n 

förekommer i reµister. riittas. kom

pletteras eller uteslutas ur registret. 

Har uppgiften wgits in i kreditupp

lysning som l:irnnats pa annat siitt iin 

genllm trvckt skrift. skall r:ittdse 

eller komplettering sä snart det kan 

Visar sig uppgiftl'n ,·ara oriktig 

eller miss,·isande, skall den. om den 

frirekl1111111er i register. r~ittas. kom

plt'tteras eller uteslutas ur registret. 

Har uppµiften tagits in i kreditupp

lysning som liimnats pi1 annat s:itt iin 

geiwm tryckt skrift clll'r w111w1 skri/i 

som 111·ws i I kap. 5 .;:; trrck.frihetsfur-
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Nuvarande lydelse 

ske tillställas var och en som under 

den senaste tolvm{madersperioden 

fått del av uppgiften. Har uppgiften 

lämnats i periodisk skrift, skall rät

telse eller komplettering så snart det 

kan ske införas i ett följande num

mer av skriften. Vad som siigs i detta 

stycke gäller dock icke, on1 uppgif

ten uppenharligen saknar betydelse 

för hcdömningen av vederbörandes 

vederhäftighet i ekonomiskt hänse

ende. 
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Föreslagen lydelse 

ordningen, skall riittelse el kr kom

plettering s{1 snart det kan ske till

stiillas var och en som under den 

senaste tolvmt1ilackrsperioden fått 
del av uppgiften. Har uppgiften läm

nats i periodisk skrift. skall riittelsc 

clkr komplettering sö snart det kan 

ske införas i ett följande nummer av 

skriften. Vad som siigs i detta stycke 

giiller dock icke. om uppgiften 

uppenharligen saknar betydelse för 

bedömningen av vederbörandes ve-

derhäftighet i ekonomiskt hänseen

de. 

Har fråga om rättelse eller liknande fögiird tagits upp efter framstiillning 

från den som uppgiften avser. skall denne kostnadsfritt underriittas om 

huruvida sådan åtgärd vidtagits. 

13 § 

Register som användes i kreditupplysningsverksamhet får överlåtas eller 

upplåtas till annan endast efter medgivande av datainspektionen. 

Upphör någon att bedriva kredit- Den som upphör att bedriva kre-

upplysningsverksamhet, skall han 

anmäla detta till datainspektionen. 

Inspektionen föreskriver i sådant fall 

hur det skall förfaras med register 

som använts i verksamheten. 

ditupplysningsverksamhet eller som 

m·ser att kassera ett register som 

am·äncls i sådan \'erksamhet skall 

anmäla detta till datainspektionen. 

Inspektionen föreskriver i stldana 

fall hur det skall förfaras med regis

ter som berörs m· åtgärden. 

16 § 

Datainspektionen har rätt att företaga inspektion hos den som bedriver 

kreditupplysningsverksamhet och att taga del av samtliga handlingar som rör 

verksamheten. 

Den som bedriver kreditupplysningsverksamhet skall lämna datainspek

tionen de upplysningar om verksamheten som inspektionen begär för sin 

tillsyn. 

12 Riksdagen 1980181. I samt. Nr JO 

Bedrivs krediwpplysningsverk-

samhet genom 11tgivamle m· tryckt 

skrift eller annan skrift som avses i I 

kap. 5 * tryckfrihetsförordningen, 
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Färes/agen ~vde/se 

skall den som hed1frcr 1·Nksa111'1ere11 

ino111 rn 1·eck11 eficr 111girn11der kosr-

11ad1f/·i111ills1iilla datainspektionen ctl 

exemplar a1· skrijirn. 

l'H" 
Till böter eller fängelse i högst ett Till biiter eller fängelse i högst ett 

[1r dii111es den som uppsMligen eller [ir dö111s den snm upps<1tligen eller av 

av oaktsamhet oaktsamhet 

I. bedriver kreditupplysnings- I. bedriver kreditupplysnings-

verksamhet utan tillstand enligt den- verksamhet utan tillstiind enligt den-

. na lag. niir sådant erfordras. na lag. niir s[1dant till.wclnd erford-

ras. 

2. brvter mot 6-9 eller LI * eller 2. bryter mot 6-lJ .~. 13 * .fi'irsta 

mot föreskrift som meddelats enligt srvcket eller andra stycket .ti'Jrsta 

4 *första stycket eller 17 ~- eller 111rninge11 eller 16 ~ rredje s1yckc1. 

3. lämnar osann uppgift i fall som 3. hrwer mot föreskrift som med-

avses i I 0 eller 11 *eller i I 6 * andra delats enligt 4 * andrn stycket. 13 ~ 

stycket. andra stvckt'I andra 111e11i11ge11 eller 

17*.ellcr 

20 ~ 

.J. l:imnar osann uppgift i fall som 

avses i I O * (•/ler I (i * andra stycket 

eller i 111eddelw11le ei1ligt 11 .l:i så\'itl 

w1g1/r fi.irh,lflande som a1·ses i 11 * 
första c/lcr andra 111e11i11gc11. 

liar kreditupplysningsverksamhet Har kreditupplysninµsverksamhet 

bedrivits utan tillst{md enligt denna bedrivits utan tillst;lnd enligt denna 

lag. när sådant erfordras. skall regis- lag. niir st1dant tillstånd erfordras. 

ter som anv:ints i verksamheten för- skall regiqer som anviints i verksam-

klaras förverkat, om det ej :1r uppen- beten förklaras förverkat. om det ej 

bart obilligt. Detsamma gäl kr. om iir uppenbart obilligt. Detsamma 

register överlätits eller upplatits giilkr. om register överbtits eller 

strid med LI * första stycket. uppl[1tits i strid med 13 * första 

stycket eller om fiircskrifi som 111ed

dcl111s enligt 13 .~ andrn styckct a11ilra 

me11i11grn ej fiiljrs. 

c Senaste lydelse 1975:742 
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Denna lag triider i kraft den 1 juli 1980. 

Utan hinder av första stycket får datainspektionen i tillst{1ndsiirende som 

avgörs före den 1 juli 1980 meddela föreskrift enligt 4 * andra stycket om 

skyldighet att anmiila iindring av visst förhi1llande. såvitt angår tid fr{m och 

med niimnda dag. 
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Förslag till 
Lag om ändring i inkassolagen (1974:182) 

I hirigenom föreskrivs i fri\ga om inkassolagen ( 11J7.i: 182) 

dels att 1-3. 5, 7. !Il. I I. 12. 13 och 17 ** skall ha nedan angivna 
lydelse. 

dels att rubrikerna niirmast före I och 2 *~ skall ha nedan angivna 

lydelse. 

dels att rubriken niirmast före 4 *·"Verksamhetens bedrivande m. m.", 

skall bytas ut mot rubriken "Regler för inkassoverksamhet". 

dels att niirmast före 9 * skall införas en nv rubrik, "Verkan av viss 

betalning". 

dels att närmast före 10. 11 och 12 **skall införas nya rubriker av nedan 

angivna lydelse, 

dels att i lagen skall införas en ny paragraf. I Ila~. av nedan angivna lyddse 

samt närmast före denna en ny rubrik av nedan angivna lydelse. 

N11rnra11de lydelse Föreslagen lrdelse 

Inledande bestämmelser Tillämpningsområde 

I ~ 

Denna lag gäller yrkesmiissigt Denna lag gäller inkassoverksam-

bedrive11 inkassoverksamhet. Verk- het som {l\'.1·er 

samhet hos exekutiv myndighet om- 1. i11dril't1i11g (Il' fordringar för 

fal/as dock ej m· lagen. annans riikning eller fordringar som 

öi·erragits för indrh·ning. 

2. indrivning av egna fordringar 

som tillkommer annan iin enskild 

person effer dödsbo, effer 

3. imlrh·11ing m· egna fordringar 

som riilkommer emkild person eller 

dödsbo och som har uppkommit i 

niiri11gs1 ·erksamhet. 

Med inkassoverksamhet avses i Med inkassoverksamhet f6rst11s i 

denna lag verksamhet med s.\'.fie all lagen verksamhet för indrivning al' 

dri\'(/ in betalning för fordran. fordran genom krai· effer annan 

åtgiird som ej endast i11nebiir all 

giildeniiren 1111derriitras effer erinras 

om fordri11gen. 

Lagen gäffer ej exekutiv myndig

hets i·erkrnmhet. 
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Tillstånd m. m. 

H 
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Föreslagen lvdelse 

Tillstånd för viss inkassovcrksam

hct 

Inkassoverksam het. som avser indrivning av fordringar för annans räkning 

eller fordringar som övertagits för indrivning. för bedrivas endast efter 

tillstånd av datainspektionen. 

Tillsttmd behövs ej för inkasso- Tillst{md behövs dock ej för inkas-

verksamhet som bedrit·es av Sveriges soverksamhet som 

riksbank. Sveriges investcringsbank /. iir m· till(iillig natur och ai·ser 

AB. kreditinrättning under bankin- endast cn.1·ra/.:.a fordringar. 

spektionens tillsyn eller advokat. 2. wgör ett underordnat led i en 

Tillstånd får meddelas endast om 

verksamheten kan antagas bli bedri

ven på ett sakkunnigt och omdömes

gillt siitt. Tillstånd meddelas för en 

tid av högst tio är i siinder och får 

förenas med föreskrift om hur verk

samheten skall bedrivas. 

1mnan 1·er/.:.sm11het som /Jcdril'S utan 

fön·iirv.1·s.1ft<'. 

3. /Jedrirs a1· ett fåretag _ti'ir llllllllt 

företag som tillhör sc1111111a koncern. 

eller 

./. hed1fr.1· av Sveriges riksbank. 

Sveriges investcringsbank AB. före

tag under bankinspcktionens tillsyn 

eller advokat. 

Undamagen under andra stycket 2 

och 3 giiller ej. 11111 verksamheten 

m·.1·cr j(;rdringar so111 till/.:.11111111cr eller 

har iin•rtagi1s ji·tin någon som i11ll' 

utan tillstånd rnligt denna lag hade 

kunna/ dri1•a in Jindringama. 

Tillständ för meddelas endast om 

verksamheten kan a/1fas bli bedriven 

pi1 L'tl sakkunnigt och omdömesgillt 

sätt. 

Tillstandji1r meddelas för en tid av 

högst tio år i sänder. Det får förenas 

med föreskrift om hur verksamheten 
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Krav mot gäldenär skall frams@

las skriftlige11. Vad som fordras i 

kapital. ränta och ersättning för 

kostnader skall anges vm för sig. I 

fräga om ränta skall siirskilt anges 

beloppet av upplupen riinta. riinte

satsen samt den tid llCh det kapital

belopp som ligger till grund för 

riinteberäkningen. 

182 

Föreslagen ~vdelse 

skall bedrivas och 0111 skyldighcl all 

an111iila ändring ar fi'irhiillw1dc som 

h11r haft hc1yde/sc för 1il/s1ändc1. 

Krav mot gäldenär skall framstfö

las skriftlig!. Det skall innehålla Tyd

lig uppgiji om horgeniircns n11111n och 

adress och om del förhtilla11de som 

fordringen grwular sig på sa1111 a11vis

ning 0111 liimpligt he1alningssiitt. Ar 

del fniga om jimfran som har ö1·erlil

ti1s eller pw11.rn11s och kan gäldenären 

dii1förcj med beji·iande 1·crkan betala 

till ö1·crlå1arc eller panlsiillan'. skall 

kra1·e1 än·n i11nehålla 1vdlig upplys

ning om de11a förhållande. 

I krm· skall vad som fordras i 

kapital. ränta och crsiittning för 

kostnader anges var för sig. I fraga 

om riinta skall särskilt anges belop

pet av upplupen ränta. riin!L'satsen 

samt den tid och det kapitalbelopp 

som ligger till grund för riinteberäk

ningen. 

I samband med krav skall anges viss skälig tid inom vilken giildeniircn har 

att betala frivilligt eller anmäla om han har någon invändning mot 

kravet. 

Bestämmelserna i 5 och 6 §.~ gäller 

ej, om gäldenären uppenbarligen 

söker undandraga sig att betala eller 

om det annars föreligger särskilda 

skäl att frångf1 vad som föreskrives 

där. 

Bestämmelsen i 6 § gäller ej, om 

gäldenären uppenbarligen söker 

undandraga sig att betala eller om 

det annars föreligger särskilda skäl 

att frångå vad som föreskrivs där. 
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Nurarandc lydelse 

Medel som in kasserats för annans 

riikning skall httllas avskilda och 

utan dröjsm{tl insättas på räkning i 

bank eller motsvarande. /-/ar ej 

annat avtalats, skall medlen utan 

dröjsmfil redovisas till l111r111l111an

nen. 
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Hanft'ring a,· inkasseradr mrdl'I 

l\frdel som inkasserats fi.Jr annans 

riikning skall hiillas avskilda. Har 

111edl!'n uppburits i i11kassoverksa111-

hct som ej 1/r m· 1illfli//ig nmur och ej 

heller m·sa endast enstaka fordring

ar, skall de utan dröjsmiil insiittas p<'I 

riikning i bank eller motsvarande. 

Har den so111 .filr l>orgcniirs upp

drag arr drira in j(1nlra11 annal, 

fortfopa11dc 11/>pdrag m· horgrniire11 

alt i 1:iise11tlig 0111fattning uppbiira 

medel för den11es riik11i11g 11ta11 skyl

dighet alt hålla dessa 111cdel al'Skilda, 

kan parterna .1·krUfligc11 ärere11sko111-

111a om undantag från första stvck-

et. 

A.fedel som i11kasserats .får annans 

räkning skall utan dröjsm{i] redovi

sas till dc1111c. 0111 ej 11n11at har al'ta

/ats. 

Rrgister i inkasso\'erksamhet 

10 a * 
Register so111 avsa gälde11ärcr och 

som am·ii11d.1· i inkassovcrksa111hc1 för 

1·ilke11 fordras tills1ä11d cn/ig.t den11a 

lag får ö1'C'flåta.1· eller upplåtas till 

a1111a11 endast efler meilgit•t111de av 

datains/H'ktionen. 

Den som upphör med i11kasso

rcrksw11he1 som avses i jiirsta stycket 

eller so111 m·scr alt kassera cl/ register 

som am•iinds i säd11;1 1·crksa111/zet 

skall a111niila detla till dmainspcktio

nrn. /11spektio11cn jurcskri1·cr i sä

dwl!l .fi1/I f111r det skall fö1:fim1s med 

register som /Jcri.irs av tltRärdcn. 
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

Tystnadsplikt i inkassowrksamhet. 

11 * 
Den som är eller har varit verksam 

i inkassoverksamhetför vilken krävs 

tillstånd enligt denna lag får ej obe

hörigen yppa vad han till följd därav 

fått veta om enskilds personliga för

hållanden eller om yrkes- eller af-

färshemlighet. 

Om gäldenärs skyldighet att ersiit

ta kostnad för inkasso:'.\tgiird i vissa 

fall finns särskilda hestämmeber. 

Den som är eller har varit verksam 

inkassoverksamhet avseende in-

drivning av fordringar för annans 

räkning eller fordringar som överta

gits för indrivning får ej obehörigen 

yppa vad han till följd därav fått veta 

om enskilds personliga förhållanden 

eller om yrkes- eller affärshemlig

het. 

I stiillet för första stycket gäller 

särskilda hestiimmelser om tystnads

plikt i rcrksmnhet .\"0111 hedri1·s a1· 

Sl'erigcs ri/.:shank. Sveriges inl'e.1·tc

ri11gsba11k AB. företag under bankin

spektioncns tillsyn eller advokat. 

Kostnad för inkassoåtgärd 

Om gäldenärs skyldighet att ersät

ta kostnad för inkassoåtgärd finns 

siirskilda bestämmelser. 

lH 
Datainspektionen utövar tillsyn 

över efterlevnaden av denna lag. 

Inspektionens tillsyn omfattar dock 

ej verksamhet som bedril'es av Sve

riges riksbank. Sveriges investe

ringsbank AB. kreditinrättning un

der bankinspektionens tillsyn eller 

advokat. 

Datainspektionen utövar tillsyn 

~ver efterlevnaden av denna lag. 

Inspektionens tillsyn omfattar dock 

ej verksamhet som bcdri1·.1· av Sveri

ges riksbank. Sveriges investerings

bank AB.företag under bankinspek

tionens tillsyn eller advokat. 

Tillsynen skall utövas så. att den icke vållar större kostnad eller olägenhet 

än som är nödvändig. 
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Nuvarande (vdelse Föreslagen (vdelse 

J7 ~I 

Till böter eller fängelse i högst ett 

år dömes den som uppsiltligen eller 

av oaktsamhet 

1. bedriver inkassoverksamhet 

utan tillstånd enligt denna lag. niir 

sådant erfordras, eller 

2. lämnar osann uppgift i fall som 

avses i 14 * andra stycket. 

Till böter eller fängelse i högst ett 

;ir däms den som uppsf1tligen eller av 

oaktsamhet 

I. bedriver inkassoverksamhet 

utan tillst[md enligt denna lag. när 

sädant tilfstclnd erfordras. 

2. /Jry1a mol fiircskrifl enligt 3 .~ 

andra stvckel atl anmii/a ii11dri11g m· 

1·is.w .Mrlulllwule. 

3. /Jry1er 11101 JO a ~ försla .\'/ycket 

e/fcr andra .\'/yckel ji:irsw 111<'ni11gen 

eller 11101 .fi'ireskrifl som meddelat.i· 

enligt JO a .~ andra stycke! andra 

meningen, eller 

4. lämnar osann uppgift i fall som 

avses i 14 ~ andra stycket. 

Har ink11s.1·m·erksamhet /Jed1frit.1· 

111an till.Hdnd enligt denna lag. mlr 

sådant 1illstånd nj'ordras. skall regis

ter som clt'scr gclldenärer och som 

am·iints i 1·crksa111hetenförk/arasför

l'crkat. om det ej är uppcn/Jart obil

lig1. Dctsa111111a gäller. om register 

öiwlåtits e/fer 11p11liitils i strid med JO 

a .~jänta stycket eller om förcskrifi 

som meddela!s enligt JO a ~ andra 

s1ycket andra meningen ej följts. 

Denna lag triider i kraft den I juli 1980. 

Utan hinder av första stycket för datainspektionen i tillståndsiirende som 

avgörs före den I juli 1980 mecldl'la föreskrift enligt 3 ~ andra stycket om 

skyldighet att anmäla iinclring av visst förh[1llandc. s{1vitt ang{1r tid frim och 

med nämnda dag. 

Har ni1gon erhållit tillst{md till inkassowrksamhet enligt äldre bcstiimmel

ser men fordras ej sådant tillst<ind enligt den nya lagen. skall dock föreskrift 

som förenats med tillst{indet fortsätta att giilla till dess datainspektionen 

beslutar om annat. 

1 Senaste lyclclsc 1975:744. 
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Förslag till 
Lag om crsiittning för inkassokostnad 

Hiirigcnnm fon:skri,·s följande. 

* Denna lag giilkr en giilckniirs skyldighet att utge ersiitti1ing för 

inkassokostnad. 

Med inkassokostnad förstt1s i lagen en hoi·genärs kostnad för krav och 

andra Mgiirder som har syftat till att förmå giildeniiren att heta la en förfallen 

skuld. dock ej kostnad frir mer omfattande förhandling för hiliiggande av 

tvistefriiga rörande fordran. 

2 * Giildeniiren iir skyldig ;1\t utge ersiittning för inkassokostnad som 

avser 

I. kra\' rörande skulden. om kravbrev som h;1r utformats enligt 5 * 
inkassolagen ( 1974: 182) har tillstiillts giikkniircn. 

2. uppriittande i samritd med giildeniiren av fullst:indig plan för amorte

ring av i1tersU1cndc del m· skulden. om planen har satts upp skriftli,!!t och 

tillstiillts giildeniiren. 

Ersiittningsskyldighet enligt frirsta stycket giiller endast kostnad som har 

varit skiiligen pi'1kallad för att ta tillvara horgeniirs riitt. 

3 ~ Ersiittning som avses i 2 ~utges med skiiligt belopp enligt vad regeringen 

närmare föreskriver. \.kd fordran på s;!dan ersiittning följer inte riitt till 

riinta. 

4 *För annan inkassokostnad iin som avses i 2 * iir gii.ldcniircn inte skyldig att 

utge ersiittnii1g. 

Avtal som utvidgar giildeniirens skyldighet att utge ersiittnin)! för 

inkassokostnad uti)ver vad som följer av denna lag iir 'ogiltigt. 

5 ~ Betriiffande skyldighet att ersiitta kostnader för riithligt förfarande och 

liknande ;Jtgiirder finns siirskilcla bcstfönmelscr. 

Denna lag triider i kraft den I .iuli 1980. Äldre bestiimmcber giillcr dock 

fortfarande i fri1ga om kostnad fiir inkasso[1tgiird som har vidtagits fiire 

niimnda dag. 
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Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1946:808) om lagsiikning och hetalningst'i.i
reläggande ( lagsi.1kningslagen) 

lliirigenomförcskrivsatt l-3.5.12. lX. l'loeh22~~lagen(lLJ.ih:XIJX)11m 

lagsiikning och hetalningsfiireliiggandL' ( lagsiikningslagL'n) skall ha nedan 

angivna lydL'lsL'. 

Nu1·1irm1<le frdclsc 

~I 
~ 

Fiir fordran som grundar sig ii skukk:hrev L'ller annat skriftligt fnrdrings

bL'vis och iir till betalning förfallen m<i giildeniirL'n lagsi·ikas enligt \'ad nedan 

siigs. 

Om för fordran som avsL's i fiirsta styekL't skriftligL'n upplatits pantriitt i fast· 

L'gendom. skepp eller skeppsbyggL'. kan bnrgeniiren genom lagsiikning siika 

betalning ur egendomen. I !ar borgeniirL'n för 1-.irdrin!!en inteckning i 

luftfartyg eller reservdelar till luftfartyg eller fi.irctagsintL'ckning. kan han 

genom lagsöknin!! söka betali1in!! ur dL'n egendom vari inteckningen 

giiller. 

Vad i denna lag <igs om giildcnii

ren till:impas vid lagsökning enlig! 

ondra s1ycke1 pä iigaren av den egen

dom ur vilken he1al11i11g siikcs. 

Lllg.1iik11i11g jilr ock se/ iiga rumjiir 

fi>rdra11 /)(l crsii1111i11g .fiir i11k<1sso

kos/11llcl som i111t' grwul<1r sig Jlll 

.1kri.fllig1.fi1rdri11gshn·is. 111n ile1.1kcr i 

.1111nb<111il med lagsiik 11i11g rnlig1 .fi'ir

s/<1cl!C'I'1111dru s1rckc1 Ji'ir ile11 Jimlm11 

som har .flirunlc'll inkll.1.wkos11111-

ii<'ll. 

Lllg.1ökni11g .fi"ir jfmlmn 111/ <'l'sii11-

11i11g för i11kas.rnkost11<1dfiir iiga rum 

endast i den 11ui11 den fori/rl/lle ersiill

ningrn kli/I l/(gd c11lig1 lllgrn 

( !97'J:OOOJ 0111 crsiiuning_(iir i11k11sso

ko.\'//rnil. 

Vad i denna la/! .<igs om giildcnii

l'L'n tilWmpas vid la!!si.ikning sm11 

m·s,•rfi1s/sllillelse 1il/ bew/11i11g ur riss 

egendom pi1 iigarcn av ege11dn111e11. 

1 ~' .:_ ~-

Lagsiikning skall giiras skriftligen hos ullmii11 1111dcrrii!l. A11s6k11i11gl'n 

skall inneht11la uppgift om bnrgen{ircns namn. personnummer. vrke. 

1 Senaste lvdelse 197.1: 11174 
c Senaste l~'u.:lse 11173: 1074 
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Nul'arande lydelse Föreslagen ~rdelse 

hemvist, postadress och telefonnummer samt giildeniirens namn och. där sä 

kan ske. dennes personnummer, yrke. hemvist. postadress och telefonnum

mer, så ock fordringens hclopp och den riinta som fordras. Borgeniiren 

angive ock de omständigheter som betinga riittens behörighet. om denna ci 
framg{1r av vad eljest anföres. Vid ansökningen skall fogas styrkt avskrift av 

handling var[1 fordringen grundas och. d{t betalning enligt I ~ andra stycket 

sökes ur fast egendom, skepp eller skeppshygge, av handling varigenom 

panträtt i egendomen upplåtits. 

Ansökningen skall jämte avskrift 

som angil·es i första stycket avHimnas 

i två exemplar och vara egenhändigt 

undertecknad av horgeniiren eller 

hans om hud. Är endast ett exemplar 

ingivet. omhesörje riitten mot swd-

A 1·scr a11siik11i11ge11 i11kassokost-

11ad. skall 1·id ansiik11i11gc11 _fogas 

styrkt 111'.l"krifi m· kra1·/1rc1· eller 

11111u111 handling för 1·ars upprättwule 

ersiirt11i11g hcgiirs. 

Ansökningen skall jiimtc avskrift 

som 11ngcs i första och andra styckena 

avliimnas i tv<I exemplar och vara 

egenhiindigt undertecknad av borge

niiren eller hans ombud. Har endast 

ett exemplar gi1·its in. skall riitten 

gad avgift erforderlig avskrift. och mot jöreskril·cn avgift giira dl'lt 

giille den i må/er lika med hurnd- avskrift som hehii1·s. 

skrift. 

Finnas åberopade handlingar ickr 

innefatta hevis om fordran eller rätt 

till betalning ur angiven egendom 

eller prömr rätten eljest hinder möta 

att upptaga ansökan enligt 1 ~ första 

eller andra stycket. skall den avvisas. 

Bevis därom skall tecknas å ena 

exemplaret av ansökningen. 

Finner rt/11e11 a1t de handlingar som 

har åberopats ej wgör bevis om 

fordran eller rätt till betalning ur den 

egendom som har angi1·its eller fin

ner rätten annars att hinder förelig

ger mot att ta upp ansökan enligt l * 
första-tredje strckena, skall a1Tis-

11i11g ske. Bevis 0111 an•is11i11g skall 

tecknas på det ena exemplaret av 

ansökningen. 

5 *~ 
Det exemplar av ansökningen Det exemplar a\' ansiikningen 

varå enligt 4 ~ föreliiggandet tcck- var{1 enligt 4 * förcliiggandet teck-

nats skall jiimte fordringshandlingen nats skall jiimtc fordringshandlingen 

·1 Senaste lydelse 1971 :496 
~Nuvarande lydelse angiven enligt SFS 1978:773. som tr~idcr i kraft den I juli 
1979 
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Nul'Grande ~wlelse Föreslagen ~vdelse 

ddgivas giildeniiren pil siitt om stiim- och handling so111 t11'.H'.1· i 2 .~ andra 

ning i tvistemitl iir stadgat. stycket delgivas giildenären pä siitt 

om stiimning i tvistemäl iir stadgat. 

12* 

Gör gäldenären mot kravet annan inviindning iin i I 0 och 11 ** siigs och vill 

styrka den. skall han genast förete sina bevis: ej m{t andra iin skriftliga bevis 

giilla. Finnes giildeniiren hava skäl för inviindningcn. hiinskjute riitten millet 

sasom tvistigt till rättegfmg. 

Grundas kravet d fnrdringsbcvis 

vari giildeniiren hetingat sig 1·eilcrlag 

för drn utji'ista betalningen och gör 

gäldeniiren invändning som har 

m·.1·efwie il 1·edcrlaget. skall mtdet 

såso111 tvistigt hiinskjutas till riitte

g{111g. om gäldeniiren jiirebragt san

nolika skäl för inviindningen eller 

borgenärens rätt till betalning eljest 

finnes stridig. 

Grundas kravet på e!t fnrdringshe

vis enligt 1·ilke1 giildeniiren skall ha 

en 111otprestation för sin betalning 

och gör giildeniiren rn inviindning 

som giiller 1110lf!res1111io11en, skall 

millet som tvistigt hiinskjutas till 

riittegi\ng. om giildeniiren har l'isilf 

sannolika skäl för inviindningen eller 

horgeniirens riitt till betalning an

m1r.1· iir oklar. Detsamma giiller när 

giildeniiren gör inl'iindning mot el/ 

kra1· som m·.1·er i11kassokos111ad. 

18 *' 
För utföende av penningfordran som ej grundar sig it skriftligt fordrings-

bevis och icke avser skadestånd iige borgeniiren utverka betalningsföreliig

gande enligt vad nedan siigs. 

Betalningsföreläggande må gil'as Betalningsföreliiggande.filr ges för 

för fordran som a\'Scr inkassotlt- fordran pä ersii1111ing för ink11sso-

giird. kost1111d i den 111ä11 den fordrade 

ersiittningen k11n utgå enligt lagen 

( 1979:000) 0111 ersii1111ingför inkasso

kostnad. 

19 *" 
Ansökning om betalningsförcliiggande skall göras skriftligen eller munt

ligen hos allmän undcrriitt. Ansökningen skall inne hälla uppgift om 

borgeniirens namn. personnummer. yrke. hemvist. postadress och telefon

nummer samt giildeniirens namn och. cliir sa kan ske. dennes personnummer. 

yrke, hemvist. postadress och tdefonnummer. så ock fordringens belopp och 

elen riinta som fordras. Borgeniiren angivc tillika i ansökningen eller i riikning 

:i Senaste lydelse 1971 :318 
"Senaste lydelse l 'J73:2..\ I 
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Nurnrandc ~i·de/se Föreslagen ~n/e/se 

Slllll [1\lt'ropas tydligt och t"ullstiindigt grnnckn för fordringen och tiden t"ör 

dess till~omst samt de omstiindighL'tL;r som betinga riittcns bl'i1iiright:?t. om 

drnna ej framgiir av \·ad L'ljöt anfiirt's. 

i\nsiikning som giircs skriftligcn skall a\ bmnas i tva exemplar och Yar<i 

egenhiindigt undt'rtccknad av borgt'niircn cller hans ombud. Ar L'ndast ctt 

cxemplar ingivet. be~örje riitten mot stadgad avgift L'rforderlig a\'skrift. och 

g~illc den i m;ilet lika n1ed huvudskrift. Göres ;msi)kning muntligcn. skall 

ge1wm riittens försorg mnt stad!!ad av!!ift upptcckning diirav ske i t\·;i 

cxt:?mplar: borgeniirt'n l'ilcr hans ombud skall mt:?d sin undcrskrift vitsnrda att 

upptcckningen iir riktig. Upptcckningen g~ille scdan s11m huvudskrift. 

Riikning som i1beropas skall i11gi-

1·a.1· i tv~1 exemplar: iir riik11i11ge11 

ingi\'('/I i al/mast ett exemplar~ skall 

mot stadgad avgit"t avskrift diimv 

bcsö1jas a 1 • riittcn. 

A 1'.l'l'r 1111säk11i11ge11 i11k11ssokos1-

1111il. sk11// l'id 1111siik11i11grn ji1g11.,· 

s1rrk1 111·.1/.:ri.fi 111' krn1·hn•1· eller 

111111,111 h1111il/i11g fi'ir 1·111·s 11ppriitt1111(/e 

ersii1111i11g hegiirs. 

Riikning och 1111111111 lw11cl/i11g som 

,·1bcrnpas skall ges in i tvi1 cxt:?mplar. 

Har e11d11st ett t'Xcmplar gii·its in. 

skall riitten mot ji'ireskril'Cll avgift 

gijm de11 avskrift sn111 hehiii·s. 

.,, ~.., -- ~ 

Upptages ansiikningen. fiircliiggc 

riitten giildeniiren att. siiframt han 

vill helt eller till ni1gon del hcstrida 

ansökningen. inom viss av riitten 

bestiimd tid efter det ansökningen 

ji'ilntc riikning. om s~1dan iiberopats. 

blivit honom delgiwn. skriftligt'n 

hos riitten anmiila sitt bestridandc 

Yid pMöljd att utmiitning cl.it:?st m~t 

ske. Vid utsiittandc av tiden för 

anmiilan av bestridandc har riitten 

att taga hiinsyn till bt'Ugenhett'n a\· 

den ort diir g:ildeniirt:?n hor eller 

handlingarna eljest kunna ,·iintas 

bliva horwm delgivna. Utan svnnt:?r

liga skiil 111;·1 tiden icke bestiimmas 

liing:rc iin till tv;'1 veckor. 

Har borgeniiren i ans·iikningen 

7 SL·nastL' l\'dclse I 'in:2-l I 

Upptages ansökningen. fiire\iigge 

riitten giikkniirt'll att. saframt han 

vill helt eller till n;lgon del bestrida 

ansökningen. inom \'iss av riitten 

bestiimd tid 'efter det ansiikningen 

jiimte riikning och 1111111111 lw11cl/i11g. 

l.1111 si1dan iiberopats. hli,·it honom 

delgiven. skrifilig:en ho-. riitten an

miila sitt bestriclandt' ,·id pilföljd att 

utmiitning eljl'st mt1 ske. Vid utsiit

tande a\· tidt'n for anmiilan av bestri

dande har riittcn att taga hiinsyn till 

bL·liigt'nheten a\' den ort diir giildc

niirt•n hnr eller handlingarna eljest 

kunna \'iintas bliva lwnom delgivna. 

Utan synnerli!!a skiil mit tidL·n ickt' 

bcstiimmas liingrt' iin till tv;i vt'ck

l.lr. 

·Har horg:cniircn ansökningen 
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Nul'arande (rilelse 

fordrat ersiittning fiir kostnad {1 

mMet. skall riitten i föreliil:!l:!ilndet 

angiva vad i s[1clant hänseende skall. 

om hest ridande ej sker, utgii utöver 

kostnaden för blivande delgivning. 

Ersättningen utgtir enligt bestiim-

191 

F<ires/agen lydelse 

fnrdrat ersiittning för kostnad :1 

m[1let. skall r;ittcn i fiireliiggandct' 

angiva vad i si1dant hiinseende skall. 

1.1111 best ridande ej skn. utl:!<i utöver 

kllstnaden för bli\'ande delgivning. 

Ersiittningen utg<ir enligt bestiim-

mclser som Ko111111ge11 meddelar. melser som regeringen meddelar. 

Förehigganclet. som skall tecknas <"i ena exemplaret av ansökningen. skall 
Q 

tillika inneh<illa anmaning till giildeniiren att hos riitten anmiila p~·rsnnnum-

mer. hemvist. postadress och telefonnummer. si1vida tillförlitlig uppgift 

hiirom icke föreligger. 

Denna lag träder i kraft den I juli 1980. Äldre besUimmelser giiller dod 

fortfarande i frfiga om inkassokostnad avseende inkassoiitgiird snm har 

vidtagits före nämnda dag. 
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Förslag till 
Lag om ändring i rättcgångshalkcn 

Hiirigenorn föreskrivs att 18 kap. 8 * riitteg:mgsbalken skall ha nedan 

angivna lyddse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

8 *I 
Ersiittning för rättcgfmgskostnad skall fullt motsvara kostnaden for 

riittcg{1ngcns förberedande och talans utförande jiimte arvode till om hud 

eller biträde. såvitt kostnaden skiiligen varit p<'1kallad för tillvaratagande av 

partens riitt. Ersiittning skall ock utgi1 för partens arbete och tidsspillan i 

anledning av riittegången. Såsom lttgiird for riittcg<lngens förberedande anses 

förhandling för biliiggandc av tvistdriiga som har omedelbar betydelse for 

partens talan. 

lnkassoå1giird so111 1·idtagits jiJre 

riittegclngen ersiitls som riillegångs

kostnad. Ersättning fijr sådan kost

nad 111går enlig! bestiimmelser som 

regeringen meddelar. 

Ersättning för rättegångskostnad skall även innefatta riinta efter sex 

procent från dagen då målet avgöres till dess betalning sker. 

Denna lag triider i kraft den l juli 1980. Äldre bestiimmelser giillcr dock 

fortfarande i fråga om kostnad for inkassoiitgiird som har vidtagits före 

nämnda dag. 

I Senaste.: lydelse 197-1:57:1 
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Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1974:8) om rättegången i tvistemål om mindre 
värden 

Härigenom föreskrivs att 8 *lagen ( 1974:8) om riittegfmgen i tvistt:mål om 

mindre värden skall ha nedan angivna lydelse. 

Nuvarande lydelse 

Ersättning för rättegångskostnad 

får ej avse annat än kostnad för 

1. rådgivning enligt rättshjiilpsla

gen (1972:429) vid ett tillfälle för 

varje instans, 

2. ansökningsavgift. 

3. resa och uppehälle för part 

eller ställföreträdare i samband med 

sammanträde eller, om personlig 

inställelse ej föreskrivits, resa och 

uppehälle för ombud, 

4. vittnesbevisning, 

5. översättning av handling. 

6. inkassoåtgärd som vidtagits 

före rättegången. 

Föreslagen lydelse 

Ersättning för rättegångskostnad 

får ej avse annat än kostnad för 

1. rådgivning enligt rättshjälpsla

gen (1972:429) vid ett tillfälle för 

varje instans, 

2. ansökningsavgift. 

3. resa och uppehälle för part 

eller ställföreträdare i samband med 

sammanträde eller, om personlig 

inställelse ej föreskrivits, resa och 

uppehälle för ombud. 

4. vittncsbevisning, 

5. översättning av handling. 

Ersättning utgår endast i den mån kostnaden varit skäligen päkallad för 

tillvaratagande av partens rätt. 

Ersiittning som anges i första 

stycket 3 och 6 utgår enligt bestäm

melser som regeringen meddelar. 

Ersättning som anges i första 

stycket 3 utgår enligt bestämmelser 

som regeringen meddelar. 

Med kostnad som sägs i första stycket l jämställes kostnad för annan 

rådgivning som lämnas av advokat eller bitriidandc jurist på advokatbyrå, i 
den mån den ej överstiger i rättshjälpslagen bestämd rådgivningsavgift. 

Har mäl till en början handlagts i annan ordning än enligt denna lag, utgi\r 

ersättning för kostnad som uppkommit i samband cliirmed enligt vad som 

gäller därom. 

Denna lag träder i kraft den l juli 1980. Äldre bestämmelser gäller dock 

fortfarande i fråga om kostnad för inkassoåtgärd som har vidtagits före 

nämnda dag. 

1 Senaste lydelse 1977: 1144. 

13 Riksdagen 1980181. 1 sam/. Nr JO 
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Bilaga 2 

A vsnittcn 7 och 8 i datainspektionens utredning 1978-06-20 angående 
inkassoföretagens kostnader m. m. med därtill hörande underbilaga 
2 

7 Kostnadsundcrsökningen 

7. I Undersökningens bakgrund, syfte och avgränsning 

Den senaste undersökningen av kostnadsliiget för inkassoföretagen 

gjordes p{1 justitiedepartementets uppdrag av datainspektionen och dom

stolsviisendcts organisationsniimnd hösten 1974. Undersökningsresultatet 

lades till grund för att faststiilla ersättningsbelopp i inkassokostnadskungö

relsen, vilken trädde i kraft den 1 januari I 975. 

Jämsides med den nyssniimnda undersökningen överviigdes ersättningsni

v;lcrna för återtagning. Ersiittningsbdoppen fastställdes i ?1tertagandekost

nadskungörelsen vilken också triidde i kraft den 1 januari 1975. 

Ersiittningsbeloppen har sedermera - efter framstiillning fr{m vissa 

inkassoföretag och remiss till berörda myndigheter - höjts genom iindring 

( 1975:971 och 1976:795) av inkassokostnadskungörclsen. På motsvarande 

sätt har ersiittningsbeloppcn för återtagning höjts genom ändring ( 1975:972 

och 1976: 796) av Mertagandekostnadskungörelscn. 

De iindringar som gjorts av ersiittningsbeloppen har grundats på bedöm

ningar av den allmänna pris- och kostnadsutvecklingcn sedan den förra 

undersökningen. 

Undersökningens syfte har varit att undersöka dels inkassoföretagens 

kostnader för att ge en rättvisande bild av kostnadsläget i branschen. dels 

förutsättningarna för en mera långsiktig reglering av ersiittningsniviierna 

med hänsyn till kostnadsutvecklingen och förändringar i branschen än den 

som hittills tilliimpats. 

Datainspektionen har i den nu aktuella undersökningen ansett det 

nödviindigt att göra en mera ingf1ende utredning av inkassoföretagens 

faktiska kostnader än som av tidsskäl var möjlig att göra i 1974 i'1rs 

undersökning. Kostnadsläget vid de undersökta 'företagen har sålunda 

kartlagts i detalj. 

En viktig förutsättning för att bedöma undersökningsresultatet iir frågan 

om representativitet. Av praktiska skäl har datainspektionen haft att 

avgriinsa undersökningen till ett urval av samtliga företag. Urvalet har 

bestämts med hänsyn till att företagen skall ha erfarenhet av samtliga 

fltgiirdstyper och att antalet vidtagna åtgiirder skall vara av sådan omfattning 

att förutsättningar finns att uppskatta den genomsnittliga tidsåtgången i varje 

åtgiirdstyp med ett visst mått av säkerhet. Datainspektionen anser att 

undersökningen haft en sf1dan omfattning som det av praktiska och 



Prop. 1980/81 : 10 195 

ekonomiska skiil varit möjligt att uppnä med tkn tid som stiltt till 

undersökningens förfogande. 

Det bör dock framh<lllas att metoden inneburit att de iir de största och 

rimligen mest rationellt drivna företagen som deltagit i undersökningen. En 

inte oväsentlig del av all inkassoverksamhet drivs av fä- eller enmansföretag 

som dessutom ofta sysslar med bokföringsuppdrag och liknande. Rimligen 

kan indrivningsrutinerna i si1dana företag inte hanteras lika rationellt som i 

de specialinriktade sti\rre inkassoföretagen. 

Under utredningsarbetet har datainspektionen den 17 oktober 1977 avgett 

yttrande över framstiillning den 8 juli 1977 vissa inkassoföretag om höjning 

av crsättningsbeloppen för inkassoatgiird, amorteringsplan samt ansökan om 

betalningsföreliiggande. lagsökning och återtagning. Datainspektionen -

liksom domstolsverket - avstyrkte i princip inkassoföretagens framställning 

mot bakgrund av de preliminära undersökningsresultatcn. Genom iindring 

( 1978:58) av inkassokostnadskungörelsen och iindring ( f 978:57) av återta

gandckostnadskungörelsen har ersiittningsbeloppcn för amorteringsplan. 

betalningsföreläggande, lagsökning och {1tertagning höjts fr. o. 111. den I 

april 1978. 
Resultatet och förutsättningarna för kostnadsundersökningen redovisas 

närmare i bilagorna 2-5" samt under avsnitten 7.2 och 7.3. Möjligheterna till 

en långsiktig reglering av ersättningsbeloppen behandlas i avsnitt 8. 

7.2 Undersökningens resultat 

I bilaga 5:3 redovisas de genomsnittliga kostnaderna för de åtgiirdstyper 

som har undersökts. Kostnaderna redovisas som ett viigt genomsnitt vilket 

bl. a. innebär att kostnaderna per {1tgiirdstyp för företag med ett stort antal 

5.tgärder av ifriigavaramk slag fött proportionellt större betydelse iin 

kostnaderna per åtgärdstyp för företag med ett färre antal {1tgiirder. 

De i bilaga 5:3 framriiknadc genomsnittliga kostnaderna för olika 

ätgärdstyper hiinför sig till kostnadslägct i juli 1976 om företagens skilda 

redovisningspcrioder jiimkas samman. För att bedöma koqnadsutveckling

en för tiden efter juli 1976 får tillgiingliga kostnadsindex anviindas. 

Kostnaderna kan - såsom har gjorts i bilaga 5: I - delas upp i tre grupper. 

nämligen löner med sociala omkostnader, datorkostnader och övriga 

kostnader. Löner med sociala kostnader svarar för i genomsnitt 60 0o av de 

totala kostnaderna medan datorkostnader och övriga kostnader följaktligen 

svarar för resten av kostnaderna. Bland övriga kostnader kan niimnas porton 

och telefon som svarar för 6 resp. 1 t;;, av totalkostnaderna. 

Lönerna har antagits följa löneutvecklingen för det s. k. HTF-kollektivet 

(till vilken fackliga organisation personalen vid inkassoföretagen iir anslu

ten). Till ökningarna av lönerna kommer eventuella ändringar av företagens 

sociala kostnader. Datorkostnader och övriga kostnader - med undantag för 

0 Bilagorna 3-5 uteslutna här. 
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porto och telefon - har. i brist på något mera rättvisande index. antagits följa 

konsumentprisindex. 

Löneutvecklingen för HTF-kollektivet 1 har berfiknats med ledning av de 

standardberiiknade löneökningarna med avseende pt1 ålder och yrkesför

iindringar (SÅ Y). 

Under tiden augusti 1976-augusti 1977 ökade de utg<°1ende bruttolönerna. 

exkl. sociala avgifter. förr ITF-kollektivet med 9 .5 % . Efter augusti 1977 har 

avtalsenliga löneökningar skett med 1 % fr. o. m. den 1 oktober 1977 och 

fr. o. m. den 1 december 1977 med ytterligare 1.3 %•.Kostnaderna för 1978 

års avtal har inte beaktats vid framräkningen. 

De successiva löneökningarna för I ITF-kollektiwt motsvarar en ökning 

sedan augusti 1977 på 12 lJ'<• när en "ränta på riintaberäkning'" görs. 

Företagens sociala kostnader utgjorde under 1976 38,7 % och under 1977 

42,8 % p[1 de utgående bruttolönerna. 1978 har de beräknats till 42,9 % . 

Ökningen frän 1976 till 1977 har sälcdes varit 4.1 'k pi1 hruttolönesum

man. ~ 

Konsumentprisindex har under tiden fr. o. m. augusti 1976 t. o. m. 

december 1977 ökat med 17 %. 

Portokostnaderna ökade mellan 1976 och 1977 med 10 C;t. (höjning 

fr. o. m. den 1 mars 1977). En ytterligare höjning med i genomsnitt 17 % 

fr. o. m. den 1 mars 1978 har vidare beslutats. Telefonkostnaderna har 

fr. o. m. den 1december1977 höjts med 21 1Yr vad gäller samtalsmarkering

ar. Övriga teleavgifter har höjts med mindre iin 21 ~·,c. I beräkningarna 

förutsätts emellertid att samtliga telefonkostnader har hiijts med 21 r;;,. 
En beräkning av kostnadsläget som det gestaltar sig vid början av 1978 för 

de undersökta företagen tillsammans får föl.iande utseende. 

Kostnadsslag 

Lönekostnader 
Sociala kostnader 
Portokostnader 
Telefonkostnader 
Datorkostnader 
och övriga 
kostnader 

Summa 
Skillnad i% 

Kostnad enligt 
undersökningen 
juli 1976 . 
(milj. kr) 

13.446 
5,204 
1,773 
0.358 

9,HOO 

30.581 

Kostnad vid 
ingången av 
1978 
(milj. kr) 

15.(160 
6.446 
1.950 
ll.433 

11.466 

35.355 

Skillnad 
(milj. kr) 

1.614 
1.242 
ll.177 
0.(175 

1.666 

4,774 
15.6 

1 Uppgifterna har inhiimtats från Handclstjiinstcmannaförbundct och ingår i den 
löncstatistik som framställs i det reguljära statistiksamarbetet mellan SAF och 
PTK-organisationcrna. 
2 Uppgifterna har hämtats ur SAF-publikationcn Hur m<1n beräknar företagets sociala 
kostnader för resp. år. ~ 
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Av beräkningen framgår att företagens kostnader 1978 hade ökat med i 

genomsnitt 15,6 % frfm den tidpunkt (juli 1976) som undersökningen hänför 

sig till. I följande sammanställning har ökningen applicerats pil de kostnader 

som redovisas för juli 1976. Inkassoföretagens kostnader i januari 1978 

framgår av den högra kolumnen. 

Kostnad per iltgiirdstyp 

Åtgärdstyp Juli 1970 Januari 1978' 

Krav 2J,33 
29,252 33,RJ2 

Lagsökning 88.45 102.25 
Betalningsföreläggande 79.% 92.43 
Återtagning IOl.IO 116.87 
Utmätning 42.96 49,66 
Amortcringsplan 23.50 27.16 
Avisering och bokföring 16,02 18.52 

I Den beriiknade ökningen om 15,6 % har bestämts på grundval av den totala 
fördelningen på kostnadsslag oavsett fttgiirdstyp. Beriikningcn blir approximativ niir 
ökningstalet appliceras på kostnaderna för resp. ~tgärdstyp. Orsaken är att fördel
ningen på kostnadsslag skiljer sig åt mellan åtgiirdstypcrna. I den nu redovisade 
beräkningen innebär ökningen att kostnaderna per ittgiirdstyp i genomsnitt blir något 
för högt beräknade: 
2 Kostnad exkl. kostnaderna vid det företag i undersökningen som använde krav i form 
avs. k. inkassobrev. Företaget ifräga har efter en fusion numera upphört. 

7.3 Undersökningsresultatet jämfört med tidigare och nu gällande ersätt
ningsbelopp 

Av följande tabell framgår nu gällande ersiittningsbelopp (april J 978), de 

ersättningsbclopp som gällde i januari 1978 och kostnaderna enligt under-

sökningen i .ianuari 1978. 

Åtgärdstyp Ersättnings- Ersiittnings- Kostnad (avrundat) 
belopp (april belopp (januari enligt undersök-
1978) 1978) ningen (januari 

1978) 

Krav 50 5() 34 
Lagsökning 130 120 J02 
Betalnings-
föreläggande 110 ]()() 92 
Återtagning 130 120 117 
Utmätning 5()1 

Amorterings-
plan 40 25 27 
Avisering och 
bokföring 152 )()2 19 

1 Det har ej 1 detta sammanhang undersökts hur stor andel av sluthcvis och 
Jagsökningsutslag som föranleder utmiitning. 
J Ersättning för avisering och bokföring av belopp som .inflyter cfler amorteringsplan 
har genom beslut av datainspektionen godtagits pä sätt framgår av avsnitt 4.3 ovan. 
Denna kostnadspost avses i datainspektionens förslag bli författningsregleri1d. 
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Som framgf1r av tabellen har undersiikningen visat att inkassoföretagens 

kostnader per januari 1978 i huvudsak viil täckts av de fiirfattningsreglerade 

ersiittningsbL'lopp som clil giillde. Endast ersiittningen för amortcringsplan 

låg nf1got under ek framriiknade kostnadcrn·a. Även de av datainspektionen 

godtagna ersiittningsbeloppen för a\'iserings- och bokfiiringskostnader liig 

lägre än de verkliga kostnaderna. Genom författningsändringar ( 1978:57 och 

I 978:58) har ansökningskostnaderna för lagsökning, betalningsfbrcliiggande 

och {itertagning samt för uppriittande av amorteringsplan höjts fr. o. m. den 

I april 1978. Di\ siirskild ersättning ej utgi"ir för utmiitning skall i 

förekommande fall denna kostnad tiickas av ersiittningsbeloppen avseende 

ansökan om betalningsföreläggande respektive lagsökning. 

Med hänsyn till undersökningsresultat och med beaktande av höjningarna 

per den I april 1978 av ersiittningsbeloppen och hittillsvarande kostnadsök

ningarna under 1978 kan konstateras att giillande crsättningsbcloppen nu 

ligger över ek verkliga kostnaderna för inkassoföretagen. Dd sagda utesluter 

självfallet inte att enskilda företag kan hiivda att de har kostnader som är 

större iin de nu giillande fiirfattningsrcglerade crs~ittningsbeloppen. 

Ett utgängsläge med n{1got för höga ersättningsbelopp Fimfört med de 

verkliga kostnaderna iir dock inte enbart av ondo. Intervallet till nästa 

bcloppsiindring kan göras liingre och den ordning för l<lngsiktig regkring som 

föresl<ls umkr 8.4 kan därmed hinna tillämpas praktisk\ innan dess. Behov av 

ändrade crsiittningsbelopp torde inte rimligen uppkomma innan erfarenhe

ter erh<illits från den nya lagstiftningen som triidcr i kraft 1979. De 

författningsiindringar som kan erfordras för konsumentkreditlagcn 

( 1977:981) och ucn föreslagna avbctalningsköplagen ( prop. 1977178: 142) kan 

sltlcdes genomföras utan att crsättningsnivåerna behöver ändras. 

8 Långsiktig reglering av crsättningsheloppen 

8.1 Behov av långsiktig reglering av ersättningsfrågan 

Enligt utredningsuppdraget skall datainspektionen inkomma med förslag 

till längsiktig reglering av crsättningsfrågan. Den hittillsvarande ordningen 

har inneburit att regeringen vid återkommande tillfällen - vanligen under 

hösten varje är- efter framställning från vissa större inkassoföretag. och efter 

vederbörlig remissbchandling har beslutat om höjning av ersättningsbelop

pen. Besluten har grundats på ett tiimligen osiikert grundmat~rial och pil 

allmänna bedömningar av kostnadsutvecklingen efter den förcgiiendc 

höjningen. Det mfaste enligt datainspektionens mening anses angeläget att fä 

till st[1nd en mera permanent och av alla parter kiind ordning för att säväl 

bedöma behovet av som besluta om justeringar av crsiittningsbeloppen. 

Regeringens utredningsuppdrag. till datainspektionen torde bl. a. ha moti

verats av detta skiil. 

Inte minst inkassoföretagen har ett mycket starkt intresse av att veta pil 

vilken niv{t kostnadsersiittningarna kommer a'tt ligga på för sin budgetering 
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och debitering gentemot sina uppdragsgivare. Inkassouppdrag lämnas 

mycket ofta inom årsvisa abonnemang där även de belopp uppdragsgivaren 

skall betala bestäms. Ett starkt önskemål frän inkassoföretagens sida iir 

därför att bcloppsgränscrna för gäldeniirs ersiittningsskyldighet kan faststäl

las med viss framförhållning. 

Den form av långsiktig reglering som ligger niirmast till hands att pröva iir 

att anknyta ersättningarna till någon form av index. I den undersökning som 

genomfördes av datainspektionen och domstolsväsendets organisations

nämnd år 1974 föreslogs att förändringarna skulle anknytas till det index som 

basbeloppet för allmän försäkring utgör. Möjligheterna att reglera ersätt

ningsbeloppen med hjälp av ett index eller på annat siitt diskuteras i det 

följande. 

8.2 Utgångspunkter för att bestämma ersättningsbeloppcn 

I knstnadsundcrsökningen har vissa inkassoföretags kostnader för inkas

soförfarandet beräknats. Av praktiska skäl måste en långsiktig reglering utgä 

från kostnadsläget vid inkassoföretagen, eftersom det inte finns nf1gon annan 

möjlighet att beräkna kostnaderna. 

Inkassoföretagen får - i likhet med annan uppdragsverksamhet - i princip 

sina intäkter från uppdragsgivaren/fordringsägaren. Den inom branschen 

allmänt förekommande överenskommelsen att inkassoföretaget i första hand 

tillgodoriiknar sig ersättning för uppdraget ur den av gäldenär erlagda 

kostnadsersättningen ändrar inte principen att inkassoföretaget uppbär sin 

ersättning från uppdragsgivaren. 

Ofta innefattar avtal om inkassouppdrag - inom ramen för konkurrenslä

get inom branschen - att uppdragsgivaren skall lämna ytterligare ersättning 

för att täcka inkassoföretagens kostnader. I huvudsak lämnas den ytterligare 

ersiittningcn från uppdragsgivaren antingen för att inkassoföretagets kost

nader är större iin de författningsenliga ersättningsbeloppen eller för att 

någon ersättning från giildenären inte inflyter till inkassoföretaget (som alltsi1 

normalt tillgodoräknar sig den ersättningen). 

Av bilaga 2 framgår att vid de undersökta företagen svarade ersättningar 

från gäldeniirerna för 51 <;{och ersättningarna från borgeniirerna för 46 r;;, av 

intäkterna. För inkassoföretagen kan det därmed synas likgiltigt om 

intäkterna kommer från uppdragsgivarna eller från gäldenärerna. Det 

innebär inte att frågan saknar betydelse. Om ersättningsbeloppen siitts lägre 

iin kostnaderna innebär det att en större del av kostnaden drabbar 

fordringsägaren, som i sin tur kan förväntas övervältra dessa kostnader på 

sina samtliga gäldenärer. således även på dem som betalar i rätt tid. Därmed 

höjs den allmänna prisnivån. Sätts å andra sidan ersättningsbeloppen högre 

än kostnaderna fä tillskotten från fordringsiigaresidan mindre betydelse. 

men det är ovisst om anspråken på dessa tillskott kommer att sänkas, vilket 

således kan innebära att inkassoföretagen överkompenseras pa gäldenärer-
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nas bekostnad. Utgängspunktcn för en reglering måste därför vara att 

ersättningsbeloppcn skall motsvara inkassoföretagens kostnader. låt vara att 

den mt1ste grundas pt1 genomsnittskostnader för olika :Hgiirdstyper. 

8.3 Möjligheterna att följa förändringarna av kostnaderna för inkassoförfa

randet 

Kostnaderna för inkassoförfarandet påverkas främst av förändringar av 

lönekostnader för personal (f. n. c 60 %· av totalkostnaden), porto- och 

telefonkostnader (f. n. c 7 % ). allmänna kontors- och lokalkostnader samt 

datorkostnader (f. n. sammanlagt c 33 %• ). Vidare inverkar rationaliseringar 

och andra effektivitetshöjande åtgiirder. Inkassoförfarandet rationaliseras 

f. n. genom en ganska intensiv datorisering av de större och medelstora 

inkassoföretagen. Sålunda har samtliga av de undersökta företagen (utom 

ett) antingen redan tagit datorsystem i drift eller gör det inom kort. De som 

tidigare avvänt datorstöd arbetar i mänga fall med vidareutveckling av 

systemen till direkt{11komst m. m. En fortsatt datorisering i första hand av 

den egentliga inkassobranschen pågår således. Utvecklingen av standardsys

tem och billiga datorer innebär att iivcn små inkassoföretag kan komma att 

finna det lönsamt att använda datorstöd i verksamheten. rordringsägare med 

större volym på egen indrivningsverksamhet har redan nu i stor utsträckning 

datoriserat sina rutiner, dvs. lagt p{1 en inkassorutin i reskontran. I vissa fall 

förekommer även en mellanform av egen indrivnings-verksamhet och 

anlitande av inkassoföretag genoms. k. inkassobrev. Den rutinen lämpar sig 

bäst för fordringsägare med egen datorkapacitet. 

Det sagda innebiir att det i nuvarande utvecklingsskede iir svart att med 

godtagbar triiffsäkerhet göra bedömningar av skilda kostnadsposters andel 

av framtida kostnader för inkassoförfarandet. Det kan ocksf1 befaras att 

andra föriindringar senare kommer att inträffa som gör det svart att förutse 

skilda kostnadsposters utveckling. Att konstrue.ra ett index som gör det 

möjligt att pä förhand beräkna kostnaderna för inkassoförfarandet iir inte 

hdler möjligt. Knyts justeringarna av ersättningsbcloppen till ett index som 

inte direkt har att göra med kostnaderna för inkassoförfarandet. t. ex. 

basbeloppet för allmän försäkring. kan det antas att ansträngningarna att 

rationalisera inkassoarbetet motverkas. vilket knappast kan vara önsk

värt. 

Med de förutsättningar som angetts i det föreg{1ende och med den 

ytterligare förutsättningen att ersiittningsbeloppen sii långt möjligt skall följa 

de faktiska kostnaderna för inkassoförfarandet återstår möjlighden att 

systematiskt och regelbundet genomföra kostnaclsunclersökningar enligt den 

modell som används i den nu genomförda undersökningen. 
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8.4 Förslag till långsiktig rcgll'ring 

En svårighet när inkassoföretagens kostn1ider skall undersökas iir att 

företagen saknar en hranschsammanslutning. Den hästa överblicken av 

hranschen och dess verksamhet torde finnas inom datainspektionen pii grund 

av inspektionens tillst{mds- och tillsynsverksamhet med stöd av inkassolagen. 

Datainspektionen har sålunda i den delen unika fört1tsiittningar att välja ut 

företag och genomföra kostnadsundersiikningar. Datainspektionen saknar 

emellertid statistisk och ekonomisk expertis. Skall datainspektionen genom

föra sådana undersökningar fortlöpande fordras rcsursförstiirkningar. friimst 

i form av konsulter. En annan myndighet som iir tiinkhar är statens pris- och 

kartellniimnd (SPK). SPK är enligt sin instruktion ( 1973:609) central 

förvaltningsmyndighet för frågor rörande prisövervakning och har till uppgift 

att följa utvecklingen av och främja allmän kiinnedom om pris- och 

konkurrensförhållanden inom näringslivet med undantag av bankväsendet 

och annan företagsamhet. över vilken bankinspcktionen har tillsyn. samt 

försäkringsväsendet. SPK förfogar över statistisk och ekonomisk expertis. 

SPK synes därför ha den sakkunskap som datainspektionen saknar. SPK har 

dessutom en god överblick över andra branscher vilket kan vara av viirde för 

att bedöma kostnadsliigct vid inkassoföretagen. 

Vad gäller frågan om var beslut om iindring av ersiittningsbelnppen skall 

fattas ser datainspektionen ingen anledning att gå ifnln den nuvarande 

ordningen där sålunda beslutet ankommer på regeringen. 

Datainspektionen föreslår mot den angivna bakgrunden att det skall åvila 

datainspektionen att i samråd med SPK fortlöpande genomföra knstnads

undersiikningar inom branschen, och att förcliigga regeringen fiirslag till nya 

eller ändrade ersiittningsbelopp. 

Med tanke på kostnadsutveeklingen och strukturförändringar i branschen 

är årligen återkommande undersökningar önskvärda. Mot en st1dan lösning 

talar att undersökningarna kriiver relativt betydande resursinsatser bitde hos 

de myndigheter som genomför undersökningarna och hos de företag som 

skall medverka. i undersökningarna. l sammanhanget mi1 erinras om 

förordningen ( 1978: 1 J) om prövning av myndighets uppgiftsinsamling frän 

företag. kommuner och organisationer och förordningen ( 1977:629) om 

ändring i kungörelsen ( 1970:641) om begriinsning i myndighets riitt att 

meddela föreskrifter. anvisningar eller rik!. Datainspt'ktionen fi.iresltir all 

mera ingående undersökningar genomförs vartannat t1r och att en mera 

översiktlig bedömning av förändringar i kostnadsliiget görs under de {ir dt1 

inte de större undersökningarna genomförs. Även dessa mera översiktliga 

bedömningar bör ankomma p{1 datainspektionen i samr;'1d med SPK. 

Under avsnitt 8.1 nämndes att det ur inkassoföretagens synpunkt iir 

väsentligt att beloppsgränserna för giildeniirs ersiittningsskyldighet kan 

fastställas med viss framförh[11lning. För att tillgodose siidana önskem;ll hör 

beloppsgränserna för gäldeniirs ersiittningsskyldighet fastställas i oktoher 
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rntmad före det i1rsskifte varifn"m iindringen triider i kraft. Med ett s{\dant 

tidsschema bör kostnadsundersökningarna genomföras under våren si1 att 

förslag kan föreliiggas regeringen i sf1 god tid före oktober mt1nad att en 

remissbehandling iir möjlig att genomföra dessförinnan. 

Datainspektionen anser det inte meningsfullt att nu fiireslä hur den 

föreslagna ordningen formellt hör regleras, t. ex. genom iindringar av 

inkassolagen och instruktionen för datainspektionen. Stiillning bör först tas 

till de övriga förslag som läggs fram och till de synpunkter som framkommer 

vid rcmissbehandlingen av rapporten. 
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Underhilaga 2 

U ndersiikning av vissa inkassoföretags kostnader 

Uppläggning och genomförande 

Ett antal större inkassoföretag tillfrägades i början av februari I lJ77 om sitt 

intresse att delta i undersökningen. Atta företag förklarade sig villiga att 

stiilla ett mera omfattande material till datainspektionens förfogande, 

niimligen AB Kundkontroll. Justitias Inkasso- & Juricfo•ka Byrii AB. 

Kreditinkasso AB. Jönköpings Juridiska Byr[1 AB. Handels- & Juristinkasso 

AB. Inkasso-Centralen i Giitehorg AB. MIAU Merkantil Inkasso AB samt 

i'vllJtorbranschens Riksförbunds Inkassp AB. 

Datainspektionen har i samarbete med domstolsverket och en särskilt 

anlitad konsult - auktoriserade revisorn Roland Valters~on vid Bertil 

Olssons Revisionsbyr5 AB - utarbetat ett frfig:eformuliir. innefattande frågor 

dels om tidsiitgång för olika åtgiirdstyper. dels om företagens ekonomiska 

förhållanden. frågeformuläret finns som bilaga 3". FdgeformuHiret har 

tillstiillts de niimnda företagen, som skriftligen lämnat de begärda uppgif

terna under tiden mars-april 1977. Datainspektionen har därefter inhiimtat 

kompletterande upplysningar hos inkassoföretagen vid besök, huvudsakli

gen i maj 1977. Informationen har bearbetats och sammanstiillts. varvid 

kostnaderna per åtgärd av de olika åtgärdstyperna har riiknats fram. 

Inkassoföretagen har i september och oktober 1977 beretts tillfälle att ytt!a 

sig över de uppgifter. som rör dem själva. De fick samtidigt uttala sig om 

kostnadsutvecklingen efter den redovisningsperiod som undersökningen 

omfattar. Beräkningarna har, i de fall så varit erforderligt, justerats med 

ledning av uppgifterna från företagen. 

2 Bearbetning och resultat 

Kostnadsberäkningarna har gjorts enligt den beräkning:smetod som 

beskrivs i bilaga 4''. Beräkningarna redovisas i sammanfattande tabliier för 

samtliga 5tta företag vilkas svar har bearbetats. Respektive företag har 

beretts möjlighet att yttra sig om sina egna värden. Tablf1erna och 

beräkningarna finns som bilaga 5". 

Bilaga 5.1 ger t'n översiktlig bild av de undersi.ikta inkassnföretagens 

ekonomiska resultat under respektive rcdovisningsperiod. Undersöknings

objekten bedriver i ni1gra fall flera besliiktade verksamhetsgrenar. I de fall 

detta sker inom sjiilvstiindiga juridiska personer har dylik verksamhet 

Jämnats utanför. Om verksamheten diirernot bedrivits inom samma jurdiska 

person har uppgifter infordrats 0111 hela verksamheten. 

Upptill i tabh'm visas de totala intiiktcrna och kostnaderna och resultatet 

'' 13ilagorna utl'slutna hiir. 
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för respektive företag som helhet. dvs. niir samtliga verksamhetsgrenar har 

heaktats. De intäkter och kostnader som redovisas under grupp A hänför sig 

enbart till den verksamhet som ingår i undersökningen. niimligen hetalnings

päminnclse. krav, lagsökning. betalningsföreläggande. återtagning. utmät

ning. amortl:ringsplan samt avisering om bokföring av amorteringar sedan 

amorteringsplan upprättats. 

Av bilaga 5.1 framgår att sex av de Mta företagen visar ett positivt 

rörelseresultat i den verksamhet som omfattas av undersökningen. Vid 

bedömning av rörelseresultatet bör dock ohserveras att någon enhetlig praxis 

vad giiller viirderings- och redovisningstekniska friigor riirande oavslutade 

arbeten inte finns. Ett företag redovisar värdet som tillgäng i balansriikning

en varför redovisat resultat pä ett riittvisande siitt p[1verkas av förändringar i 

värdet av dessa oavslutade arbeten, medan huvuddelen av företagen 

betraktar detta upparbetade värde som en dold reserv och redovisar icke 

förändringen iippct. I tabltrn redovisas företagens egen uppfattning om 

förändringen i denna dolda reserv. D<I undersökningens syfte icke primärt 

har varit att utreda lönsamheten hos berörda företag har denna post icke 

niirmare utretts. Beroende p;I hl. a. förekomsten av och kvaliteten pä 

företagens interna tidsredovisningssystem kan hetydande sviirigheter uppst<I 

vid närmare utredning. Pöretagens egna uppgifter tyder pil att dolda reserver 

varit oförändrade eller ökat under perioden. 

Sammanfattningsvis kan säledes konstateras att öppet redovisat resultat 

tillsammans med föriindring i dold reserv för sju av de åtta företagen uppvisar 

en vinst före skatt. Betriiffande det resterande företaget föreligger betydande 

sviirigheter att fastställa ett rättvisande resultat. Iktydande kostnader har 

under senare ;lr plöjts ner i framtaganck av ett datasystem. Periodiseringen. 

dvs. folgan om över hur mänga i\r dylika kostnader skall fördelas. har efter 

samr{1d med företaget schahlonmiissigt gjort över fem t1r och med lika stort 

belopp varje år. Frägor om vad som skall anses vara skäligt överskott på 

inkassoverksam het har ansetts falla utanför utredningens ram. En utredning 

med dylik inriktning inrymmer ett flertal problem uti>ver vad som ovan 

redovisats om svårigheterna att faststiilla ett riittvisandc resultat. Som 

exempel pil dylika prohlcm kan niimnas utredning om arbetande eget kapital 

(i syfte att hcriikna riintahilitetcn). bedömning av inflationens effekter (i 

syfte att hcdiima erforderlig konsolidering för bevarande av företagets 

kapacitet). erforderlig resursinsats för utveckling av nya tekniker (anpass

ning till datorer) m. 111. 

I bilaga 5.1 studeras vidare relationen mellan olika slag av kostnader för 

respektive företag. Nt1gnn slutsats synes inte kunna dras av dessa relationer. 

Man kan t. ex. inte ski fast att mer datoriserade rutiner och större 

datorkostnader skulle ge ett förbiittrat rörelseresultat genom att andra 

kostnader kan siinkas eller intiikterna höjas i tillräcklig omfattning. Den 

tidsperiod unddvilken datorerna anviints iir dock förh!11landevis kort. varför 

utvecklingen iir sviirbedömd. 
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Bilaga 5.2 visar antal Mgärder. genomsnittlig tids{1tgång och andel av total 

tidsåtgång för de undersökta företagen under respektive redovisningspcriod. 

Perioden sammanfaller med den period som den ekonomiska redovisningen i 

hilaga 5.1 omfattar. 

Sammanlagt har företagen. under sina respektive redovisningsperioder 

redovisat 489 881 inkasso<Hgiirder (krav), 24 189 ansökningar om lagsökning 

och 105 145 ansökningar om betalningsförehiggande. 

I lur stor del av det totala antalet utfärdade inkasssobrev som de 

undersökta företagen svarar för kan inte anges annat iin ungefärligt. Till 

tingsrätterna inkom under 1976 56 661 ansökningar om lagsökning och 

199 493 ansökningar om bctalningsförcliiggande. Fiiretagen som ingi'tr i 

undersökningen svarade för 43 <;'( av det totala antalet ansökningar om 

lagsökning och 53 % av antalet ansökningar om betalningsföreliiggande. 1 

Ingenting motsäger att de inte ocks{1 svarar för en motsvarande andel av det 

totala antalet inkassokrav, vilka skulle innebära att det totala antalet 

inkassokrav under [ir 1976 uppgick till c l milj. 

Det totala antalet iirenden om [1tertagning och utmiitning utgjorde 5 9911 

respektive M 457. Vid företagen upprättades 55 418 amorteringsplaner. 

Sammanlagt vidtogs 264 745 aviserings- och bokförings~itgiirder. 

Av bilaga 5.2 framgår att de inbördes variationerna mellan företagen 

heträffande tidsåtgång för olika atgiirdstypcr iir stora. Skillnaderna förklaras 

av att arbetsrutinerna skiftar mellan företagen. att somliga av dem anviinder 

maskinella hjiilpmedel. dator m. m. andra inte och att iin:ndena kan skifta i 

svårighetsgrad mellan företagen. Nligra av dem handliigger t. ex. mycket 

likartade och rutinbetonade kravärenden medan andra handliigger iirenden 

som kräver mera arbete. Vidare förekommer osiikerhet i de liimnade 

tidsuppgifterna. I mänga fall finns icke tidsredovisningssystem som kan ge 

svar på de största fri\gorna utan uppskattningar har m;ist göras. Överslags

beräkningen har gjorts i syfte att kontrollera alt total tids<'ttg{rng iir rimlig i 

relation till uppgivet antal anställda och dess fördelning pii olika befattning-

ar. 

Rilaga 5.3 visar varje företags kostnad per åtgiirdstyp niir totalkostnaden 

för grupp A slås ut på antalet åtgärder enligt den hcräkningsmetocl som 

beskrivs i bilaga 4. En kontroll av beriikningarna kan göras genom att den 

beräknade kostnaden för varje åtgiircl multipliceras med antalet ärenden diir 

åtgärden vidtagits varefter de sii erhållna produkterna summeras. Summan 

uppgår för varje företag till dess totala kostnad under grupp A. Den 

osäkerhet som finns i tidsangivelserna äterkommer även i detta material. 

Av bilaga 5.3 framgår ocksf1 den genomsnittliga kostnaden för varje 

åtgärdstyp för samtliga undersökta företag. Kostnaden har beräknats som ett 

1 Som jämförelse kan nämnas att i den undersökning som genomfördes år 1974 
beräknades de undersökta fiirelagen ha handlagt drygt 30 % av alla ansökningar om 
lagsökning och c 45 % av ansökningarna om bclalningsföreliiggande under år 
1973. 
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vägt medeltal mcd hiinsyn till antalet iirenden som varje förctag har 

handlagt. 

Bilaga 5.4 visar de undcrsökta företa).!ens intiiktcr fördelade p<'1 crsiittning

ar fri'm gälcleniirer. borgeniircr och övriga intiikter. 

Ersiittningarna från gäldeniiren bcst{1r av de lagstadgade ersiittningshelop

pen som tagits ut fr{1n giildeniirerna för krav, lagsökning etc. under resp. 

förctags redovisningsperiod. 

Ersiittningarna frön borgcniircr best{1r bl. a. av e1-S:ittningar fiir inkasso

abonnemang och ersiittningar i de cnskilda iircnden dtir giildcniirerna själva 

inte har betalat inkassoföretagets kostnader. 

Övriga intäkter. cx~I. utliigg utgörs bl. a. av inUiktcr friin försiiljning av 

inkassobrevsformuliir (s. k. IB-brcv). 

Av rcdovisningcn i bilaga 5.4 framgiir att vid fem av de titta undersökta 

företagen svarade giildeniirerskollektivet fi.ir en större del av intäkterna iin 

borgeniirskollektivet. I vart och ett av de tn: \)vriga företagen var intiiktcrna 

fran borgeniircrna större iin fr<in giildeniirerna. 

Ehuru det inte framg;lr' av bilaga 5.4 kan niimnas alt om intiikterna för 

samtliga undersökta företag sl{1s samman svarade ersiittningarna fr{rn 

gäldenärer för 51 (;.( av de totala intäkterna och crsiittningar fri1n borgcniircr 

för 46 I} av intiikterna. 

Bilaga 5.5 visar förh[1llandet mellan de teoretiskt möjliga och verkliga 

ersiittningarna från giildeniirerna. För de undersökta företagen ligger 

bortfallet ml!llan 41 och 68 % av de teoretiskt möjliga intäkterna fran 

giildeniirerna. 

En principiell orsak till det bortfall som redovisas iir att det upparbetack 

värdet kan ha ökat. vilket innehiir att intiikterna i en del av de iirenden som 

handlagts under redovisningsperioden kommer att L'rh{tllas först efter dess 

slut. 

Ökningen av det upparbetade viirdct iir emellertid en otillriicklig 

förklaring eftersom skillnaden ocksf1 föreligger för företag som inte har 

förändrat det upparbetade viirdet under rcdovisningsperioden. Den mera 

generella orsaken till skillnaderna ligger snarare i det förhMlandet att 

företagen bedriver sin verksamhet under den förutsiittningen all borgenii

rerna skall triida in och betala företagens kostnader i de fall {1tgiirder som 

riktats mot gäldenärerna inte leder till betalning. Inkassoföretagen tilliimpar 

olika principer for att debitera horgeniirerna. Bl. a. förekommer abonne

mangsförfaranden och/eller uppgörelser som innebiir att borgenärl'rna sjiilva 

för ersätta inkassoföretagen med dl't belopp som annars skulle ha tagits ut av 

gäldenärerna. Andra företag tilliimpar n~1gon form av pnwisionssystem pä 

det inkasserade beloppet förutom att de erhiillcr ersiittningarna frän 

gäldeniirerna. För det fall den sistniimnda debiteringsformen anviinds finns 

det ocks[i exempel pä förl'tag som - om en fordran inte kan in kasseras från 
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giildeniiren - ocksi1 föcr bli att ta ut ni'tgon crsiittning fr[m borgenären för sitt 

arbete med det "'misslyckade" iirendct. 

Bilaga 5.5 visar tillsammans med bilaga 5.4 sammanfattningsvis att 

intäkterna frän borgeniirerna iir niistan lika betydelsefulla för företagens 

ekonomi som intäkterna fr:in giildeniirerna. 
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Bilaga 3 

Sammanställning av remissyttrandena över dep~rtementspromcmori
an (Ds Ju 1979:8) Kreditupplysning och inkasso samt datainspektio
nens därvid fogade utredning 1978-06-20 med förslag till långsiktig 
reglering av frågan om ersättning för inkassokostnader m. m. 

Remissinstanserna 

Efter remiss har yttranden avgetts av justitiekanslern (JK). hovrätten över 

Skåne och Blekinge, Stockholms tingsrätt, domstolsverkct, datainspektio

nen, bankinspektionen. riksrevisionsvcrket ( RRV), riksskattcverket (RS.Y), 

kommcrskollegium, statens pris- och kartellnämnd (SPK), datalagstiftnings

kommittcn ( DALK). rättegångsutrcdningen. Svenska kommunförbundet, 

Sveriges advokatsamfund, Landsorganisationcn i Sverige (LO), Tjänste

männens centralorganisation (TCO). Svenska arbetsgivarcföreningen, 

Svenska bankföreningen, Svenska sparbanksföreningen, Sveriges förenings

bankers förbund, PKbanken, Sveriges grossistförbund. Sveriges industriför

bund, Sveriges köpmannaförbund, Sveriges hantverks- och industriorgani

sation/Familjeföretagens förening (SHIO/Familjeföretagen). Kooperativa 

förbundet (KF). Lantbrukarnas riksförbund (LRF), Finansieringsföretagens 

förening. Motorbranschens riksförbund (MRF), Sveriges ackordscentral, 

Svenska krcditmannaföreningen i Stockholm. Svenska kreditmannaföre

ningen i Göteborg. Svenska kreditmannaföreningen i Malmö, Svenska 

inkassoföreningen. ABAK-Justitia AB och Upplysningscentralen UC 

AB. 
Sveriges föreningsbankers förbund, PKbanken och i viss utsträckning 

Finansieringsföretagens förening har anslutit sig till det av Svenska 

bankföreningen avgivna yttrandet. 

Svenska arbetsgivareföreningen och Sveriges industriförbund har avgett 

ett gemensamt yttrande. Gemensamma yttranden har vidare avgetts av dels 

Sveriges köpmannaförbund och SHIO/Familjcföretagen, dels kreditmanna

föreningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö. 

RSV har bifogat yttrande av Föreningen Sveriges kronofogdar. Kommers

kollegium har bifogat yttranden av Skånes handelskarnmare och Stockholms 

handelskammare. 

Yttrande har dessutom inkommit från brottsförebyggande rådets styr

grupp för översynen av lagstiftning mot organiserad och ekonomisk brottslig

het. 

I det följande återges yttrandena i huvudsakligen oavkortat skick under 

olika avsnitt. 
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l Allmänt om förslagen i departementspromemorian 

1.1 Hovrätten över Skåne och Blekinge: 

209 

Kreditupplysningslagen och inkassolagen är av förhfillandevis sent datum. 
I samband med de båda lagarnas tillkomst hade hovrätkn tillfälle avge 
remissyttranden. De mera principiella synpunkter som då kunde anliiggas på 
dessa lagstiftningsområden finns det inte anledning att nu titerkomma till. 
Hovrätten, som inte har någon egen erfarenhet av tillämpning av dessa lagar 
att stödja sig på. har vid sin granskning av promemörieförslaget funnit 
anledning till erinringar och påpekanden bara i några detaljer. I övrigt bör 
förslaget enligt hovrättens mening kunna läggas till grund för lagstiftning. 
Innan hovrätten går in på detaljerna vill hovrätten emellertid p:°1peka den 
brist på koncentration och stringens som utmiirker promemorian. Det borde 
ha varit möjligt att presentera förslaget på mindre sidanial än de mer iin 300 
som här används, särskilt som det gäller endast en översyn av tvi! lagar om 
cirka tjugo paragrafer vardera. Ingen detalj har befunnits för obetydlig för att 
föranleda den mest seriösa behandling i förslaget. Hovrätten anser sig inte ha 
anledning att fingranska varje sådan detalj. 

Vidare må det tillåtas ett mera principiellt påpekande. Det remitterade 
förslaget omniimns i propositionen 1978/79: 111 avseende {itgtirdcr mot 
krångel och onödig byråkrati som ett exempel på den bekämpning av onödig 
byråkrati som bedrivs inom justitiedepartementet. Förslaget kringgiirdar 
emellertid medborgarna med ytterligare en rad detaljbestämmelser som gör 
den redan förut krångliga lagstiftningen än mera svårtillämpad. Hovrätten 
vill därför ifrågasätta om inte förslaget bör ses över i syfte att skala bort 
sådana detaljbestämmelser som inte är alldeles nödvändiga. Hovrätten vill 
här bara hänvisa till de kloka ord som statsministern anfört i inledningen till 
nyssnämnda proposition. 

1.2 Stockholms tingsrätt: 

Vid Stockholms tingsrätt handläggs inom en särskild enhet på tingsrättens 
andra avdelning ett mycket stort antal mål om lagsökning eller betalnings
föreläggande. Många av dessa mål hänskjuts till handHiggning enligt lagen 
om rättegången i tvistemål om mindre värden pa en annan enhet inom andra 
avdelningen. Tjänstemännen på andra avdelningen får inte bara en avsevärd 
kännedom om frågor, som sammanhänger med handläggningen av mål om 
lagsökning eller betalningsföreläggande, utan också en praktisk erfarenhet 
om förhållanden, som rör kreditupplysning och inkassoverksamhet. Tings
rätten finner anledning att i detta remissyttrande redogöra nägot för vissa 
praktiska erfarenheter och yttrandet blir därför något utförligare än som 
direkt föranleds av själva remissen. 

Tingsrätten vill till en början uttala sin tillfredsställelse över att krcclit
upplysningslagens och inkassolagens bestämmelser har setts över och att 
förslag till ändringar har lagts fram. Vad som föreslås är ägnat att förbättra 
förhållandena på områdena för kreditupplysning och inkasso. Tingsrättens 
erfarenheter är också s<ldana, att det finns all anledning att ta till vara 
möjligheterna att förbättra dessa förhållanden. Sådana förbättringar blir inte 
bara till nytta för allmänheten utan ocks~I för arbetet vid tingsrätten med 
lagsökningar och betalningsförelägganden. Detta arbete är en mycket viktig 
del av tingsrättens verksamhet och sysselsätter många tjänstemän. Antalet 

14 Riksdagen 198018/. I sam/. Nr JO 
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m{t] av förevarande kategorier har stigit starkt under senare år. Trots insatta 
personalförstärkningar uppstitr då och dit arbetsbalanser. Olika viigar bör 
prövas i syfte att förenkla arbetet. En sfalan väg är att - pa sätt meningen är 
med förslagen i den remitterade promemorian - helt allmt·int sett förbiittra 
förhållandena p{t kreditupplysnings- och inkassoföretagens onmiden. 

1.3 Datainspektionen: 

Säviil inkassoverksamhet som kreditupplysningsverksamhet iir betydelse
fulla inslag i det ekonomiska livet i det svenska samhället bitde p[i den 
offentliga och den privata sektorn. 

Kreditupplysning i n[1gon form torde föregå praktiskt taget all kreditgiv
ning till företag och privatpersoner vilket torde innebära att flera miljoner 
kreditupplysningar inhämtas iirligcn. Antalet inkassoiiremlen som :°irligen 
hanteras torde iiverstiga en miljon. 

Datainspektionens resursmiissigt största uppgift iir att tillse efterlevnaden 
av datalagen (_ 1973:2~9) som f. n. innefattar cirka 23 OllO tillstånd till 
personregister och sysselsätter huvuddelen av inspektionens handläggande 
personal. 

Verksamheten som tillstt1nds- och tillsynsmyndighet enli.f!t kreditupplys
ningslagen och inkassolagen kan vid sidan hiirav synas vara h<1g.atellartad nm 
man bara ser till antalet verksamma företag i respektive bransch. Det finns 
ni\mligen bara n[1g!ll 10-tal krcditupplysningsföretag vara\· blott fyra iir 
rikstiiekandt'. /\ntalet til\sti111d enligt inkassolagen ri.lr sig om n;'1gra hundra. 
Ftt siidant bL·trakte\sl'siitt spL'glar emellertid inte verkligh(·ten p;'1 L'lt riktigt 
sätt. Trots att datainspL'ktionen av rt:Sursskiil blott kunnat göra ytterst 
begriinsade informationsinsatser om sin n:rksamhet sllm klagllmur t'nli.f!t 
krL'ditupplysningslagl'n och inkassolagen har allmiinheten ,-isat ett mycket 
stort intresse för dessa verksamheter. Detta framgt1r bl. a. av att antalet 
kla.f!omi1l och förfrit)!ningar hL·riirandL' fr;igor som omfatta~ av niimnda lagar 
per iir iir större för envar av dem jiimfiirt med nwtsvarandt· reaktilllK'r fri111 
allmiinheten betriiffande fr;\gor som berör dat;ilagen. Denna temkns har 
iakttagits i flera :'ir llCh kan s;'iledes inte vara nt1gon tillfalli.f!het. Det iir i och 
för sig naturligt att siidana konkreta sakL·r som oriktiga eller missvisande 
kreditupplysningar och 11tillhiirliga inkassnt1tgiirder fiirankdL'r allmiinheten 
att agera i högre grad iin de ibland mera abstrakta inlt'gritetslwten som 
fiireli.f!ger vid ADA i allmiinhet. 

Kreditupplysningsverksamhctens expansilln de senaste {iren har inte minst 
pt1verkats av iikningen av konsumentkrcditn. Av siirskilt intresse iir 
marknadsföringen av kontokortskn:ditcr diir en i1rli.f! expansion med cirka 
30 1+ noterats. Samtidigt har antalet inkassoiirenden stadigt ökat. uppen
barligen inte enbart beroende av det ökande antal ko1H1.ikort. I-liir torde 
bl. a. tillskapande av effrkti\"<I rutiner för kommunal inkasso. fiir indrirnin.f! 
av hyresfordring.ar. fiir trafikförsiikringspremiLT, för tomtmarksparkerings
avgifter m. m. ha inverkat. 

Pa kreditupplysningssidan föranleder denna utveckling ansprilk pi1 inrät
tande av s. k. engagemangsregister för kontokrediter dvs. register över 
beviljade krediter samt på löpande kreditbevakning även av personupplys
ningssubjekt (privatpersoner). Hittills har krav inte stiillts p{1 ett engage
mangsregister som äYen omfattar i vilken mim krediterna utnyttjats. iiven om 
den frågan ocks<l diskuterats. 

Dessa utvceklingstendenser torde inncbiira icke oviiscntliga anspråk på 
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insatser fr{m datainspektionen i skilda h:insecndcn. 
I detta sammanhang må papckas att datainspektionens formella organi

sation. som utformades med utg<lngspunkt frän arbetsuppgifterna enligt 
datalagen, frånsett en mindre förstärkning inte ändrats efter det inspektio
nen tillagts uppgifter enligt förevarande lagar. Det visade sig emellertid tidigt 
finnas behov av nära samarbete mellan tillsyns- och tillståndsverksamhet 
bctriiffande dessa lagar. Samtidigt visade det sig att all handläggning av 
ärenden enligt lagarna fordrade juridiskt skolad handliiggningspersonal. 
Dessa frågor har därför handlagts inom en arbetsgrupp bestående av jurister 
från till en början såväl tillsyns- som tillstandsenhetcn. Gruppen har letts av 
ställföretr:id:ucn för chefen till tillsynsenhetcn. Även fortsiittningsvis torde 
kreditupplysnings- och inkassotillsynen fordra en icke helt obetydlig del av 
inspektionens resurser för att uppriitthälla lagstiftarens syften. Datainspek
tionens interna utbildning - t. ex. av icke-jurister beträffande förevarande 
lagar och rättsreglcr i anknytning till den - har av resursskäl hittills måst 
försummas. 

Arbetsuppgifterna enligt kreditupplysningslagcn och inkassolagen har i 
viss utstr:ickning inneburit att den juridiska sakkunskap, som enligt den 
ursprungliga organisationen avsags tillföras tillsynsverksamheten enligt 
datalagen. inte kunnat disponeras för dessa uppgifter. vilket stundom varit 
till nackdel. 

Departementspromemorian grundas på datainspektionens promemorior 
frän hösten 1977 om erfarenheter och iakttagelser i samband med tillämpning 
av förevarande lagar samt pi'i en utredning inspektionen genomfört på 
departementets uppdrag om reglering av ersättning för inkassokostnader. 

Departementspromemorian innefattar i huvudsak lösningar av problem 
datainspektionen angivit och godtagande av de förslag till ändringar i 
lagstiftningen som inspektionen framlagt. 

Det är med denna utgångspunkt naturligt att mfmga lösningar i prome
morian är helt i linje med inspektionens erfarenheter. Likväl finns på flera 
betydelsefulla punkter skiil till invändningar mot förslagen i prömem.orian. 
Exempelvis iir datainspektionen således tveksam till den föreslagna defini
tionen av personupplysningar och avstyrker elen föreslagna definitionen av 
inkassoverksamhct och har vissa principiella invändningar mot promemori
ans förslag till gemensam reglering av ersiittning för hetalningspåminnelscr 
och för inkasso[1tgiird. 

Åtskilliga beaktansvärda synpunkter i dessa eller andra avseenden torde 
komma att framföras i remissyttranden frän andra instanser. Då dessa 
yttranden kan föranleda betydelsefulla ändringar förutsätter inspektionen 
att den bereds tillfälle att löpande medverka i det fortsatta arbetet med 
översynen av lagarna. 

1.4 Riksskattcverket: 

För kreditmarknadcn och näringslivet är det av betydelse att kreditupp
lysningslagcn (1973: 1173) och inkassolagen ( 1974: 182) får en lämplig 
utformning. Med ett väl fungerande kreditupplysnings- och inkassoförfaran
de har kreditgivare möjlighet både att bättre bedöma ltmtagares kreditvär
dighet och att i större utsträckning fä betalt för sina fordringar i rätt tid eller 
efter påminnelse och krav. Lagarnas praktiska tillämpning har indirekt också 
betydelse för kronofogdemyndigheternas vidkommande. Allm[int gäller att 
vid utformning och tillämpning av lagarna iir det av största vikt att skyddet för 
elen enskildes integritet beaktas. 
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1.5 Föreningen Sveri~es kronofogdar: 

Föreningen kan i huvudsak tillstyrka de föreslagna ändringarna i 
kreditupplysningslagep och inkassolagen, eftersom de nya reglerna kommer 
att innebära ett utvidgat skydd för den enskilde. 

1.6 Datalagstiftningskommitten: 

DALK, som - mot bakgrund av sitt utredningsuppdrag- saknar anledning 
uttala sig i frågan om inkassokostnader, har ingen erinran mot de föreslagna 
ändringarna i kreditupplysningslagen ( 1973: 1173) och inkassolagen 
(1974:182). 

Det förtjänar dock framhållas att- såsom också påpekats i den remitterade 
promemorian (s. 193 f) - chefen för justitiedepartementet i propositionen 
1978179: 109 om ändring i datalagen förutskickat att han avser att genom 
tilläggsdirektiv till DALK ge kommitten i uppdrag att överväga frågan om en 
generell personregisterlagstiftning. DALKs arbete med en sådan vidgad 
personregisterlagstiftning kan komma att beröra även kreditupplysningsla
gen och inkassolagen. 

1.7 Svenska kommunförbundet (styrelsen): 

Med utgångspunkt från de intressen styrelsen har att företräda har 
styrelsen inte någon anledning till erinran mot innehållet i departementspro
memorian. 

1.8 Tjänstemännens centralorganisation (TCO): 

TCO (vill) uttrycka sin tillfredsställClse över den sanering av kreditupp
lysnings- och inkassoverksamheten som skett genom kreditupplysningsla
gens och inkassolagens tillkomst samt genom datainspektionens övervakan
de verksamhet. 

1.9 Landsorganisationen i Sverige (LO): 

De förslag som presenteras i promemorian syftar bl. a. till att stärka 
skyddet för den personliga integriteten i kreditupplysningssammanhang och 
till att skydda gäldenären mot en alltför omfattande skyldighet att ersätta 
inkassokostnader. Utifrån sina utgångspunkter har LO inget att erinra mot 
de framlagda förslagen. 

1.10 Svenska arbctsgivareförcningen och Sveriges industriförbund: 

Organisationerna finner sig kunna i allt väsentligt biträda förslagen sådana 
de framlagts i promemorian. 

I.Il Sveriges ackordscentral: 

J promemorian lämnas en ingående och förtjänstfull redogörelse för de 
regler som nu gäller på förevarande område. Av redogörelsen framgår klart 
hur invecklade hithörande förhållanden är och hur vanskligt det är att på ett 
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riktigt sätt mot varandra väga de motstridande intressen som i åtskilliga fall 
anmäler sig i sammanhanget. 

Enligt ackordscentralens mening innefattar de i promemorian framlagda 
förslagen till ändringar och tillägg i nuvarande lagstiftning en i stort sett rimlig 
avvägning mellan nämnda intressen och ackordscentralen kan därför 
tillstyrka att övervägande antalet förslag genomförs. Endast i ett par 
hänseenden har ackordscentralen en i viss mån avvikande mening. 

Slutligen förutsätter ackordscentralen att den föreslagna lagtexten ses 
över, eftersom den i vissa hänseenden är oklar och därför tvekan om dess 
rätta innebörd kan uppstå. 

1.12 Svenska kreditmannaföreningen i Stockholm, Göteborg och Malmö: 

De föreslagna ändringarna är som helhet av ganska stor omfattning och 
leder till mycket betydande konsekvenser. 

Datainspektionens synpunkter är i många fall av väsentligt värde och bör i 
flera avseenden ligga till grund för de förändringar som skall ske. 

Vi finner emellertid att enligt vår mening avvägningen mellan olika 
intressen. kanske främst kredittagarens/gäldenärens. inte skett på ett sätt 
som skulle leda till bättre förhållanden än de nuvarande utan i flera fall till 
försämringar genom att konsekvenserna inte synes utredda eller kunnat 
överblickas. 

I ett remissförfarande är det ofta omöjligt för en enskild remissinstans att 
göra en så omfattande genomgång av materialet som i och för sig skulle vara 
önskvärd. Vår bedömning är, att föreliggande promemoria inte är av sådan 
tyngd. att den är lämplig att lägga som grund för en så omfattande lagändring 
som förslaget i många stycken innebär. Förslaget bör därför enligt vår . 
mening ytterligare genomarbetas. 

2 Kreditupplysningslagen 

2.1 Allmänna synpunkter 

2.1.1 Justitiekanslern (JK): 

Förslagen synes mig i de allra flesta hänseenden väl avvägda. Mina 

anmärkningar gäller enbart detaljer. 

2.1.2 Stockholms tingsrätt: 

Tingsrätten - - - tillstyrker de föreslagna ändringarna i kreditupplysnings
lagen ---. 

2.l.3 Bankinspektionen: 

Den översyn av kreditupplysningslagen som har skett har beaktat 
erfarenheterna av lagens tillämpning och något ökat integritetsskyddet för 
den enskilde. Bankinspektionen anser att vad som föreslagits i stort kan 
läggas till grund för lagstiftning. 
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2.1.4 Riksrevisionsverket <RRVI: 

Vad först gäller utformningen av kreditupplysningslagen måste. såsom 
utredningen p{1pl'kar. en avvägning ske mellan behovet av skydd för den 
personliga integriteten och behovet av en effektivt fungerande kreditupplys
ningsverksamhet. Det är sälunda uppenbart att en mindrt' viil fungerande 
krcditupplysningsverk"samhet kan befaras ni negativa konsekvenser för 
kreditmarknaden och därigenom för näringslivets effektiviti:t i storL RRV 
vill emellertid i detta sammanhang ocksä peka på den ökning av arbetsbe
lastningen vid domstolarna och de exekutiva myndight'tcrna som en 
bristfällig kreditupplysningsverksamhet kan förorsaka. 

2.1.5 Svenska bankföreningen med instämmande av PKbanken, Sveriges 

föreningsbankers förbund, Finansieringsförcfagcns förening och Uppl}'S

ningsccntralen UC AB: 

Sa111ma11fartni11g 

Bankföreningen avstyrker den iindrade definitionen av personupplysning i 
2 §. De skäl. som i promemorian anförts för iindringen. finner bankföre
ningen inte bärande. Ändringen skulle påverka innebörden av*~ 7. 8 och 11 i 
kreditupplysningslagcn sä att kreditupplysningsverksamhetens effektivitet 
såvitt gäller näringsidkare skulle försämras. Särskilt med nuvarande princi
per för kreditbedömning vore det olyckligt om kreditupplysningarnas 
kvalitet minskades. En försämring av kreditupplysningarnas kvalitet skulle 
också kunna försvåra svenska näringsidkares möjlighet att få kredit av 
motparter i utlandet. 

2.1.6 Motorbranschens riksförbund (MRF): 

I promemorian föreslås bl. a. att s. k. företagsupplysning endast skall 
omfatta juridiska personer. medan en upplysning om en näringsidkare 
fortsättningsvis skall hänföras till personupplysning. Vidare föresläs att den 
nu för personupplysning gällande femårstiden för fastställda hetalningsför
summelser ersätts med en trehrsgriins. Det föresL1s iivcn att kopia av 
personupplysning skall innehiHla uppgift om vem som bestiillt upplysning
en. 

Beträffande enskilda näringsidkare: Förutsättningen för att på basis av en 
kreditupplysning bedöma förlustrisken vid en tilltänkt kreditaffär minskar 
genom de föreslagna ändringarna. Detta kan leda till minskad benägenhet att 
lämna kredit till enskilda näringsidkare. Det för denne ökade integritets
skyddet måste alltså vägas mot hans ekonomiska intresse av att erhålla 
kredit. Utfallet av denna avviigning beror självfallet på hur den enskilde 
näringsidkaren tidigare skött sina kreditaffärer. 

Enligt datainspektionens uppgift finns endast ett kreditupplysningsförctag 
som lämnar uppgift om ansökningar om lagsökning och hetalningsförcläg
gande. Med hänsyn härtill och då registrering och publicering av dylika 
ansökningar onekligen är behäftad med svagheter (exempelvis fel person
nummer har använts. fel giildenär har lagsökts. skulden redan betalad). torde 
ett förbud härvidlag bctriiffandc enskilda näringsidkare icke få några större. 
negativa följdverkningar. Till stöd för denna uppfattning kan jiimviil 
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{1beropas det förhi\llandct, att datainspcktioncn ävcn framdeles kommer att 
mt!dge undantag fran huvudrcgeln i spcciella fall. 

Såvitt avser upplysningar om av domstol eller annan myndighct fastslagna 
betalningsfiirsummelser finns dock anledning till stor tveksamhet betriiffan
dc iindringsförslaget. Även om det inncbiir svårigheter att i kreditupplys
ningssammanhang definiera en niiringsidkare. bör detta icke vara skäl nog 
för att jämstiilla honom med en privatperson. T stället borde man försöka 
finna en metod. efter vilken man kan bedöma om en perwn är niiringsidkare 
eller ej. Näringsidkarens intresse av integritetsskydd torde mer än väl 
uppvägas av kreditgivarnas (inklusive samhällets) intresse av så fullödig 
information som möjligt av näringsidkarens tidigare. fastslagna betalnings
försummelser. 

Under ilberopande av ovanstr1endc synpunkter finner MRF det angcHiget 
att bibehålla den nuvarande riittcn att utan tidsbegränsning registrera och 
lämna upplysning om av domstol eller annan myndighet faststiillda betal
ningsförsummelscr. I konsekvens hiirmed biir förslaget om att näringsidka
ren skall ha kopia av kreditupplysningen med uppgift om vem som bestiillt 
upplysningen inte genomföras. - Beträffande ansökningar om lagsökning 
och betalningsfiireliigganden bitriider förbundet ändringsförslaget. 

Beträffande andra enskilda perso11er iin 11iiri11gsidkarc: S;lvitt avser vtira 
medlemsföretag torde en noggrann kreditbedömning endast förekomma vid 
försäljning av fordon p{1 avbetalning. Eftersom fordonet då utgör säkerhet 
för kreditbeloppet, bör måhända de reducerade uppgifterna i en kreditupp
lysning icke negativt behöva påverka avbetalningsafförerna. A andra sidan 
äger avbetalningssäljaren efter en {1tertagning i princip icke rätt att av 
konsument utkräva eventuellt resterande fordran enligt den nya konsumcnt
kreditlagen. 

Vid annan kreditgivning. exempelvis för reparationskostnader, torde 
endast en summarisk kreditbedömning äga rum. Diirest detta sker genom 
exempelvis telefonkontakt med ett krcditupplysningsföretag, kommer deras 
upplysning att vara baserad pt1 ett reducerat material men torde detsamma 
vara tillfyllest för ändamatet. 

Med hiinsyn till vad som sagts under denna punkt vill förbundet icke 
motsätta sig ändringsförslaget i denna del. 

2.1.7 Svenska kreditmannaföreningarna i Stockholm, Göteborg och Mal

mö: 

Näringslivets kreditgivning omfattar mycket stora belopp och iir livsviktig 
för samhällets fortbestånd och utveckling. För att denna kreditgivning skall 
fortfara att vara sund och till samhälleligt gagn erfordras sakliga och korrekta 
uppgifter om samtliga potentiella kredittagare. Skulle osäkerheten i bedöm
ningsundcrlaget avsevärt öka. innebär detta betydande störningar i det nu 
förhållandevis väl fungerande systemet. Kreditgivares och kredittagares 
behov och önskemål om kreditupplysningens innch~1ll torde till avgörande 
del sammanfalla, och det är hiir frt1gan, om inte kredittagarens behov att 
kunna styrka sin kreditvärdighet iir så stark, att ytterligare inskränkningar i 
dessa möjligheter blir till kredittagarens nackdel. Det förslag, som nu iir 
framlagt. innebär inte ni1gra avgörande föriindringar. niir det gäller 
företagsupplysningar även om vi.ssa försiimringar sker, vilka i sin tur torde 
komma att leda till högre kreditförluster för näringslivet och för det 
allmänna. 
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När det gäller privatpersoner sä maste vi inledningsvis konstatera att det i 
svensk lagstiftning inte finns nt1g~m enhetlig definition på vad en privatperson 
är. Man har valt att i varje enskilq lag bygga upp en identifieringsprofil och 
sedan kalla denne för exempelvis konsument, person, fysisk person, enskild 
fysisk person etc. Detta förhållande är synnerligen otillfredsställande och det 
borde vara möjligt att samordna identifieringen. 

Med kreditupplysningslagen har lagstiftaren bl. a. avsett att åstadkomma 
en avvägning mellan de starka kraven på personlig integritet och kreditgi
varens berättigade krav pf1 att erhålla uppgifter om den till vilken krediten 
skall liimnas. Enligt vår mening har den nu gällande lagen i stort lyckats väl 
tillgodose bägge dessa krav. 

De nu föreslagna ändringarna. med nf1gra undantag, synes rubba balansen 
på ett icke oväsentligt sätt. Bcdömningsunderlaget synes komma att bli så 
uttunnat. att kreditgivarens krav pä hög inkomst och helst fast egendom hos 
kredittagaren kommer att försvåra eller omöjliggöra för "vanliga'' medbor
gare att fä för dem önskvärda och behövliga krediter. Alternativt kommer 
det att ytterligare fördyra de kn;ditformer som kommer att stå öppna för de 
sämst ställda bland dem som nu bedöms som kreditvärdiga. Hur utveckling
en än kommer att bli, torde den vara till betydande nackdel för samtliga 
parter och ytterligare markera ojiimlikhetcn mellan de ekonomiskt starka 
och de ekonomiskt svaga i det svenska samhället. 

2.2 Tillämpningsområdet (I § promemorieförslagetl 

2.2.1 Hovrätten över Skåne och Blekinge: 

Uttrycket "yrkesmässigt bedriven kreditupplysningsvcrksamhet" synes 
mindre väl funnet mot bakgrund av den innebörd detta uttryck har givits i 
förarbetena. Hovrätten har därför ingen erinran mot att detta utmönstras ur 
lagtexten. Den lydelse som i promemorian givits åt 1 ~ I st. bör emellertid 
ändras något. När det gäller att bedöma lagens tillämpningsområde är det 
ointressant att veta om verksamheten sker mot ersättning eller utan 
ersättning eller om den bedrivs självständigt eller som ett led i annan 
näring~vcrksamhct. Den presumtive idkaren av krcditupplysningsvcrksam
het kan därför, vid enbart ett studium av lagtexten, knappast sägas bli 
vägledd av uttrycket "mot ersättning eller som ett led i niiringsverksamhet''. 
Enligt hovrättens mening framstår det därför som onödigt att belasta 
lagtexten med detta uttryck. 

Förutom av undantagsrcglcrna som framlagts i paragrafens andra stycke 
inskränks lagens tillämpningsområde även genom den utformning som givits 
åt första stycket. Undantagsrcglcringen i första stycket har fött den 
innebörden att lagens tilliimpningsområde inskränks i större utsträckning när 
det gäller sädan kreditupplysningsverksamhct som åsyftas i detta styckes 
andra mening än beträffande sådan som avses i första meningen i stycket. 
Denna skillnad har inte motiverats och enligt hovrättens mening finns 
knappast bärande skäl därför. l lovrätten anser att lagen, med i andra stycket 
angivna undantag, bör gälla all krcditupplysningsverksamhet som bedrivs i 
mer än ringa omfattning. En sådan reglering torde också göra lagen klarare 
och lättare att tillämpa. 

Mot bakgrund av det nu sagda och med beaktande av att 2 § i lagen 
innchaller en legaldefinition av begreppet kreditupplysning vill hovrätten 
förorda att förevarande paragraf får följande lydelse: 
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Denna lag gäller kreditupplysningsverksamhet. 
Lagen omfattar ej kreditupplysningsverksamhet som är av endast obetyd

lig omfattning. Lagen omfattar ej heller 
1. verksamhet som etc. 

Mot den föreslagna utformningen av 1 § skulle kunna riktas flera språkliga 
anmärkningar. Med hänsyn till den ståndpunkt hovrätten ovan intagit (se 
1.1) avstår emellertid hovrätten härifrån. 

Eftersom begreppet "yrkesmässigt'" utmönstras ur kreditupplysningslagen 
bör i det fortsatta Jagstiftningsarbe.tet övervägas om inte detta begrepp också 
bör utmönstras ur 1 kap. 9 § 2 tryckfrihetsförordningen. 

2.2.2 Datainspektionen: 

Texten preciserar vad som ursprungligen avsetts gälla men som inte 
framgiitt av den gällande lagtexten utan angivits i motiven. Trots att 
föreslagna texten är något tung och kan förefalla krångligare än den gamla 
synes den på ett uttömmande sätt redm'isa det avsedda tillämpningsområdet. 
Detta måste anses vara ett väsentligt riittssäkerhetsanspritk och därjämte 
underlätta datainspektionens tillsynsverksamhet. 

Om möjligt bör således en förenkling av lagtexten ske, dock utan att 
förlora i klarhet. I såväl den giillande I * som i förslaget används uttrycket 
"förmedling av upplysningar" vid angivande av vissa undantag. Begreppet 
torde språkligt sett inte täcka hela den verksamhet som avses. Ett exempel 
kan illustrera detta. Banken A skall pröva en kredit till personen Z som 
uppger sig ha varit kund i banken B. A gör en förfrågan om Z hos B. 8 liimnar 
sin information om Z till A innefattande vad 8 tillika inhämtat från banken C 
där Z varit kund. Överförande av B:s egen information till A kan knappast 
anses vara "förmedling av upplysningar" vilket däremot B:s vidarebefordran 
av informationen från C torde vara. Uppenbarligen avses dock att all B:s 
uppgiftslämnande till A skall omfattas av undantaget. 

De praktiska problemen i samband med propositionen ( 1978179: 170) med 
förslag till lag om finansbolag berör med den i nämnda proposition valda 
lösningen inte kreditupplysningslagens tillämpning utan enbart inkassola
gen. Datainspektionen tar upp frågan under avsnittet om nämnda lag. 

Skulle diiremot statsmakterna - med frångående av det ställningstagande 
som gjorts i propositionen - utforma lagstiftningen så att finansbolagen 
undantas från tillämpningen av kreditupplysningslagen kan det ifrägasättas 
om det är meningsfullt att uppriitthiilla kreditupplysningslagens regelsystem 
på den återstående delen av kreditupplysningsvcrksamheten. Det bör här 
erinras om att finansbolagen numera är de dominerande kreditgivarna vad 
gäller konsumentkredit genom finansbolagens verksamhet som kontokorts
förctag. 

En intressant konsekvens av undantagsbestämmelsen beträffande '"för
medling av kreditupplysningar mellan företag inom samma koncern" kan 
uppstå i den mån koncernförhållande kan anses föreligga mellan en bank och 
ett finansbolag. 

Skrivningen i näst sista stycket pä sid. 53 (i departementspromemorian), 
som torde vara hämtad från propositionen 1973: 155 fordrar viss komplette
ring. Enligt datainspektionens uppfattning är det inte kreditupplysningsverk
samhet närt. ex. ett kreditkortsföretag meddelar anslutna säljföretag att ett 
visst kreditkort är spärrat, eller att för ett visst kreditkortskonto kreditgrän-
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sen är nf1dd och ytterligare kredit ej far Himnas på kortet. Ett besked frtm ett 
diskontcringsföretag om att man iir beredd att finansiera ett kreditkiip för en 
viss köpare är inte heller kreditupplysningsverksamhet. Om dtiremot 
kreditkorts- eller diskontcringsföretaget sjiilv inhiimtar upplysningar fr{m ett 
kreditupplysningsföretag om de kredittagare vars krediter det finansierar 
och därefter mer eller mindre fullstiindigt vidarebefordrar upplysningarna till 
respektive säljföretag iir det givetvis fri'lga om krcditupplysningsverksam
het. 

2.2.3 Bankinspcktionen: 

Enligt ändring av 2 * skall ej liingre i kreditupplysningshänscende någon 
skillnad göras mellan enskild person i allmiinhct och enskild person som iir 
niiringsidkare el kr motsvarande. Det betyder att de siirskilda regler som till 
skydd för enskilds integritet gäller för personupplysningar kommer att giilla 
också för upplysningar som erfordras om enskilda till följd av engagemang i 
näringsverksamhet, t. ex. när fri11w iir om kredit till rörelsen l.'ller om 
personlig borgen för kredit till eget bolag. Nuvarande undantag betr. 
näringsidkare har utförligt motiverats i prop. 1973: 155, s. 79-80. Inspektin
nen anser att skälen för en mera ingående information i fråga om företagare 
fortfarande har relevans. De i.ivriga förslag som nu liiggs fram är inte iignade 
att minska behovet av undantag för upplysningar om företagare, snarare 
tvärtom. Visserligen kan informationsutbyte fortfarande ske mellan kredit
inrättningar (bankintern information) oberoende av kreditupplysningslagcn. 
Indirekt har emellertid den nu gällande bestämmelsen viss betydelse för 
kreditinrättningarna. bl. a. vid rebeläning av fordringar. Viisentligt i 
sammanhanget är också att finansbolagen om förslag därom i prop. 
1978179: 170 antages inte skulle komma att betraktas s{1som kreditinriittning
ar i kreditupplysningslagens mening. Dessa bolags verksamhet iir i betydan
de omfattning - särskilt genom factoring och leasing - riktad till företag 
beträffande vilka upplysningar om ägaren/företagaren iir av avgörande 
betydelse. Retriiffande det nämnda förslaget i prop. 1978/79: 170 vill 
inspektionen särskilt anföra följande. 

I propositionen sägs att i avvaktan p;I resultatet av påbörjad översyn av 
kreditupplysningslagcn hör kreclituplysning som l:imnas till finansbolag friin 
annan kreditinriittning (iiven Upplysningsccntralen UC AH) under bankin
spektionens tillsyn inte vara undantagen från kreditupplysningslagen. 
Frågan om hur finansbolagen skall betraktas i sammanhanget skall alltså 
relateras till det remitterade förslaget om ändringar i kreditupplysningsla
gen. Det kan dt't konstateras att det nu föreslagna, vidgade integritetsskyddet 
för elen enskilde minskar möjligheterna över huvud taget för kreditgivarna 
att få upplysning om kreditsökandes kreditviirdighet. Därmed ökar natur
ligtvis intresset för finansbolagen att tillhöra gruppen av kreditinrättningar 
inom vilken kreditupplysningar kan utviixlas niigot friare. 

Synen på finansbolagen i nämnda avseende har betydelse ocks;\ friin 
banksekretessynpunkt. Mellan kreditinstituten sker av hiivd ett utbyte av 
information som innebiir att hanksekretessen bryt~ igenom. Departements
chcfen konstaterar i prnp. 1973:155 med förslag till kreditupplysningslag (s. 
125) att det av naturliga skiil är av stort intresse för kreditinstituten ätt ffi 
information om att en kund hos en annan bank eller motsvarande har 
misskött en kredit. Uttalandet figger bakom undantaget fr;1n kreclitupplys
ningslagcn bctr. kreditinstitutens interna informationsutviixling. Det före-
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slagna särstiillandct av finansbolagen synes utan niirmare klarUiggande av 
statsmakterna få uppfattas s{t att kreditinstituten gentemot finansbolagen 
också m:'1ste mera strikt iaktta banksekretessen. 

Inspektionen vill mot den nu angivna bakgrunden fastslä att det utifri111 de 
siikerhetsintressen som bankinspektionen har att bevaka inom sitt tillsyns
områdc saknas anledning att i förevarande avseende IMa finansbolagen inta 
en särställning. Liksom man tidigare i fråga om kreditinrättningarna även 
åberopat det skydd för den enskilde som banksekretessen och banktillsynen 
innebär kan hiir med liknande tyngd framhtillas bcstämmebcrna om 
sekretess och tillsyn i den föreslagna finansbolagslagen. 

Blir finansbolagen likställda med kreditinrättningar skulle inspektionen 
från sina utgångspunkter kunna godta förslaget att iiven upplysningar om 
näringsidkare betraktas som personupplysningar i krcditupplysningslagens 
mera inskränkta mening. 

Genom förslagd betriiffande finansbolagen erfordras ett klarliiggande av 
statsmakterna i en sekretcssfr{1ga som har aktualiserats. Det g:iller möjlig
heterna för konto kortsföretag (finansbolag) att inhiimta upplysning om i 
vilken utstriickning kreditsökande redan har kontokrediter. Kreditbevilj
ningen bygger på vederbörandes betalningsför111[1ga med hiinsyn till inkomst
förhållanden, varvid Jet naturligtvis kan vara en belastning om elen 
kreuitsökande redan, vilket ej iir ovanligt. iir utrustad med ett eller flera 
kontokort. Av konsumentsociala skäl och med hiinsyn till kontokortsföre
tagens kostnader och soliditet iir det av intresse att en persons skuldsiittning 
via kontokort inte blir för hög. Det bör erinras om att köp med utnyttjande av 
kontokort kan ske utan knntantinsats till skillnad från vad som annars gäller 
vid köp enligt konsumentkreditlagen. Den information det hiir g~iller är 
sådan att den st1vitt giiller kreditinrättningar skulle kunna utviixlas internt 
mellan dessa men däremot inte pil grund av banksekretessen utlämnas i 
extern verksamhet. Inspektionen drar hiirav slutsatsen att det analogivis trots 
sekretessregeln i förslaget till lag om finansbolag skulle - i vart fall inom 
kretsen av finansbolag - vara möjligt att utbyta erforderlig information om 
kontokrediter, ev. genom UC:s förmedling. 

2.2.4 Svenska hankföreningcn med instämmande av PKbankcn, Sveriges 

föreningsbankers förbund, Finansieringsförctagens förening och Upplys

ningscentralen UC AB: 

I promemorian föresl:h en ny lycklse av 1 * kreditupplysningslagen, som 
bl. a. innebär att rösmedling av kreditupplysningar mellan finansbolag under 
bankinspektionens tillsyn l,.?,ch mellan s{1dana finansbolag och andra kreditin
rättningar under bankinsyiektionens tillsyn skall falla under lagen. Detta 
innebär ett avsteg från den nuvarande principen att kreditupplysningslagen 
inte skall omfatta förmedling av kreditupplysningar mellan banker och andra 
kreditinriittningar under bankinspektionens tillsyn. Motiveringen för detta 
avsteg är knapphiindig och enligt bankföreningcns mening inte biirande (sid. 
61 ). Särbehandlingen av bankers och andra kreditinstituts interna kredit
upplysningsvcrksamhct motiverades utförligt vid tillkomsten av lagen (prop. 
1973: 155 sid. 124 o.f.). Ett huvudargument var att kreditinstituten intar en 
särstiillning i så måtto att de fungerar hade som förmedlare av kreditupp
lysningar och som kreditgivare. Den information. som förmedlas mellan 
kreditinstituten. ans{1gs med rätta ha mycket stor betydelse vid deras 
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kreditgivning både vid prövningen av nya kreditansökningar och vid 
bevakningen av redan lämnade krediter. Dcpartementschefen uttalade i 
anslutning härtill: 

"Det kan förutses att besvärande konsekvenser skulle uppstå, om man lät 
samma inskränkningar i informationsinneh@et gälla betr. kreditirirättning
arnas interna upplysningsförmedling som i fraga om annan kreditinfonna
tion. Särskilt gäller detta förbudet mot uppgift om betalningsförsummelse 
som inte har fastslagits av myndighet. Av naturliga skiil iir det av stort intresse 
för kreditinstituten att få information om att en kund hos en annan bank eller 
motsvarande har misskött en kredit. Risken för att kreditinstituten på denna 
punkt lämnar en oriktig eller missvisande uppgift är också mycket liten" 
(pwp. sid. 124-125). 

Samtidigt konstaterade departementschefcn. att riskerna för integritcts
kränkningar var smä även om man tilliit en relativt fri kreditupplysnings
verksamhct inom kretsen av kreditinrättningar. För bankernas del hänvi
sades därvid till det skydd som banksekretessen innebiir för den personliga 
integriteten. 

De salunda {1beropade skälen för en särbehandling av krcditinriittningar 
under bankinspektionens tillsyn anser bankföreningen äga giltighet iiven för 
finansbolag som arbetar under s{1dan tillsyn. Enligt vad bankfiireningen 
inhämtat tillmätes inom branschen den interna informationen mellan 
finansbolagen inbördes och mellan banker och finansbolag stor praktisk 
betydelse. Att begränsa utbytet av information inom kretsen av reguljära 
kreditgivare skapar onödiga risker för kreditgivning till personer. som enligt i 
och för sig tillgänglig erfarenhet inte bör erhMla kredit i ett sunt kreditliv. Det 
särskilda skydd. som banksckretessen innebiir inom bankvärlden. bör i 
finansbolag under bankinspektionens tillsyn astadkommas genom den 
särskilda regel om tystnadsplikt som föreslagits i propositionen I 978/79: 170 
med förslag till lag om finansbolag. m. m. Över huvud synes den föreslagna 
lagen om finansbolag tillerKiinna bankinspektionen si1dana befogenheter 
betriiffande dessa bolag att en skillnad mellan denna företagskategori och 
andra kreditinrättningar under inspektionens tillsyn inte bör ifri1gakomma. 
Bankinspektionen bör i kraft av dessa befogenheter kunna meddela bl. a. de 
föreskrifter som må erfordras för ett fullgott skydd av personlig. integri
tet. 

Bankföreningen föreslår därför att finansbolag under bankinspektionens 
tillsyn i likhet med andra kreditinrättningar under inspektionens tillsyn 
lämnas utanför kreditupplysningslagen såvitt avser den interna krcditupp
lysningsförmedlingen. 

2.2.5 Svenska sparbanksföreningen: 

Enligt nuvarande lydelse av 1 ~ kreditupplysningslagen faller kreditupp
lysningar som förmedlas mellan banker och andra kreditinrättningar som står 
under bankinspektionens tillsyn utanför lagens tilliimpningsområde. 

Genom den föreslagna ändrade lydelsen av 1 § kommer kreditupplysning
ar mellan dels finansbolag, dels banker/kreditinrättningar och finansbolag att 
omfattas av lagen. Denna utvidgning anser sparbanksföreningen vara 
omotiverad. Det finns enligt sparbanksföreningens uppfattning ingen 
anledning att. beträffande kreditupplysningar av bankintern natur, ställa 
finansbolag under bankinspektionens tillsyn under mer rigorösa bestiimmcl-
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ser iin som giiller för banker och övriga kreditinriittningar. Den grundläg
gamlc m9tiveringen för en särbehandling av hanker och andra kreditinrätt
ningar i förhållande till de typiska kreditupplysningsföretagen som angavs 
vid tillkomsten av lagen (prop. 197-:.: L55 sid. 124 f) måste i lika hög grad gälla 
för finansbolagen. 

Sparhanksförcningen föreslär därför att finansbolag som stär under 
bankinspektioncns tillsyn i likhet med övriga kreditinriittningar under sådan 
tillsyn undantas frfin lagens tillämpningsområde såvitt avser elen interna 
krcditupplysni ngsförmcdl ingen. 

2.2.6 Finansicringsförctagcns förening: 

I avvaktan pf1 resultatet av den översyn av kreditupplysningslagen som nu 
har avslutats har föreningen ej hL'riirt föreslagen lydelse av l * kreditupp
lysningslagen i regeringcns proposition 197X/79: 170. Den föreslagna lydcl
sen. som i nedan avsett hiinsecnde t1terkommcr i betiinkandets fiirsla!! 
innebiir att förmedling av kreditupplysningar mellan finansbolag unde~ 
bankinspcktionens tillsyn och mellan s;'illana finansbolag och :mdra kredi
tinriittningar under bankinspektioncns tillsyn skall falla under lagen. 

På sid. 61 i betänkandet och på sid. 150 i regeringens proposition 
1978/79: 170 ges motiveringen till förslaget. Det sägs att om iindringen ej 
gjordes skulle det innebära att lagen ej skulle gälla för förmedling av 
kreditupplysningar mellan finansbolag under bankinspcktionens tillsyn 
inbördes, mellan dessa finansbolag och banker eller mellan dessa finansbolag 
och Upplysningscentralen UC AB. 

I propositionen till kreditupplysningslagen ( 1973: 155 sid. 124 ff) redovisas 
utförligt de skäl som motiverade att förmedling av upplysningar mellan 
kreditinrättningar skulle undantagas från lagen. Till skillnad från elen 
uppfattning. som anges i betänkandet, menar föreningen att de skiil som 
anfördes i nämnd proposition äger giltighet även för finansbolag, som 
kommer att lyda under bankinspektionens tillsyn. Den interna informa
tionen mellan finansbolagen inbördes och mellan banker och finansbolag är 
av stor praktisk betydclse. 

Det bör för övrigt noteras att den föreslagna ändringen endast kommer att 
omfatta nagra av de finansbolag som kommer att lyda under lagen om 
finansbolag. eftersom verksamhet som avser förmedling av kreditupplys
ningar mellan företag inom samma koncern iindock undantages från lagen, 
varigenom lagen ej kommer att giilla bankägcla finansbolag över vilkas 
verksamhet bankinspektionen har tillfreclsstiillande möjligheter att utöva 
kontroll. 

Föreningen föresl{ir därför att undantag ej göres från regeln att kredit
upplysningslagen inte skall omfatta förmedling av kreditupplysningar mellan 
kreditinstitut som lyder under bankinspektionens tillsyn. I övrigt ansluter sig 
föreningen till Svenska Bankföreningens yttrande (under 2.2.4). 

2.2.7 Bankinspektionen: 

11 § har tillförts att med kreditinriittning under bankinspektionens tillsyn 
skall jämställas annat företag under inspektionens tillsyn, om det har 
inriittats för kreditupplysningsverksamhet. Också inspektionen anser att skäl 
finns för att överensstiimmelse uppn<'1s mellan lagens lydelse och den rftdande 
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ordningen, liven om Upplysningscentralen UC AB:s (UC:s) nuvarande 
ställning som krcditinriittning i och för sig har stöd i riksdagens uttalanden vid 
krcditupplysningslagens tillkomst. Kvar stär dock det faktum att tillsynen 
över UC inte sitsom all annan dirl'kt tillsyn av bankinspcktinncn är angiven i 
lag. UC:s status i niimnda avseende bygger pil Kungl. :vtaj :ts beslut 
1974-11-29 rörande bolagsordningen fiir UC. i vilken bestiimmelser finns om 
tillsyn av bankinspcktionen. Grunden iir iiven hiir det f1beropade riksdags
uttalandet. Möjligen kan giiras giillande att den mera direkta legalisering av 
UC:s status som den föreslagna lagiindringen syftar till iindä inte blir 
fullstiinclig med hiinsyn till det sist anförda. 

Det gjorda tilliigget i I *sista stycket tar ej heller sikte siirskilt pft UC utan 
synes avse möjlighet också för annat företag under inspektionens tillsyn att 
bli jiimstiillt med kreditinrättning och därmed undantaget från kreditupplys
ningslagen savitt gäller bankinterna upplysningar. Ocksil här kan sälcdcs 
komma att aktualiseras friigan om grunden för tillsynen. Skall tillsynen vara 
föreskriven i lag eller räcker det med att bcstiimmelser härom har intagits i en 
regeringen unclcrstiilld bolagsordning? Inspektion anser att iiven tillsynsfd
gan tarvar ställningstagande av statsmakterna pf1 grund av det föreslagna 
tilliigget i I * kreditupplysningslagen och motiven hiirför. 

2.2.8 Svenska hankföreningen med instämmande av PKhankcn, S\·eriges 

föreningsbankers förbund och llppl~·sningscentralen llC AB: 

Bankföreningen föreslår vidare att förmedling av kreditupplysningar 
mellan svenska banker och wliindska banker liimnas utanför kreditupplys
ningslagen. Bankfön:ningen Merkommer nedan med närmare motivering för 
detta förslag i samband med sin kommentar till 11 ~- · 

2.2.9 Svenska kreditmannaföreningarna i Stockholm, Gtitchorg och Mal

mö: 

Föreslagen ändring av * I synes oss inte vara motiverad av ni1gra sakliga 
skiil. N:'tgot missförhållande riider uppenbarligen inte och tendenser till detta 
synes inte heller förefinnas. Den byråkrati och/eller de lagbrott som kommer 
att bli följden av den föreslagna ändringen bör undvikas. Ändringen 
kommer, om elen genomföres. att försv{tra för kredittagare att erhttlla 
krediter från nya leverantiircr. De referenser som kredittagaren uppger 
kommer i framtiden att sakna laglig möjlighet att upplysa om fiirhi\llanden 
som skulle kunna leda till krediter. Detta sker nu regelbundet och i "större" 
omfattning. Konsekvensen kan inte vara lagstiftarens avsikt eller önskan. 

Ändringsförslaget bör ätertagas. 
I andra hand föreslår vi följande ändring. 

~ 1.2 Verksamhet som avser förmedling av kreditupplysningar mellan 
företag som organisatoriskt ingår i samma ko11ccmförhål/ande. 

Motivet till detta är att man synes ha dragit koncernbegn:ppet alltför sniivt 
i det att man endast beaktar det juridiska koncernbegreppet men ej det 
administrativa koncernförhi\llanclet. 
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2.3 Begreppet kreditupplysning. Ftirslaget till ändrad definition av 
begreppet personupplysning (2 * promemorieförslaget) 

2.3.1 Datainspektionen: 

Promemorian föresltir inte m'tgon ändring av definitionen av kreditupplys
ning- - -. Detta kan sMedes iiven fortsättningsvis innebiira att för det fall att 
exempelvis från SPAR eller annat register utliimnas mikrokort innehällande 
taxeringsuppgifter blir detta utHimnande att bedöma som kreditupplysnings
verksamhct i ckn mån det iir kiint för företrädaren för SPAR att mottagaren 
avser att använda informationen för kreditbedömning men eljest inte 
(utlämning p[1 mikrokort innefattas inte av skyldigheten att utliimna 
allmänna handlinga.r). Frågan kan fä praktisk betydelse i situationer d<l 
kreditupplysningsföretag och andra registerh[1llande organisationer konkur
rerar om utlämnande av stora informationsmiingder. 

Den föreslagna ändringen avser andra punktens definition av personupp
lysning. Gällande rätts definition har medfört avseviirda praktiska svårighe
ter genom att söka uppriitthälla en griinsdragning som inte finns noterad i 
något offentligt register. Textförslagct löser detta problem med ett sviirds
hugg som också avsevärt förbiittrar integritetsskyddet för i första hand 
småföretagare och unckrHittar samordningen mellan krcditupplysningslagen 
och datalagen samt i ett längre perspektiv ockstt undcrliittar sammanforing av 
dessa lagar i en personregisterlag. I vad m{m den föreslagna lösningen i stället 
orsakar problem vad giiller effektiviteten av kreditupplysningsverksamhct 
avseende upplysningar om enskilda företagare och företagsledare i andra 
företag iir niirmast en fdtga som bör belysas av andra remissinstanser iin 
datainspektionen. 

Kan griinsdragningsproblemen lösas pti ett godtagbart siitt kan dock 
övervägas att med bibehållande av gällande riitts personupplysningsdefini
tion pil andra sätt åstadkomma ett förbiittrat integritetsskydd för i första hand 
småföretagare. Det bör ocb<1 understrykas att ev. samordningsproblem 
mellan kreditupplysningslagen och datalagen inte bör prioriteras framför en 
viil fungerande kreditupplysningsverksamhct beträffande företagare och 
företagslcdare. 

Det bör redan hiir pf1pekas att griinsdragningsproblem och andra 
tillämpningsprnblem inte helt undviks med den föreslagna regleringen. 

2.3.2 Bankinspektioncn: 

Enligt ändring av 2 *skall ej längre i krcditupplysningshiinseende ni1gon 
skillnad göras mellan enskild person i allmänhet och enskild person som iir 
näringsidkare eller motsvarande. Det betyder att de siirskilcla regler som till 
skydd för enskilds integritet giiller för personupplysningar kommer att gälla 
ocksä för upplysningar som erfordras om enskilda till följd av engagemang i 
näringsverksamhet. t. ex. när fraga iir om kredit till rörelsen eller om 
personlig borgen för kredit till eget bolag. Nuvarande undantag beträffande 
näringsidkare har utförligt motiverats i prop. 1973: 155. s. 79-80. Inspektio
nen anser att skälen för en mera ingående information i fr{1ga om företagare 
fortfarande har relevans. De övriga förslag som nu liiggs fram iir inte iignade 
att minska behovet av und<!ntag för upplysningar om företagare, snarare 
tviirtom. Visserligen kan informationsutbvte fortfarande ske mellan kredit
inriittningar (ban kintern information) obe~oende av kreditupplysningslagen. 
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Indirekt har emellertid den nu giillandc hestiimmclscn viss betydelse för 
kreditinrättningarna. bl. a. vid rcbelåning av fordringar. Viisentligt i 
sammanhanget är ocksä att finansbolagen om förslag därom i prop. 
1978179: 170 antages inte skulle komma att betraktas såsom kreditinrättning
ar i kreditupplysning.slagens mening. Dessa bolags verksamhet är i betydan
de omfattning - särskilt genom factoring och leasing - riktad till företag 
beträffande vilka upplysningar om ägaren/företagaren är av avgörande 
betydelse. 

Blir finansbolagen likställda med kreditinrättningar skulle inspektionen 
från sina utgångspunkter kunna godta förslaget att iiven upplysningar om 
näringsidkare betraktas som personupplysningar i kreditupplysning.slagens 
mera inskränkta mening. 

2.3.3 Kommcrskollegium: 

Vad gäller kreditupplysning.slagen anförs i utredningen att den nuvarande 
griinsdragningen mellan personupplysningar och företagsupplysningar vallat 
praktiska svårigheter. Pä grund härav föreslås att en skiljelinje dras mellan å 
ena sidan juridiska och å andra sidan fysiska personer. Även om en sådan 
förändring innebär en förenkling finner kollegiet den tveksam eftersom 
företagsupplysningar härigenom riskerar att bli mindre effektiva. Bedöm
ningen av ett mindre företags kreditvärdighet beror i hög grad på 
företagarens personliga skötsamhet varför det vid kreditgivningen torde vara 
nödvändigt att ta stor hänsyn till hans personliga förhållanden. l avvägningen 
mellan intresset av att skydda enskild person och behovet av en effektiv 
fiiretagsupplysningsverksamhet har enligt kollegiets mening alltför stor vikt 
lagts vid skyddsintressena. 

2.3.4 Brottsförebyggande rådets styrgrupp för översynen av lagstiftning mot 

organiserad och ekonomisk brottslighet: 

Regeringen uppdrog den 8 december 1977 ät brottsfiirehyggande rådet 
( B RÅ) att göra en översyn av lagstiftning mot organiserad och ekonomisk 
brottslighet. I regeringens heslut framhölls att BRÅ för iiversynsarbetct 
skulle tillsiitta en styrgrupp som bl. a. borde hehandla s~'\dana övergripande 
frågor som rättssäkerhet contra effektivitet och kontrollnivän i samhället. 

Till grund för regeringens uppdrag låg bl. a. de överväganden och förslag 
som BRÅ redovisat i ett yttrande till regeringen den 20 september 1977. I 
detta yttrande diskuterade BRÅ bl. a. de olika kontrollmedel som kunde 
komma till användning mot den aktuella brottsligheten. Därvid anfördes att 
samhällets åtgärder på området inte nödvändigtvis behövde bestå i en 
effektivisering av de repressiva instrumenten. Man kunde sålunda enligt 
BRÅ överväga om ett visst beteende kunde motverkas med t. ex. civilrättslig 
lagstiftning. I yttrandet pekades också på den betydelse som etiska normer 
har ptl olika verksamhetsområden av intresse i sammanhanget. t. ex. när det 
giiller att utveckla god affärssed inom näringslivet och bankväsendets 
etik. 

I det pågående översynsarbetet är det alltså för styrgruppen en viktig 
utgångspunkt att tillvarata de metoder för självkontroll utan repressiva inslag 
som kan tillämpas t. ex. på kreditmarknaden och på näringslivets område i 
övrigt. Bland de instrument som därvid kan användas är kreditupplysnings
verksamheten av stort intresse. En effektiv kreditupplysning kan sålunda 
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vara en viktig faktor för att skydda samhället och näringslivet från osund 
kreditgivning och icke önskade affärsmetoder. Tillgång till en god kredit
upplysningsverksamhet iir även av intresse för olika samhälleliga organ. 
främst för dem som sysslar med kreditgivning och olika former av stöd till 
näringsidkare men ocksft för att garantera att statlig och kommunal 
upphandling av varor och tjänster kan ske i avsedda former. En effektiv 
kreditupplysningsverksamhet kan ocks{1 medverka till att begränsa de 
resurser samhället måste avsätta för sitt exekutionsväscnde. 

Kreditupplysningsverksamhetcn har alltså på flera sätt betydelse för att 
samhället skall komma till rätta med ekonomisk brottslighet. Även i den 
internationella diskussionen om ekonomisk brottslighet har framhållits 
behovet av en effektiv kreditupplysning som en metod att begränsa denna 
brottslighet, se hl. a. Europarådsrapporten Criminological Aspects of Eco
nomic Crime, Strasbourg 1978. s. 245. 

Mot denna bakgrund är den inom justitiedepartementet upprättade 
promemorian (Os Ju 1979:8) Kreditupplysning och inkasso, som nyligen 
remissbehandlats, av intresse för styrgruppen. Gruppen vill särskilt upp
märksamma en punkt i förslaget. 

I promemorian föreslås bl. a. en ändring i 2 ~ kreditupplysningslagen som 
innebär att kreditupplysningar om enskilda näringsidkare (enskilda företa
gare och jordbrukare m. tl.) skall falla under begreppet personupplysning. 
Förslaget grundas på integritetsskäl samt vissa praktiska skäl. De nämnda 
företagarna kommer enligt förslaget att omfattas av de stränga regler för 
kreditupplysning som redan i dag gäller andra enskilda personer. Tillämp
ningsområdet för den effektivare kreditupplysningen. s. k. företagsupplys
ning. avses därmed enligt förslaget att inskränkas till juridiska personer. 

I promemorian, s. 71, anförs bl. a. följande: 
När det gäller näringsidkare och liknande måste emellertid också tas 

hänsyn till intresset av en tillräckligt effektiv företagsupplysningsverksam
het. Huruvida en pi\ angivet sätt ändrad gränsdragning mellan personupp
lysningar och företagsupplysningar är godtagbar från den synpunkten beror i 
hög grad pi\ vilka särskilda bestämmelser som i fortsättningen bör gälla för 
personupplysningarna. 

I promemorians avsnitt 3.6, Begränsning av rätten att lagra och 
vidarebefordra uppgifter om betalningsförsummelscr, behandlas bl. a. 
frågan hur en undantagsregel skall kunna utformas för att man skall kunna 
undvika att personupplysningar om enskilda företagare blir missvisande. Det 
föreslås att den nu giillande bestiimmelsen i 7 § första stycket kreditupplys
ningslagen. som reglerar vad personupplysning får innehålla. skall komplet
teras med en bestämmelse enligt vilken regeringen eller. efter regeringens 
bestämmande, datainspektionen får föreskriva undantag från nyss nämnda 
bestämmelse, om det behövs för att undvika att personupplysning blir 
uppenbart missvisande. I specialmotiveringen till bestämmelsen anförs i 
promemorian att tillämpningen av denna undantagsmöjlighet förutsätts bli 
restriktiv. 

Från de utgångspunkter som styrgruppen har att beakta i översynsarbetet 
är det angeläget att framhålla vikten av att kreditupplysningslagen inte 
ändras på sådant sätt att möjligheterna till en effektiv kreditupplysnings
verksamhct i fråga om enskilda niiringsidkare blir beskurna. Styrgruppen 
menar att. en effektivt fungerande krcditupplysningsverksamhet - med dess 
värde som brottsförebyggande faktor - kan vara ett smidigare, billigare och 
mindre ingripande instrument än olika administrativa kontrollinstrument 
som eljest kan behöva tillämpas från samhällets sida. 

15 Riksdagen 1980181. I sam/. Nr JO 
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Styrgruppen vill ifrågasätta det liimpliga i den föreslagna lagiindringen. l 
allt fall anser gruppen att de synpunkter som den här anfört noga bör beaktas 
i samband med att regeringen eller datainspektionen utövar den tänkta 
möjligheten att utfärda föreskrifter med undantag frtm begränsningsrcgeln. 
Med hänsyn till uttalandet i promemorian att denna möjlighet skall utnyttjas 
med restriktivitet hyser styrgruppen likväl oro för de effekter för kreditupp
lysningsverksamheten som ett genomförande av förslaget skulle kunna fä. 

2.3.5 Sveriges adrnkatsamfund: 

I 2 § föresU1s att begreppet personupplysning utvidgas till att omfatta även 
enskild person som är näringsidkare eller som annars har ett mera viisentligt 
inflytande över ett företag. Som skäl för iindringsförslaget har i promemorian 
huvudsakligen åberopats att datainspektionen funnit den nuvarande gräns
dragningen mellan personupplysning och företagsupplysning v@a praktiska 
svårigheter. 

Samfundet har i sitt yttrande elen 2 februari 1973 över delbetänkandet 
"Kreditupplysning och integritet" (SOU 1972:79) (Se TSA 1973 s. lll8 f) 
uttalat sig för den griinsdragning mellan kreditupplysning och personupplys
ning, som sedermera kommit till uttryck i lagen. Vad samfundet i nämnda 
yttrande anfört som skäl för sin standpunkt synes fortfarande giilla. 

Skulle emellertid de av datainspektionen pMaladc praktiska sv[1righeterna 
med den nuvarande lagstiftningen vara så betydande att en ändring bör ske, 
ifrågasättes frän samfundets sida, om inte griinsen mellan personupplysning 
och företagsupplysning bör dragas så, att till företagsupplysning hänföres alla 
personer med registrerad firma eller med verksamhet under uppgiven. inte 
registrerad firma. Sättes gränsen mellan företagsupplysning och personupp
lysning vid rörelser, som drives under firma, skulle upplysningar beträffande 
bl. a. jordbrukare m. fl. komma att betraktas som personupplysningar. 

2.3.6 Tjänstemännens centralorganisation !TCO): 

TCO kan inte dela utredningens uppfattning om behovd av ett ökat 
integritetsskydd för enskilda niiringsidkare. Som fastslogs i prop. 1973: 155 är 
det oundvikligt att de höga krav på effektivitet som från samhällets och 
kreditgivarnas sida måste ställas på förctagsupplysningsverksamheten kom
mer att omfatta också de fysiska personer som är näringsidkare eller som står 
ett företag eller annan niiringsverksamhet nära. Ett företags kreditviirdighet 
är i så hög grad beroende av företagarens skicklighet att det är nödv~imligt att 
vid kreditgivningen ta hänsyn till hans person. Han kan därvid inte 
garanteras samma skydd för den personliga integriteten som en privatperson. 
En person kan vidare, utan att själv driva rörelse. ha ett sådant väsentligt 
inflytande i ett företag att det är nödvändigt med en ingående kännedom om 
hans förhållanden för att kunna bedöma företagets ekonomiska ställning. 
TCO kan för sin del inte finna något skäl till att man idag gör en annorlunda 
bedömning än vid lagens tillkomst. 

Kreditupplysningar inhämtas ofta i samband med att en arbetstagare söker 
anställning. J en sådan situation är det mindre önskvärt, sett ur arbetstaga
rens synpunkt, att kreditupplysningsinstitutet ska behöva lämna ut hans 
namn till en presumtiv arbetsgivare. Det kan ocksä ifrågasättas om inte 
kreditgivningen försvåras för personer med inregistrerad firma om en 
begränsning görs i möjligheterna att erhälla kreditupplysning. 
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2.3. 7 Svenska arbctsgivareföreningen och Sveriges industriförbund: 

Enligt gällande regler skall kreditupplysningsverksamhct bedrivas sä att 
den inte leder till otillbörligt intrång i personlig integritet genom innehållet i 
de upplysningar som förmedlas eller på annat sätt. Mot denna bakgrund bör 
näringsidkare naturligen tillförsäkras samma skydd mot otilfbörligt intrång i 
den personliga integriteten som lagstiftningen vill ge andra medborgargrup
per. Som framhålles under avsnittet 3.2.3 (s. 71) saknas även enligt vår 
uppfattning bärande skäl att i inkgritctsavseende särbehandla näringsidka
re. Vi tillstyrker därför att 2 § krcditupplysningslagcn för föreslagna lydelse 
och att m. a. o. begreppet personupplysning i denna lag definieras som 
kreditupplysning om enskild person. 

Vid olika tillfällen har vi erinrat om behovet av lagstiftning. som garanterar 
också juridiska personer ett nöjaktigt integritetsskydd. Vi konstaterar att 
man inte heller vid den föreliggande översynen närmare gått in på detta 
problemområde. där vi saknar ett godtagbart rättsskydd. 

2.3.8 Svenska bankföreningen med instämmande av PK-hanken, Sveriges 

föreningshankers förbund, Finansicringsförctagens förening och Upplys

ningsccntralen UC AB: 

Denna paragraf föreslås i promemorian uppta en ny definition på 
personupplysning. F. n. avser personupplysning endast kreditupplysningar 
om privatpersoner. Övriga kreditupplysningar - vanligen kallade företags
upplysningar - avser dels kreditupplysningar om juridiska personer, dels 
kreditupplysningar om enskilda personer som är näringsidkare eller "annars 
har så väsentligt inflytande i viss näringsverksamhet att uppgift om hans egna 
förhållanden behövs för att belysa verksamhetens ekonomiska ställning". Av 
de två kategorier fysiska personer. som sist nämnts, hänför sig i detta ärende 
det avgjort största intresset till niiringsidkarna. Bankföreningens yttrande tar 
därför i första hand sikte på de föreslagna nya reglerna såvitt de avser 
näringsidkarna. I tillämpliga delar giiller kommentarerna beträffande 
näringsidkarna emellertid även enskilda personer med väsentligt inflytande i 
annans näringsverksamhet utan att detta särskilt utsäges vid varje tillfälle där 
förslaget jämställer dessa båda kategorier av fysiska personer. 

Enligt den föreslagna nya definitionen på personupplysning skall sådan 
upplysning avse inte blott, såsom f. n., rena privatpersoner utan även fysiska 
personer som är näringsidkare eller har ett väsentligt inflytande i annans 
näringsverksamhet. I fortsättningen bcniimnes de bägge sistnämnda katego
rierna gemensamt näringsidkare. Denna ändrade gränsdragning- som alltså 
innebär att gränsen mellan personupplysningar och företagsupplysningar 
dras mellan å ena sidan kreditupplysningar om alla fysiska personer och å 
andra sidan kreditupplysningar om alla juridiska personer - anser bankföre
ningen inte böra vidtagas. 

Såsom skäl för det nya begreppet personupplysning anföres i promemorian 
i huvudsak följande: 

a) Datainspektionen har funnit att det i praktiken ofta är svårt att dra 
gränsen mellan vanliga privatpersoner och näringsidkare. l den masshante-, 
ring det gäller kan man inte göra någon finprövning. Kreditupplysningsfö
retagen måste lita till offentliga register och dessa ger mycket schematiska 
uppgifter, som ofta utan skäl hänför en fysisk person till kategorin 
näringsidkare. 
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b) Den nuvarande regeln skapar ocksä sv:lrigheter när den skall tilliimpas 
beträffande personer som växlar mellan att vara näringsidkare och anställ
da. 

c) Med den nuvarande regeln skapas svårigheter i datoriserade krcdit
upplysningsregister. eftersom personuppgift i datalagen avser alla fysiska 
personer. även näringsidkare. 

Såvitt bankföreningen förstår är den sålunda redovisade argumenteringen 
på väg att förlora sin giltighet. En betydande andel av personupplysnings
vc:rksamheten i landet utövas av det för affärsbankerna, Sparbankernas bank 
och Sveriges föreningsbankers förbund gemensamma holaget Upplysnings
ccntralcn UC AH. Hos UC pågår ett utvecklingsarhete. som beräknas i stort 
sett avlägsna svårigheterna att i bolagets verksamhet dra gränsen mellan 
privatpersoner och näringsidkare. UC räknar med att uppnå detta bl. a. 
genom att utnyttja uppgifter ur offentliga register om vilka fysiska personer 
som iir innehavare av enskild firma. delägare i handelsbolag, eller 
medlemmar av aktiebolags styrelse. Den avsedda uppläggningen förutsätter 
såvitt gäller fysiska personer i aktiebolags ledning att en planerad datorise
ring av patentverkets register kommer till stlmd. Vidare bygger UC:s 
planläggning på en utökad samverkan mellan UC och beställare av 
kreditupplysningar s[1vitt giiller att fastställa en omfr~lgads kar:tktlir av 
näringsidkare eller privatperson. Bl. a. med hänsyn till konkurrensen i 
branscht'n är motsvarande utveckling som UC:s sannolik inom den 
väsentliga delen av branschen i övrigt. Ett av de i första hand t1heropade 
skälen för den nya definitionen på personupplysning kan därför viintas 
bortfalla. Svårigheterna att tillämpa nuvarande regel beträffande personer 
som vä:Xfar melfan att vara näringsidkare och a11stiillda kan enligt UC:s 
uppfattning redan i dag i huvudsak bemästras. Enligt UC:s bedömning 
innebiir det inte heller någon avgörande svårighet att personupplysning i 
kreditupplysningslagen och personuppgift i datalagen inte definieras på 
samma sätt. Ytterligare skäl mot den nya definitionen - - - av begreppl't 
personupplysning skall redovisas nedan vid kommentarerna till olika 
ändringar i andra paragrafer i denna lag. 

2.3.9 Svenska sparbanksförcningen: 

-Enligt den nuvarande lydelsen av 2 * kreditupplysningslagen omfattar 
begreppet personupplysning enbart upplysning om privatpersoner och 
således inte enskilda näringsidkare och personer med väsentligt inflytande i 
viss näringsverksamhet. Den föreslagna ändringen innebär att begreppet 
personupplysning skall omfatta samtliga privatpersoner - således även den 
sistnämnda personkategorin. 

Som motiv för denna ändring har anförts gränsdragningsproblem. Enligt 
uppgift från det gemensamt bankägda Upplysningscentralcn AB (UC) har 
man i princip löst alla de gränsdragningsproblem som berörts i promemorian. 
varför det anförda motivet förlorat sin bärkraft. 

Det kan i och för sig tyckas bestickande och vällovligt att skapa ett ökat 
integritetsskydd för kategorin näringsidkare och personer med väsentligt 
inflytande i näringsverksamhet. Häremot vill dock sparbanksföreningen 
anföra att effektivitetssynpunkter och krav på fullständig redovisning av alla 
uppgifter som rör ett företags ekonomiska ställning och ledning måste anses 
väga väsentligt tyngre än integritetssynpunktcrna. Sparbanksföreningen vill 
vidare peka på att konsekvenserna av den föreslagna ändringen - i första 
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hand kravct;p{1 att kopia av kreditupplysning skall tillställas den omfrägadc -
skullt: allvarligt kunna skada svenska företags exporthandel och förbindelser 
med utländska banker. 

Sparbanksföreningen föreslftr på grund härav att nuvarande definition av 
begreppet personupplysning bibehålls. 

Vad beträffar övriga föreslagna, huvudsakligen redaktionella, ändringar i 
lagen har sparbanksföreningen inget att erinra. 

2.3.10 Sveriges grossistförbund: 

I departementspromemorian föreslås att alla kreditupplysningar om 
enskilda personer. sttledes även i de fall då dessa är näringsidkare, skall 
betraktas som personupplysning. Bakgrunden härtill iir att enligt datainspek
tionens erfarenheter griinsdragningen mellan personupplysningar och före
tagsupplysningar vållar praktiska sv;'\righetcr. Enligt departementsprome
morian når man den klaraste och i praktiken mest hanterliga gränsdragning
en om man !äter begreppet personupplysning omfatta kreditupplysningar 
rörande alla enskilda personer oavsett deras status i övrigt. 

Enligt vår mening gör man det alltför lätt för sig om man följer detta förslag 
och därmed begränsar kreditupplysningarna rörande sådana enskilda 
personer som är näringsidkare. Detta betyder nämligen att man för 
leverantörerna till dessa näringsidkare begränsar möjligheterna att fä 
erforderlig information om kundens ekonomiska förhållanden. 

Kreditgivning är ett naturligt inslag i all affärsverksamhet. En viktig 
förutsättning för att denna kreditgivning skall kunna fungera smidigt och till 
rimligt låga kostnader iir att kreditgivaren - förutom erforderlig säkerhet -
kan erhålla sådan information om kredittagaren att den risk som alltid måste 
vara förenad med kreditgivning blir så liten som möjligt. 

Dt:n som bedriver näringsverksamhet måste därför acceptera att uppgifter 
lämnas om hans verksamhet. Detta gäller även enskilda personer som är 
näringsidkare. Man kan inte rimligen lägga samma integritctsskyddssyn
punkter på dessa som på privatpersoner. Eventuella gränsdragningsproblem 
för i smilet lösas pä annat sätt. 

Det hör givetvis ocksä till bilden att en begränsning av kreditupplysningen 
kan påverka berörda niiringsidkares möjligheter att erhålla kredit. Denna 
aspekt har inte berörts av datainspektionen och har inte heller analyserats i 
departementspromemorian. 

Vi vill i sammanhanget starkt understryka att kreditgivningen till enskilda 
personer som samtidigt är näringsidkare i vissa branscher är mycket 
betydande. Som exempel kan nämnas att försäljningen från sådana 
maskinförsäljningsförctag som levererar anliiggningsmaskiner och maskiner 
för skogsbruk uppgår till ca 2 miljarder kronor inkl. reservdelar. Det 
beräknas att ca 75 % av avsluten faller på mindre entreprenörer, som tillhör 
kategorin enskilda personer. De maskiner som levereras till dessa betingar 
en kostnad från 300 000 kronor till J ,5 milj. kronor per styck. Detta exempel 
visar att det rör sig om omfattande affärer, där en väl fungerande 
kreditupplysning har väsentlig betydelse. 

På anförda grunder avstyrker vi därför förslaget att kreditupplysning 
rörande enskilda personer som är näringsidkare skall betraktas som 
personupplysning. 
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2.3.11 Sveriges köpmannaförbund samt Sveriges hantverks- och industrior

ganisation och Familjeföretagens förening (SHIO/Familjeföretagen): 

Se 2.7.6 nedan. 

2.3.12 Lantbrukarnas riksförbund (LRl'l: 

Promemorian innehåller i denna del hl. a. förslag om ändrad definition av 
begreppet personupplysning. För sådana upplysningar gäller särskilda regler 
till skydd för den personliga integriteten. Sålunda för personupplysningar 
endast innehålla hetalningsanmärkningar som fastslagits genom domstols 
eller annan myndighets avgörande eller som lett till betalningsinställelse, 
konkursansökan eller ackord. För närvarande undantas från tillämpning av 
reglerna om personupplysning, förutom alla juridiska personer, enskilda 
personer som är näringsidkare eller som annars har ett mera väsentligt 
inflytande i viss näringsverksamhet. Undantagna är därmed hantverkare, 
lantbrukare och andra småföretagare. Ändringsförslaget innebär emellertid 
att som personupplysning skall betraktas alla upplysningar om enskilda 
personer' oavsett om de är näringsidkare eller dylikt. 

Förslaget motiveras med att det enligt underhandsuppgifter från datain
spektionen inte är regel på området för företagsupplysningar att kreditupp
lysningsföretag m. fl. utnyttjar möjligheten att använda uppgifter om andra 
betalningsförsummclser än sådana som har fastslagits av domstol e. d. 
Jenna uppfattning kan inte accepteras av LRF. i vart fall inte på det 
onyanserade sätt den framförs i promemorian. Genomgående kan sägas att 
till den del företag inom lantbrukskooperationen har behov av kreditupp
lysningar om enskilda lantbrukare information av typen personupplysning är 
tillräcklig. Denna kan nämligen i de flesta fall kombineras med personlig 
kännedom om den kreditsökande. Vad nu anförts gäller friimst ek 
kombinerade inköps- och försäljningsföreningarna cl. v. s. lantmännenorga
nisationen. För jordbrukets försäljningsföreningar, främst mejeri- och 
slakteriföreningar, kan samma sak sägas till den del det gäller krediter till 
enskilda lantbrukare. Föreningarna vänder sig emellertid i sin verksamhet till 
ett stort antal andra typer av småföretag, såsom restauranger, gatukök och 
detaljister. Beträffande denna typ av smMöretagare inhämtas regelmässigt 
mer omfattande information än som skulle framkomma i en personupplys
ning. Kompletterande upplysningar beträffande de angivna kategorierna av 
företagare kan svårligen fås fram. LRF finner således att småföretagare som 
hittills inte skall omfattas av reglerna om personupplysning. med undantag 
för, om så är möjligt. enskilda lantbrukare. 

2.3.13 Motorbranschens riksförhund (MRFJ: 

Se 2.1.6 ovan. 

2.3.14 Sveriges ackordscentral: 

Ackordscentralen ifrågasiitter. om inte begreppet "personupplysning" har 
fått en alltför vidsträckt utformning i förslaget. Framförallt när det gäller 
mindre företag, som drivs av en enskild näringsidkare eller i vilket annan 
enskild person har ett avgörande inflytandi:, kan det vara till nackdel för 
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företaget att de uppgifter som får lämnas om nämnda personer blir så 
förhållandevis begriinsade. En presumtiv kreditgivare, som inte genom 
kreditupplysning f{lr de uppgifter om den enskilde som han finner naturliga 
och nödviindiga för sin bedömning av vederbörandes kreditvärdighet, kan 
komma att vägra kredit som han annars skulle ha varit villig att lämna. 

2.3.15 Svenska krcditmannaföreningarna i Stockholm, Gtiteborg och Mal

mö: 

Föreslagen iindring av * 2 kommer att medföra ett sämre bedömningsun
derlag. För en kredittagare är det av väsentligt intresse att erhålla behövlig 
kredit och diirför motverkar ändringsförslaget kredittagarens möjligheter att 
styrka sin krcditviirdighet. 

2.3.16 ABAK-Justitia AB: 

Den i promemorian * 2 föreslagna definitionen av näringsidkare respek
tive konsument (enskild person) är enligt vår mening felaktig, varför vi med 
bestämdhet motsätter oss nämnda kategorisering. 

Enligt promemorian skall sålunda företagsupplysning avse enbart juridis
ka personer medan övriga näringsidkare i egenskap av enskilda personer 
skulle komma att tillhöra personupplysningskategorien. 

Med den ovan föreslagna kategoriseringen kommer realiter en stor del av 
svenska näringsidkare, nämligen de som av olika skäl valt annan företags
form än juridisk person, somt. ex. aktiebolag, att hänföras till fel kategori, 
nämligen konsumentens med ty åtföljande för vederbörande näringsidkares 
verksamhet negativa effekter. 

En klar avgränsning mellan köp på kredit avseende å ena sidan 
konsuments köp för enskilt bruk och å andra sidan näringsidkares köp av 
vara eller tjänst för sin verksamhet måste göras. 

Vad avser konsumentköp skall beaktas att sådan kredit avser enstaka 
affärsförbindelse med för säljaren oftast god avkastning och liten kreditrisk. 
Med hänsyn till det ringa antal transaktioner per konsument det är fr[1ga om 
är säljarens riskspridning utomordentligt stor och förlusterna totalt sett 
relativt små. 

Vid motsvarande transaktioner avseende kreditförsäljning till näringsid
kare föreligger motsatta förhållandet. Säljaren har att göra med ett färre 
antal kunder men med ett flertal kontinuerliga kreditförsäljningar per kund 
med ty åtföljande mindre riskspridning och större risk för kundförluster. Vid 
försäljning till andra näringsidkare föreligger i allmänhet hetydligt lägre 
affärsvinst än vid försäljning till slutlig konsument. Detta får till följd att vid 
kundförluster större skada uppstår bäde till sin omfattning och i kronor 
räknat än vid förlust vid försäljning till enskild konsument. Konsekvensen av 
detta är att en utebliven kreditbevakning av nu niimnda kategori av 
näringsidkare skulle fä för den allmänna handelns räkning förödande 
konsekvenser. såsom t. ex. konkurser för siiljföretag. 

Konsekvensen av ovan fört resonemang torde med all tydlig önskvärdhet 
utvisa nödvändigheten av att även denna typ av näringsidkare (enskild 
person) måste kontinuerligt bevakas evad avser vederbörandes kreditvär
dighet. Det väsentliga kan icke vara formen vederbörande valt för att driva 
sin verksamhet utan fastmer det förhållandet att vederbörande realiteter 
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bedriver näringsverksamhet och härigenom de facto tillhör samma kategori 
som den juridiska personen och även både vill och skall behandlas pä samma 
sätt. 

Kreditbevakning innebär att siiljaren får fortlöpande besked om betal
ningsförsummelsc som registrerats på hans kunder bland vilka ingM -
förutom juridiska personer - också enskilda näringsidkare. Genom att på 
detta sätt löpande kunna hålla sig informerad om sina kunders aktuella 
kreditvärdighet har säljaren idag möjlighet att undvika kreditförluster. l 
dagens affärssamhälle är det både vedertaget och nödvändigt att på detta sätt 
kreditbevaka samtliga kunder som är näringsidkare. 

Enligt vår mening bör därför den som är - och vill verka som -
näringsidkare sjiilv avgöra detta genom en viljeyttring. nämligen registrera 
sin enskilda firma eller sitt enkla bolag. Därmed finns erforderliga 
förutsättningar för kreditgivaren att avgöra om en begärd kredit avser 
konsument för huvudsakligen enskilt bruk eller näringsidkare i dennes 
yrkesmässiga verksamhet och detta oavsett valet av förctagsform. 

En tillkommande effekt skulle förmodligen bli att enskilda personer med 
tidigare obsoleta registrerade enskilda firmor omgäende avregistrerade sig 
samt att enskilda firmor som f. n. bedriver näringsverksamhet under 
oregistrerad firma registrerade densamma. En ytterligare effekt av förslaget 
torde bli att enskilda näringsidkare diskrimineras genom att de p. g. a. t. ex. 
bristande möjligheter till kreditbevakning förmenas krediter. En etablerad 
affärsförbindelsc får nämligen oftast till följd flera kreditförsiiljningar och 
ökad kreditvolym som för säljarens del innebär att han vid varje tillfälle 
måste vara informerad om köparens kreditvärdighet. Skulle det nu 
föreliggande förslaget antagas skulle kreditgivaren komma att sakna 
möjlighet att genom kreditbevakning få besked om eventuell inträffad 
betalningsförsummelsc hos hans köpare. Detta torde fa mycket svåra 
konsekvenser för näringslivet och allvarligt äventyra de regler som giiller för 
företagarekrediter. 

En ytterligare konsekvens med föreslagen definition av näringsidkare är 
när utländskt företag sjiilvt eller genom utländskt kreditupplysningsförctag 
önskar kreditupplysning på enskild näringsidkare i Sverige för en t. ex. 
tilltiinkt agentur eller annan affärsförbindelse. Kreditupplysningsföretaget 
skulle i det fallet den svenska näringsidkaren inte är juridisk person ha att ta 
ställning till det legitima hehovet av upplysningen och - om upplysningen 
begärs av elen presumtive säljaren genom utländskt kreditupplysningsförctag 
eller annan - begära uppgift om namnet på kreditgivaren. 

Inom affärslivet råder många gånger oklarhet huruvida viss person är 
näringsidkare eller inte. Fråga kant. ex. uppkomma om viss person ärt. ex. 
bokföringsskyldig. momspliktig, pliktig att svara för vissa sociala avgifter för 
annan. pliktig att själv svara för inkomstskatts erläggande m. m. men 
härvidlag har man accepterat elen av oss föreslagna kategoriseringen. 
nämligen registreringen av enskild firma. . 

Enligt vår mening har man i förslaget sälunda överarbetat integritetsskyd
det för konsument till uppenbart men för enskild näringsidkare och för 
kreditgivare. 

Beträffande registrerade firmor som är aktiebolag. handelsbolag eller 
ekonomiska föreningar talar enligt vår uppfattning starka skäl för att 
kreditupplysning om sådan juridisk person skall få innehålla ekonomiska 
uppgifter om t. ex. styrelseledamot. verkställande direktör. förctags\edare 
eller annan med väsentligt inflytande över företagets verksamhet. 
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2.4 Tillståndsplikten (3 och 4 ** promemoricförslagetl 

3 !$ promcmoricförslagct 

2.4.1 Datainspektionen: 

Ändringen är som pt1pekas. en följdiindring till företagna iindringar i 
tryckfrihetsförordningen. Fiir att underlätta för utgivare av tryckta krL·dit
upplysningsskriftcr och av sädana kreditupplysningsskrifter som fal kr under 
I kap. 5 * tryckfrihetsförordningen bör 111M1iinda lagtexten innehålla en 
anvisning om att dessa skrifter - ehuru pil olika siitt - iir underkastade ett 
flertal av kreditupplysningslagens stadganden s{1som (1. 7. 8. 9. ltl. 11. 12. 13 
och 16 **· Detta kan eljest vara svi\rt att urskilja fiir icke-jurister. 

4 !$ promemoricförslagct 

2.4.2 Justitiekanslern (JK): 

Den föreslagna lagtexten i andra stycket synes mig alltför intetsiigande. 
Uttrycket "förhållande som har haft betydelse för tillst<lndef' ger ingen som 
helst upplysning om vad som åligger tillståndshavarcn. Av motiven framgår 
att datainspektionen förutsätts i tillståndet ange i vilka hänseenden 
tillståndshavaren skall vara skyldig anmäla ändringar. Detta bör komma till 
uttryck i lagtexten. 

2.4.3 Datainspektionen: 

Datainspektionen ifrågasätter om behovsprövningen för tillstand enligt 
kreditupplysningslagen verkligen behöver bibehållas. Problemen med kre
ditupplysningsbranschcns struktur är ingalunda att alltför många företag är 
verksamma i branschen utan snarare tendensen till att tvä ~1 tre företag helt 
dominerar marknaden. 

De tryckfrihetsrättsliga ramarna för lagreglering av tryckta kreditupplys
ningsskriftcr och sådana kreditupplysningsskrifter som omfattas av 1 kap. 5 * 
tryckfrihetsförordningen innebär. som pil.pekats. att föreskrifter för hur 
verksamheten skall bedrivas ( 4 * sista punkten och J 7 ~) ej kan meddelas för 
sådana skrifter. Datainspektionen har uppmiirksammat fall där uppkomna 
integritetsintrång inte kunnat föranleda åtgärder frän inspektionens sida till 
förhindrande därav. Medan i konventionell kreditupplysning person- eller 
organisationsnummer alltid används för att identifiera den varom upplysning 
lämnas, förekommer i tryckta kreditupplysningsskrifter inte alltid s1'ldan 
säker identifiering. Ilar således en kreditupplysningsskrift publicerat uppgift 
om att en person med ett vanligt namn och en vag adressangivelse drabbats av 
en notering om betalningsförsummelse kan detta lätt leda till att personer 
med samma namn och snarlik adress förvägras kredit av kreditgivare som 
endast tar del av krcditupplysningsskriften för sin kreditbedömning och som 
således endera förväxlar den kreditsökande med den betalningsförsumliga 
eller "tar det säkra för det osäkra". 

Det sagda innebär att det kanske bör övervägas om det är lagtekniskt 
möjligt att föreskriva eller i vart fall rekommendera att uppgift om 
bctalningsförsummelsc som publiceras i skrift skall hänföras till entydigt 
identifierad juridisk eller fysisk person dvs. namn eller firma bör i möjligaste 
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mån åtföljas av person- eller organisationsnummer. Detta kan i och för sig 
siigas ligga i det generella stadgandct i 5 § kreditupplysningslagen, men att 
iindra en vedertagen ordning med stöd av en sådan generell regel möter 
praktiska svårigheter. 

Föreslagen lindring i andra stycket iir föranledd av datainspektionens 
påpekande. Möjligen hör ordet '"tillståndet'" utbytas mot det mera adekvata 
"til btåndsprövningen". 

Däremot föreslfis inte nu - i avbidan ptt remissbehandling av betänkande 
(SOU 1978:n) Kontroll av utländsk företagsetablering i Sverige m. m. -
något annat kriterium för prövning av tillståndssökandens "svenskhet" iin 
det gällande, niimligcn den numera något sn<lriga lagen ( 1916: 156) om vissa 
inskränkningar i rätten att förviirva fast egendom m. m. 

2.5 Den allmänna regeln för hur kreditupplysningsverksamhet skall 
bedrivas (5 § kreditupplysningslagen) 

2.5. l Datainspektionen: 

Någon ändring föreslås inte av lagtexten i denna del. där endast sägs att 
kreditupplysningsverksamhet skall bedrivas så att den ej leder till obehörigt 
intrång i personlig integritet pä skilda sätt. Det innebiir att oaktat lagen i 
övrigt omfattar även kreditupplysningsverksamhet avseende juridiska per
soner upptas inte någon allmiin regel till skydd för dessa. Det torde innebära 
att datainspektionen inte kan föreskriftsvis reglera hanterande av företags
upplysningar även om kreditupplysningsföretagets förfarande kan föranleda 
skadeståndssky\dighet enligt 21 §. Skiilet till de skilda formuleringarna i 5 
och 21 §§ synes dunkelt. 

2.6 Begränsning av rätten att samla in, lagra och vidarebefordra 
uppgifter om vissa personliga förhållanden (6 § promemorieförsla
get) 

2.6. J Datainspektionen: 

Datainspektionen har ingen erinran mot föreslagen ändring. 
Ändringen synes sakna praktisk betydelse men då uppräkningen av 

"förbjuden information" avses vara fullständig hör den givetvis kompletteras 
med nytillkommen lagstiftning. I detta sammanhang bör påpekas att i den 
m{m konkurslagstiftningskommittens förslag i betänkande (SOU 1979:13) 
Konkurs och rätten att idka näring om "näringsförbud" resulterar i 
lagstiftning bör givetvis näringsförbud få registreras och utlämnas i person
upplysningar om vederhörande. Ett särskilt problem uppstftr dock i de fall 
den nilringsförbjudne söker en konsumentkredit diir ju uppgiften om 
näringsförbudet saknar direkt betydelse. 

2.6.2 Svenska kreditmannaföreningarna i Stockholm, Giiteborg och Mal

mii: 

Paragraferna 6 och 7 kommer enligt förslaget att innehälla vissa förbud 
mot uppgiftslämnande om bl. a. kreditspiirr. Detta i sin tur inne här, att det 
inte är tillåtet att varna en kollega för uppenbara kredithedragarc, utan dessa 
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skall alltså kunna ''härja fritt" ända till dess någon har kunnat intressera 
polisen för verksamheten. vilket inte är det lättaste. eller till dess man lvckats 
få domstolsutslag på n:1got helopp. Konsekvenserna synes strida helt mot 
övriga åtgärder mot ekonomiska brott. Vidare anser vi. att en möjlighet hör 
finnas för insamling och registrering av uppgifter enligt paragraf 6 
kreditupplysningslagen. 

Det måste ju för alla parter och inte minst ur allmänpreventiv synpunkt 
vara av största betydelse. att inte en förskingrare ges kredit eller en rånare 
anställs som bankbud. Vederbörandes återanpassning i samhället torde 
generellt sett snarast förbättras genom en dylik spärr. 

2. 7 Begränsning av rätten att lagra och vidarebefordra uppgifter om 
betalningsförsummelser (7 § promemorieförslaget) 

2. 7 .1 Stockholms tingsrätt: 

Bestämmelserna i 7 ~ kreditupplysningslagen är avsedda att sä rnngt 
möjligt garantera. att kreditupplysning inte innehåller nagon oriktig eller 
missvisande information om betalningsförsummelse. Personupplysning får 
därför, såvitt nu är i fråga. inte innehålla uppgift om annan betalningsför
summclse än sådan som har fastslagits genom domstols avgörande. Det blir i 
första hand fråga om lagsökningsutslag eller slutbevis i mål om betalnings
föreläggande. Ett sådant avgörande anses utgöra ett indicium på att en 
person har gjort sig skyldig till betalningsförsummelse. Tingsrätten har inte 
något förslag till ändring av bestämmelsen i fråga men vill i alla fall framh{llla. 
att det i tingsrättens verksamhet inte sällan visar sig. att ett avgörande av det 
slag som nämnts inte motsvaras av en betalningsförsummclse i egentlig 
mening. Bl. a. kan framhållas följande exempel. 

Enligt den vid tingsrätterna allmänt använda handboken av B. Lihne: 
Betalningsföreläggande. avsnittet om för sent inkommet svar (s. 237). skall 
ett bestridande efter förklaringstidens utgång inte beaktas. Stockholms 
tingsrätt handlar inte i enlighet med denna rekommendation utan tar hiinsyn 
till även senare inkomna bestridanden sä liingt detta iir möjligt praktiskt sett. 
Skulle tingsrätterna i allmänhet handla, som Lihnc anser att de hör göra, 
maste det förekomma att de meddelar slut bevis trots att de har kännedom om 
att fordrings riktighet har bestritts eller kanske t. o. m. om att fordringen har 
betalts. 

Uppenbart är att många gäldenärer efter ansökan om lagsökning eller 
betalningsföreläggande betalar vad borgenären fordrar utan att bestrida 
ansökningen. Detta framgår bl. a. av det stora antalet äterkallelser av 
ansökningar från borgenärerna. Mfmga ganger kommer återkallelserna för 
sent till tingsrätten, dvs. efter det att utslag/slutbevis har meddelats. 
Gäldenärerna förstår ofta inte betydelsen av att de bestrider direkt till 
domstolen och borgenärerna inte betydelsen av att de återkallar. Ibland kan 
det vara dålig kommunikation mellan borgenären, som har mottagit 
betalningen. och hans ombud. Återkallelse i tid kan också förhindras av lång 
bokföringstid hos borgenären. Det kan i sistnämnda hänseende siigas. att en 
av de borgenärer som har ett mycket stort antal ansökningar om betalnings
föreläggande vid tingsrätten har framhållit. att det går 14 dagar från 
inkommen betalning till dess meddelande om den når den avdelning hos 
borgenären som kan återkalla ansökningen hos tingsrätten. Detta m;lste ses i 
belysning av att förklaringstiden för gäldenären normalt skall vara högst två 
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veckor och generellt är tio dagar vid tingsrätterna i stockholmsomrt1det. 
Ytterligare inträffar att giildcnären i lagsiikningsmål framför inviindning, 

som på grund av de begränsade möjligheterna under lagsökningsprocessen 
att ta hänsyn till invändningar, inte hindrar utslag i lagsiikningsmålct men väl 
senare efter ansökan om återvinning leder till att utslaget undanröjs. 

En inte alldeles ovanlig situation är att gäldenär i mål om betalningsföre
läggande bestrider skyldighet att betala del av den fordran ansökningen 
avser. Vid sådant förhållande skall tingsrätten meddela slutbevis beträffande 
den obestridda delen. Det framstår för tingsrätten manga gånger som 
tveksamt. om det i dessa fall rör sig om en verklig betalningsfiirsummelse. 
Det kan i stället vara så att giildenären har haft godtagbart skäl att innehålla 
betalning i väntan på en förhandlingsuppgörelse. Bl. a. beroende på olika 
gäldenärers sätt att formulera sig kan det niirmast vara en slump, om målet 
kommer i sådant läge. att dclslutbevis kommer att utfärdas. Utfärdande av 
delslutbevis kan vara formellt riktigt av tingsrätten men beviset kan vara 
högst missvisande som tecken på betalningsförsummelsc. 

Vidare kan sägas att utslag/slutbevis. niir det gäller mycket gamla 
fordringar. kan vara missvisande i kreditupplysriingssammanhang. Under de 
senaste åren har tingsrätten fått allt fler ansökningar, Sllm rör mycket gamla 
fordringar. tio år och äldre. Det är ju ock si\ så att preskriptionstiden inte skall 
beaktas ex officio av tingsrätten i summarisk process. I en hel del fall näs 
uppenbarligen inte gäldenären av inkassokrav och kanske har han inte före 
delgivningen av ansökningen om betalningsföreläggandet överhuvudtaget 
fött kännedom om fordringen. Som exempel kan nämnas fordran på 
parkeringsavgift, där den på bilrutan fästade lappen inte finns kvar vid 
bilförarcns återkomst när han hämtade bilen. I sådant fall är det en vanlig 
situation, att gäldenären medger kapitalbeloppet men bestrider skyldighet 
att betala inkassoavgift. Delslutbevis på kapitalbeloppet utfärdas då. I andra 
liknande fall kan situationen helt enkelt vara den att gäldenären inte snabbt 
nog hinner rn fram pengar för att kunna betala före förklaringstidens utgång. 
I allmänhet har han naturligtvis heller inte klart för sig registreringseffekten 
av ett slutbevis. 

Tingsrätten har med det upptagna velat visa. att domstolsavgörande inte 
sällan är ett däligt indicium p[1 att betalningsförsummelse i egentlig mening 
föreligger. Det är därför viktigt att rättelseinstitutet ( 12 §) fungerar väl. 

Tingsrättens enhet för betalningsförelägganden och lagsökningar fär ofta 
förfrägningar från personer, som har fött kopia (utdrag) av kreditupplysning 
beträffande dem själva och som ställer sig helt oförstående till uppgifter i 
kreditupplysningen om utslag eller slutbcvis. Tjänstemännen vid enheten 
försöker d[1 med ledning av innehållet i kreditupplysningarna kontrollera 
uppgifterna. Det händer, att innehållet är otillräckligt för spårning inom 
tingsrätten. Kontakt tas då med kreditupplysningsföretaget. Det har ibland 
visat sig att någon deluppgift i kreditupplysningen (t. ex. datum) varit 
felaktig. Fall har också förekommit, där det har visat sig att kreditupplys
ningsföretaget inte har tillgång till tillräckliga uppgifter vare sig i register eller 
grundmaterialet för att anteckningen i kreditupplysningen i fdga skall kunna 
verifieras. 

Det bör också framhållas, att tjänstemän på enheten för betalningsföre
läggande och lagsökningar ibland ser sig föranledda att hiinvisa personer till 
datainspektionen för råd och hjiilp i kreditupplysningsfrågor. Tyvärr iir det 
nog så att datainspektionens uppgift på det området är mindre känd för den 
stora allmänheten. Det borde övervägas, om inte genom meddelanden i 
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t. ex. TV och radio datainspektionens roll biittre skulle kunna bekantgö
ras. 

Tingsrätten vill avslutningsvis i denna del framhålla vikten av 
att kreditupplysningsföretag i sina register eller i bakgrundsmaterial har 

sådant material. att uppgifter i kreditupplysning kan identifieras och 
kontrolleras, 

att de personer som för kreditupplysningsföretagcns del samlar in 
uppgifter ur tingsriitternas diarier f1t företagen ges s{1dan utbildning, att de 
förstår innebörden av sin verksamhet. och 

att, som förutskickas i promemorian (s. 122-123), ti!giirder vidtas av 
datainspektionen i syfte att {1stadkomma att meddelande om rättelse i ett 
kreditupplysningsföretags register kommer att tillställas även andra kredit
upplysningsföretag. 

2. 7 .2 Datainspektionen: 

Formuleringen i andra stycket innebär inte bara en redaktionell iindring av 
konstitutionella skäl utan får också ses som en konsekvensändring till följd av 
det föreslagna nya pcrsonupplysningshcgrcppct. Enligt departementspro
memorian avses formuleringen syfta till en restriktivare praxis än f. n. 
Eftersom ansökningsuppgiftcr f. n. inte förekommer i kreditupplysning som 
avser "personupplysningssuhjekt" enligt gällande rätt. skulle de här avsedda 
undantagen gälla enbart de nytillkomna "personupplysningssuhjekten"' dvs. 
näringsidkare etc. Troligen kan undantagen formuleras så operativt att 
svårigheter inte uppstår. Under förutsättning att 7 * kreditupplysnings
kungörclscn ( 1974:326) ej ändras, innebär andra stycket att delegation sker 
till datainspektionen att utfärda undantagen i och med lagändringens 
ikraftträdande. 

Inspektionen finner att undantag från förbudet mot ansiikningsuppgifter 
torde komma att gälla i princip endast för företagare som faller under det nya 
personupplysningsbcgreppet för sådana fall där flera ansökningsuppgifter 
noterats inom en jämförelsevis kort tidsrymd. Följs inte denna ansöknings
anhopning av mer konkreta bctalningsanmiirkningar inom viss tid bör 
ansökningsuppgifterna gallras. Problemet blir att man likväl måste lagra och 
insamla ansökningsuppgifterna eftersom man inte vet. när den första 
kommer, om den åtföljs av flera eller ej. Det innebär att mer information 
måste lagras än vad som för utlämnas i ett visst skede. Av lagtexten framgår 
att inspektionen får medge sådant undantag. 

2.7.3 Riksskatteverket (RSVI: 

En kreditupplysning om enskild person (personupplysning) får innehålla 
bl. a. uppgift om att debiterad skatt har restförts. I kronofogdeföreningens 
yttrande framhf1lls att upprättade restlängder "inte iir korrekta såtillvida att 
för sena betalningar m[1ste krediteras och avkortningar verkställas samt 
anståndshelopp utsorteras, innan kronofogdemyndigheten kan fortsiitta sitt 
indrivningsarbete" (se 2.7.4 nedan). 

Beträffande personer som fött anstånd med betalning av skatt vill RSV 
framhålla att föredraganden i proposition 1978/79: 161 om ändring i 
upphördsförfarandet enligt uppbördslagen (1953:272) s. 90 o. f. anfört att 
skattebelopp som på grund av anstånd skall betalas först vid en senare 
tidpunkt än då restlängden upprättas inte bör tas med i längden. RSV har i 



Prop. 1980/81:10 238 

den med statskontoret gemensamma utredningen om rationalisering av 
skatteadministrationen. RS-projektet. delrapport 1977:4: I s. 70 ff.. framhi1l
lit det angel:igna i att oberiittigade skattekrav inte sänds ut under hot om 
utmätning. RS-projektet har föreslagit att ett ptuninnclscförfarande införs 
beträffande vissa skatteslag innan restföring sker. Även om föredraganden i 
ovan nämnda proposition f. n. förklarat sig inte kunna ta ställning till 
förslaget i denna del. menar RSV att ett paminnelseförfarande har stora 
fördelar - främst ur service- och integritetssynpunkt. Ett sådant system hör 
diirför enligt verkets mening i första hand övervägas framför några former av 
spärregler beträffande kreditupplysningar rörande skatt. 

2.7.4 Föreningen Sveriges kronofogdar: 

Vad särskilt gäller bestämmelserna om personupplysning 2 och 7 §§ 
kreditupplysningslagen vill föreningen framhälla följande. Det förekommer 
_inte sällan att enskilda företagare och andra till kronofogdemyndigheten 
framför klagomål att de oförskyllt blivit föremäl for betalningsanmärkningar 
i fråga om underlätenhet att betala skatter och avgifter. Undersökningar 
visar oftast att skatten eller avgiften verkligen betalats, men inte av olika 
anledningar krediterats. Betalningen kan t. ex. ha skett till "fel" postgiro 
eller kan ha skett någon dag efter uppbördsperiodens slut med påföljd att 
beloppet upptagits i restliingd. Som regel blir det klargjort att någon 
betalningsskyldighet inte föreligger en kortare tid efter det kronofogdemyn
digheten fått indrivningsuppdraget och utsänt s. k. centralkrav. Kreditupp
lysningsföretagen torde inhämta sina upplysningar från länsstyrelserna i 
samband med att restlängderna framstiills. Det iir välkänt. att restlängderna 
inte är korrekta såtillvida att för sena betalningar måste krediteras och 
avkortningar verkställas samt anståndsbelopp utsorteras. innan kronofogde
myndigheten kan fortsätta sitt indrivningsarhcte. Kronofogdemyndigheter
nas erfarenheter leder till att man hör överväga särskilda spärregler 
betriiffande kreditupplysningar om skatter och avgifter med hänsyn till den 
enskildes berättigade intresse av att inte åsamkas rättsförlust p. g. a. oriktigt 
påstaende om skattchetalningsförsummclse. En utväg kan vara att inte 
lämna ut uppgifter förrän förslagsvis en månad förflutit från restföring och 
korrigering skett mot kronofogdemyndighekns centralregisterkort - om 
REX-systemet införs i hela riket m{1ste en korrigeringsoperation bli 
enkel. 

2.7.5 Svenska bankföreningen med instämmande av PKbanken, Sveriges 
förcningsbankers förbund, Finansicringsföretagens förening och lipplys

ningscentralen UC AB: 

Enligt nuvarande lydelse av första stycket i denna paragraf får ''person
upplysning ej innehålla uppgift om annan betalningsförsummelse än sadan 
som fastslagits genom domstols eller annan myndighets avgörande eller 
åtgiird eller som lett till betalningsinställelse. konkursansökan eller ackord". 
För dessa uppgifter användes i fortsättningen - nagot förenklat - den 
gemensamma beteckningen hctalningsförsummelse, som fastställts av myn
dighet. 

Ingen ändring föresbs i ordalagen i 7 ~ första stycket, men genom den 
ändrade definitionen pä personupplysning i 2 ~ får bestämmelsen en helt ny 
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innebörd: Inte blott bctriiffande privatpersoner utan även beträffande 
näringsidkare blir det i princip förbjudet att i personupplysning uppta andra 
betalningsförsummelser iin som fastställts av myndighet. Si\som skiil för 
denna begriinsning i\beropas i promemorian: 

1) Det är önskvärt att öka näringsidkarnas integritetsskydd. 
2) Det är också ett önskemål att minska risken för oriktiga eller 

missvisande uppgifter om betalningsförsummclser; sådana uppgifter har 
enligt datainspektionens erfarenhet ofta medfört onödiga problem för 
småföretagare. 

3) Redan idag utnyttjar endast ett av de större kreditupplysningsförctagen 
möjligheten att i företagsupplysningar ta med andra betalningsförsummelser 
än som fastställts av myndighet. 

Önskemålet att tillgodose näringsidkarnas integritetsskydd skall bedömas 
med beaktande av den grundbggande åsktidningen bakom de skilda reglerna 
för företagsupplysningar och personupplysningar. En effektiv kreditupplys
ningsverksamhet förutsätter såvitt gäller företag en någorlunda fullständig 
redovisning av allt som indicerar en svaghet i den ekonomiska stiillningen 
eller hos företagets ledning. Vid kreditupplysningslagens tillkomst iignades 
denna fråga betydande uppmärksamhet och med utförlig motivering 
stannade lagstiftaren för att när det gäller kreditupplysningar om företag 
effektivitetsintressct borde ta över integritetssynpunkterna. Det har enligt 
bankföreningens mening inte därefter inträffat något som bör ändra denna 
bedömning. Snarare tvärtom. Vid bankernas kreditbedömning av företag 
fästes numera i än högre grad än tidigare mer vikt vid företagets allmänna 
styrka och utvecklingsmöjligheter iin vid den formella säkerheten i form av 
pant eller borgen. Denna utveckling inom kreditbedömningen fortsätter och 
avspeglas successivt i banklagstiftningen. llär avses framförallt det efter 
hand ökade utrymmet för blancokrediter i banklagarna. I en sådan 
utveckling vore det uppenbart oriktigt att tunna ut informationsvärdet av 
företagsupplysningarna. Det vore dessutom inkonsekvent att försöka öka 
integritetsskyddet för niiringsidkare utan att samtidigt. såvitt giiller innch;IJ
let i företags upplysningar. vidta likvärdiga f1tgärder till förm;ln för alla de 
fysiska personer. som driver verksamhet i fåmansbolagets form och för alla 
dem. som i andra bolag här ansvaret för ledningen av dem. 

Behovet av ökat skydd genom kreditupplysningslagen mot oriktiga och 
missvisande uppgifter betriiffandc näringsidkares bc:talningsförsummclser 
synes ha överdrivits i promemorian. Betänkligheterna i promemorian avser 
framför allt att småföretagare haft problem p. g. a. enstaka oriktiga eller 
missvisande uppgifter om betalningsförsummelser (s. 86). Detta missförhM
lande bör kunna avhjälpas med mindre ingrepp än enligt promemorian. De 
oriktiga uppgifter. som har förekommit, har enligt rapporter fdn kreditupp
lysningsbranschen till alldeles övervägande del avsett skatterestantier. 
Oriktigheterna anses bero pa ett bristfälligt registreringssystem. som 
emellertid numera är föremål för översyn genom riksskatteverkets för
sorg. 

Vad slutligen angår den i promemorian uttalade uppfattningen att 
erfarenheten knappast styrker ett behov att i företagsupplysningar registrera 
även andra betalningsförsummclser iin dem som fastställts av myndighet 
skall här anmärkas: 

Utanför bankerna domineras den svenska marknaden för kreditupplys
ningar av två företag, ABAK och Upplysningscentralen UC AB. ABAK är 
det under 3) ovan avsedda företaget som iivcn registrerar andra betalnings
försummclser än som faststiillts av myndighet. ABA K har s{t stor del av 
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marknaden att det inte iir korrekt att, som sker i promemorian, anföra dess 
förfaringssätt som "ett undantag". Även UC avser f. ö. att efter hand utöka 
sin registrering jiimväl till st1dana hetalningsförsummelscr. 

Beträffande utförligheten av kreditupplysningar om näringsidkare vill 
bankföreningen slutligen tillägga att en utveckling i den riktning som 
förordas i promemorian skulle leda till att bestiillare av sftllana kreditupp
lysningar fick i stort sett nöja sig med upplysningar, vilkas innehåll 
begränsades till uppgifter, hämtade ur offentliga register och andra offentliga 
handlingar. Detta skulle inte svara mot kreditlivets behov. 

Bankföreningen anser sålunda att det inte finns tillräckliga skäl att ändra 
den nuvarande regeln om betalningsförsummelser. Som förut berörts 
påverkar detta ställningstagande den i 2 ~ föreslagna iindrade definitionen av 
personupplysning och utgör ett skäl' mot en sådan ändring. 

17 *andra stycket skall enligt det remitterade förslaget alltjämt upptas en 
bestämmelse om rätt för datainspektionen att ge dispens från regeln i första 
stycket. Ehuru regeln i första stycket i fortsiittningen skulle omfatta även 
näringsidkare, förutsättes dispensgivningen bli mer restriktiv iin f. n. 

Enligt bank föreningens mening måste den nya dispensregeln befaras ge ett 
otillfredsställande resultat. om begreppet personupplysning får omfatta även 
kreditupplysningar om näringsidkare. 

Den nya utformningen av begreppet personupplysning avser att onödig
göra en gränsdragning mellan privatpersoner och s[1dana fysiska personer 
som är näringsidkare. Skall reformen fä avsedd effekt, skall kreditupplys
ningsföretagen låta bli att försöka särskilja dessa båda kategorier. I så fall 
borde datainspektionen utforma sina anvisningar diirefter, dvs. datainspek
tionen borde inte ge ett slags anvisningar för upplysningar om privatpersoner 
och ett annat slags anvisningar för näringsidkare. Men om datainspektionen 
sålunda skulle behandla dessa bägge kategorier på samma sätt, liir skyddet av 
privatpersonernas integritet kräva att anvisningarna läggs på den nivä som 
passar för privatpersoner. Detta skulle skapa risk för att den information som 
tilläts beträffande näringsidkare skulle bli alltför knapphändig. Problemet 
skulle ytterligare öka till följd av att dispensgivningen föreslås i fortsättning
en bli mera restriktiv än hittills. 

Vad sist sagts bortfaller om kreditupplysningsföretagen lyckas framdeles 
genomföra en adekvat gränsdragning mellan privatpersoner och näringsid
kare såsom här ovan antagits skola ske. 

De betänkligheter som nu redovisats bör enligt bankföreningens mening 
leda till att man i kreditupplysningslagen hehåller nuvarande särbehandling 
av vanliga privatpersoner såvitt gäller innehållet i personupplysningar. I så 
fall ser bankföreningen inget hinder mot den något mer restriktiva 
dispensgivning som föreslagits i 7 * andra stycket. 

2.7.6 Svenska köpmannaförbundet samt Sveriges hantverks- och indu

striorganisation och Familjeföretagens förening ISHIO/Familjeföretagen): 

l PM föreslås att definitionen av begreppet personupplysning iindras i 
krcditupplysningslagen så att begreppet inte undantar enskilda personer som 
är näringsidkare eller som annars har ett mera väsentligt inflytande i viss 
näringsverksamhet. Det skulle betyda att i personupplysningar om enskilda 
personer som bedriver näringsverksamhet får inte intas andra uppgifter om 
betalningsförsummclse än sadana som fastslagits av domstol eller på annat 
vedertaget sätt. 
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Vi har inget att erinra mot att personupplysningsbegreppet far denna 
tolkning fastlagd. Man får ta de negativa konsekvenser som följer pii att en 
ansökan om betalningsförcHiggandc eller lagsökning som indikation på diilig 
ekonomi, ej offentliggörs. Fiirslagct aktualiserar dock ett problem. Det 
förekommer att enskilda personer och företag siinder fakturor utan reella 
underlag till företag. Det kan t. ex. på fakturorna stå "beställd annonsplats" 
eller "bestiilld katalog". Mottagarna av fakturorna har inte gjort nt1gra 
beställningar. Hos en del företag kan fakturorna av misstag betalas. Andra 
upptiieker de felaktiga fakturorna och betalar inte. Efter någori tid kommer 
då ofta kravbrev med informationen att om inte fakturan betalas omgående 
går begäran om betalningsföreHiggande till tingsrätten. Företagarna är väl 
medvetna om att ett ingivande av ansökan om betalningsföreläggande 
innebär risk för att bli ansedd som dålig hetalare trots att föreläggande ej 
utfärdats. Flera tidningar och institutioner p{i den svenska marknaden iignar 
sig åt publicering av namnen p{1 de företag som iir föremål för ansökan om 
betalningsföreläggande. Fiir att ej bli utsatt för risken att bli publicerad som 
dålig betalarc väljer ofta företagen att betala fakturan trots att den iir 
felaktig. 

Vi föreslår att detta problem niinnare utreds. 
Att införa bestämmelser med krav på att slutbevis ii betalningsföreläggan

de eller lagsökningsutslag skall föreligga innan betalningsförscelser får 
publiceras är inte siikert lämpligt. I de flesta fall är betalningsföreliiggandcn 
en indikation p~'t ekonomiska trängmål. Denna frclga bör dock ytterligare 
övervägas. 

Det bör vara möjligt att införa skälighets- eller väsentlighctskriterier i 
kreditupplysningslagen som i efterhand straffbelägger personer/företag som 
publicerat ansökning om betalningsförelägganden diir ansökningarna/betal
ningsföreliiggandena uppenbarligen varit ogrundade, vilket sökanden borde 
insett. En utredning bör även få i uppdrag att pröva frågan om inte en 
sanktion kan knytas till ett krav p<'\ rättelseinformation. 

2.7.7 Motorbranschens riksförbund (MRF): 

Se 2.1.6 ovan. 

2.7.8 Svenska krcditmannaföreningarna i Stockholm, Göteborg och Mal

mö: 

Datainspektionens funderingar kring§ 7 (avsnitt 3.6.2 i departementspro
memorian) måste till största delen ifrågasättas. Detta innebär i sin tur att 
överväganden och förslag enligt 3.6.3 inte vilar på rätt grund. Som exempel 
kan anföras att uppgift att endast ett fön:tag f. n. lämnar uppgift om 
ansökningar i och för sig iir helt riktig. Men förhållandet är i verkligheten det, 
att vi försökt få bl. a. UC att lämna motsvarande uppgifter. vilket tyvärr ej 
lyckats. 

Hela 3.6.3 måste i sin huvuddel underkännas. Det förefaller dessutom. 
som om tillräcklig vikt inte har tagits till förefintliga utredningar och 
utvärderingar (bl. a. av Gösta Kedner). 

16 Riksdag<'n 19811!8/. I sam/. Nr /I) 
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2.7.9 Datainspektionen: 

Departementspromemorian anger att vad datainspektionen framfört om 
viixclprotestnotering beträffande privatpersoner inte utgör tillriicklig anled
ning till lagiindring. De fall datainspektionen äsyftadc är bl. a. kreditköp i 
utlandet och t. ex. bil reparationer som betalats via växel. Datainspektionen 
vidhitllcr uppfattningen att notering av växel protest beträffande personupp
lysningssubjckt inte bör till<ltas. 

2.7.10 Justitiekanslern (JKl: 

I likhet med datainspektionen anser jag att uppgift om viixelprotest inte 
hör få redovisas som en personupplysning. 

2.8 Begränsning av rätten att lagra och vidarchcfordra äldre 
information (8 * promcmoricförslagctl 

2.8.1 Justitiekanskrn (JKl: 

Uttrycket '"någon haft inflytande över ett visst företag'" synes mig viil 
slappt. I motiven siigs ocks[1 att det i regel endast är fall där inflytandet varit 
viisentligt som kan komma ifråga. Detta biir framgä av lagtexten. 

2.8.2 Datainspektionen: 

Den föreslagna förkortningen av 5-~lrstiden till 3 {1r för uppgifter i 
allmiinhet överensstämmer med datainspektionens uppfattning. Den nytill
komna siirreglt>ringcn för vissa grava kreditbedömning:suppgifter bör jiimfö
ras med skrivningen i 7 *första stycket och datainspektionens kommentarer 
hiirtill ovan. Det framgi1r inte helt entydigt att fem{1rsfristen skall riiknas friin 
det konkurstillståndet etc. upphörde. Lagtexten bör överarbetas i detta 
hänseende. 

2.8.3 Riksskatteverket <RSV): 

Om förslaget rörande "'konkurskarantiin'" i konkurslagskommittens 
betänkande Konkurs och rätten att idka näring, SOU 1979: 13 s. 97. blir 
gällande riitt bör enligt RSVs mening en personupplysning i framtitlen ocks<I 
innehålla uppgift om meddelat näringsförbud. Ett s<ldant förbud bör 
lämpligen kunna lämnas ut i en personupplysning sä liinge som fem ar (jfr 
uppgift om betalningsinställelse, konkurs och ackord) dter det niiringsför
bud upphört. 

2.8.4 Sveriges advokatsamfund: 

Den i 8 S föreslagna sänkningen från fem till tre år för åldern på de 
uppgifter som får liimnas i personupplysning finner samfundet mindre 
liimplig, om griinsdragningen mellan personupplysning och företagsupplys
ning ändras på siitt som förordats i promemorian. Samfundet anser det i och 
för sig riktigt att skyddet för privatpersoners integritet i samband med 
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kreditupplysningar sti"irks men finner det mindre tilltalande att enskild 
person. som iir rörelseidkare och markerat denna sin egenskap genom att 
registrera firma. skulle komma i en intcgritetsmiissigt hättre situation. därför 
att han driver rörelsen ensam och icke i kompanjonskap med annan person. 
Den praktiska tilliimpningen av den av samfundet i andra hand föreslagna 
gdnsdragningen torde inte komma att medföra n;lgra svärigheter. 

2.8.5 Swnska bankförcningen med instämmande av PKbanken, Sl·eriges 

föreningsbankers förbund, Finansieringsföretagens förening (se dock även 

2.8.6 nedan) och Cpplysningscentralen LTC AB: 

[denna paragraf upptas f. n. en spärr mot att alltför gamla uppgifter tas 
med i personupplysning. En femMsgräns iir stipulerad. Det föreslås att 
fem{trsgriinsen skall uthytas mot en trci1rsgriins. Dock föresli'ts en femårsg
räns alltjiimt giilla för "uppgift om att någon instiillt sina betalningar. varit 
försatt i konkurs eller medgivits ackord och om att nägon haft inflytande över 
ett visst företag". 

Bctr. personupplysning om niiringsidkare iir det en nyhet att h<1 nagon 
tidsgriins alls. 

Bankerna anser en trdtrsgriins alltför snäv såvitt gäller näringsidkare. En 
tillförlitlig hedömning av en näringsidkares kreditvärdighet bör grundas på 
uppgifter frän en betydligt liingrc period. I stället för en trd1rsgräns hör gälla 
iitminstone en frmt1rsgriins. 

Också hiir finns allts{1 enligt bankföreningens mening skäl som talar mot 
den i 2 * föreslagna iindrade definitionen av pt'Tst11rnpplysning. 

Under alla förh{1llandcn bör till de uppgifter. för vilka den föreslagna 
femarsgränsen skall giilla. hänföras även uppgifter om utmätning och 
utmiitningsförsiik. 

2.8.6 Finansieringsföretagens förening (se ä~·en 2.8.5 ovan): 

Bctriiffande 8 *anser - - - föreningen att det ej finns skiil att införa nt1gon 
tidsgräns alls för uppgifter bL'tr. företag och företagare. För bevarnnde av 
sundhct inom kreditgivningen bör eftcrfriigan på marknaden bestämma 
erforderlig tidsgriins. 

2.8.7 Sveriges grossistförbund: 

I departementspromemorian föresläs vidare att rätten att i personupplys
ningar anviinda äldre information skall begriinsas från nu gällande fem år till 
tre t1r. Detta förslag motiveras med att en persons möjligheter att fi\ kredit 
inte i samma utsträckning som i nuliiget skall påverkas av iildre information. 
Det finns sbl påpeka att detta förhållande således bt·döms med utgångs
punkt från kredittagarens möjligheter att få kredit. medan man när det gäller 
diskussionen om niiringsidkarebegreppet inte gör motsvarande bedömning. 
Detta synes oss förviinande. 

Enligt vår mening kan det ifrågasättas om det iir rimligt att hegränsa 
tidsgriinsen till tre år. Integritetsaspckterna måste hela tiden vägas mot 
kreditgivarens berättigade intresse av att fä en rimligt fullständig bild av 
kredittagarens förutsiittningar att klara ett åtagande. Vi tror inte att de 
negativa konsekvenserna av äldre information som påtalas i departements-
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promemorian är så pii.tagliga som man gör giillande. Vi menar att 
kreditgivarens intresse av adekvat information mäste väga tyngre och vi 
avstyrker därför förslaget att tidsgränsen skall inskränkas fr{m fem till tre 
år. 

2.8.8 Sveriges köpmannaförbund samt Sveriges hantverks- och industrior

ganisation och Familjeföretagens förening !SHIO/Familjcförctagen): 

Beträffande förslaget till sänkt kredittidsgriins för personupplysning från 
fem {1r till tre år har vi ingen erinran. Vi har funnit det vara en logisk iindring. 
Det torde vara möjligt att i speciella fall iind<'t inhiimta särskilda upplysningar 
om näringsidkare liingre än tre ftr tillhaka. 

2.8.9 Lantbrukarnas riksförbund (LRFJ: 

För personupplysningar gäller vidare bl. a .. att de inte fär avse förh[1llan
den eller omständigheter äldre än fem {1r. I promemorian föreslås att tiden 
kortas till tre år. Dock behålls fcm{ll'sgriinsen för uppgifter om att ni\gon 
inställt sina betalningar, varit försatt i konkurs eller medgivits ackord och om 
att någon haft ett bestämmande inflytande över ett visst företag. 

Skulle upplysningar om enskilda företagare komma att falla under 
reglerna om personupplysning, vilket LRF som ovan anförts huvudsakligen 
motsätter sig, skulle den angivna tidsgriinsen också komma att tillämpas på 
upplysningar om företagare. LRF delar den i promemorian framförda 
uppfattningen att äldre uppgifter många gånger saknar niimnviird hetydclse. 
Naturligtvis föreligger därför en fara om sådana uppgifter okritiskt liiggs till 
grund för kreditheslut. Emellertid kan st1dana iildre uppgifter vara av 
betydelse för hur undersökningen av senare förhällanden skall göras. Med 
hänsyn till de stora kreditbelopp det normalt rör sig om vid beviljande av 
kredit till näringsidkare finner J .RF det tveksamt huruvida någon ;ildersgriins 
alls skall sättas för upplysningar om näringsidkare. Beloppens storlek torde 
nämligen automatiskt medföra att granskningen blir noggrant genomförd, 
varvid eventuella äldre betalningsanmärkningar vägs mot ordnade förhal
landen under senare i1r. Gränsen bör i vart fall inte sättas vid en tid kortare än 
fem ar. 

2.8. IO Motorbranschens riksförbund (MRFJ: 

Se 2.1.6 ovan. 

2.8.11 Sveriges ackordscentral: 

Vidare finner ackordscentralen övervägande skäl tala för att den 
nuvarande i 8 § kreditupplysningslagen intagna femårsgriinsen fär behttllas i 
större utsträckning än som föreslås i promemorian. Denna gräns bör ocks:'1 i 
fortsättningen gälla resultatlös utmätning. återtagande av gods som stilts med 
äganderättsförbehåll samt vräkning från förhyrda lokaler. En sådan utvidg
ning i förhållande till förslaget är angeliigen bl. a. som ett led i bekiimpandet 
av den ekonomiska brottsligheten - en fråga som nyligen har behandlats av 
konkurslagskommitten i dess betiinkande "Konkurs oeh riittcn att idka 
näring". När fråga uppkommer att meddela n~iringsidkare niiringsförhud, 
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mäste det från allmiin synpunkt vara viktigt att de ansvariga myndigheterna 
genom uppgifter från kreditupplysningsförctag kan fil en sii fullständig bild 
som möjligt av hur vederbörande har handhaft sina ekonomiska angcliigen
heter. 

2.8.12 Svenska kreditmannaföreningarna i Stockholm, GMcborg och Mal

mö: 

Betriiffande ~ 8 kan vi bara konstatera att om föreslagen ändring 
genomföres så kommer förloraren att vara den ekonomiskt relativt svage 
konsumenten. som alltid skött sina affärer. Den eventuelle vinnaren kommer 
att vara slarvern som har nt1gon anmärkning vartannat eller vart tredje 
år. 

Datainspektionens motiv och p{1stiiende bl. a. "i icke ringa utsträckning" 
mi1ste starkt betvivlas. Vi underkänner sä gott som helt datainspektionens 
argumentering i detta stycke. 

Som vi ocksä anfört inledningsvis. kommer ändringen med mycket stor 
sannolikhet att medföra en ökad segregation inom det svenska samhället. 

2.8.13 ABAK-Justitia AB: 

Betriiffande kreditupplysningslagcns * 8 föresl{1s en begränsning av 
lagrings- och utlämningstiden för betalningsanmiirkningar i personupplys
ning till tre i1r riiknat från utgången av det iir dä händelsen intriiffade. Uppgift 
om att någon instiillt sina betalningar. varit försatt i konkurs eller medgivits 
ackord och om att n<lgon haft visst inflytande över ett visst företag skall dock 
gälla en tid av fem år. 

Vi kan ansluta oss till detta förslag dock med det tillägget att tiden fem år 
skall giilla också för utmätningsförriittning varvid konstaterats att gäldenären 
saknat utmiitningsbar lös egendom samt också för återtagningsförrättning för 
i1tertagande av gods sålt med äganderättsförbehf11l för säljaren. Sistnämnda 
registrering skall rn innehålla besked om att godset återtagits av kronofog
demyndigheten respektive icke anträffats av denne. 

2.9 Begränsning av rätten att lämna ut personupplysning (9 * 
kreditupplysningslagcn, avsnitt 3.8 i departementspromemorian) 

2.9.1 Justitiekanslern (.JK): 

Se 2.J l. I nedan. 

2.9.2 Hovrätten över Skåne och Blekinge: 

Enligt förslaget blir de bestämmelser i kreditupplysningslagen som särskilt 
hehandlar tryckta skrifter inte generellt utvidgade till att omfatta även 
si1dana skrifter som i tryckfrihetsrättsligt hänseende numera jämställs med 
tryckt skrift. 11. 3 och 12 **utvidgas sfiledcs bestämmelserna om tryckt skrift 
till att avse även nu ifrågavarande skrifter. medan någon motsvarande 
utvidgning ej görs i 9 och 11 ~*· Vad som har motiverat den skilda 
behandlingen är inte närmare redovisat. Hovrätten vill ifrågasätta om det 
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föreligger skit! att i krcditupplysningssammanhang siirskilja de ifr:igavarande 
typerna av skrifter niir dessa nu i tryckfrihetsriittsligt hänseende jämstiills. 

2.9.3 Datainspektionen: 

Någon ändring av lagtexten föreslt1s ej i denna del. 
Enligt gällande rätt kan inspektionen inte ingripa mot kreditupplysnings

företag som vilseletts att utlämna personupplysning till obehörig och inte 
heller mot den som lämnat oriktiga uppgifter. Problemet torde inte heller 
kunna lösas via abonnemangsavtalen eftersom dessa missbruk sker endera av 
strökunder eller genom missbruk av annans abonnemang. 

Flera sådana fall har inträffat. 
För att legitimitetsregeln inte skall öppna en lucka i integritetsskyddet 

måste siiledes den som begär personupplysning i'iläggas att lämna korrekta 
uppgifter. Det synes inte vara orimligt att förena detta med straffsank
tion. 

Enligt sin ordalydelse synes bestämmelsen böra tolkas s{1 att inte ens ett 
ombud för kreditgivare eller eljest legitim mottagare bör godtagas av 
kreditupplysningsföretag. Problemet för en förnyad aktualitet med den 
föreslagna ändringen av 11 §. Datainspektionen {1terkommcr till fri1gan. 

För sådan kreditupplysningsskrift som faller under l kap. 5 *tryckfrihets
förordningen skall bestämmelsen tillämpas. Detta medför i praktiken att 
sådana skrifter inte kan användas för spridande av upplysningar om fysiska 
personers kreditvärdighet. Detta bör enligt inspektionens uppfattning 
framgå klarare än enligt förslaget. 

l praktiken har tillämpningen av 9 § kreditupplysningslagen inte kunnat 
lösas p6 det sätt som förutsattes i propositionen, nämligen att kreditupplys
ningsföretagen regelmässigt inhämtade besked om vilket iindamål person
upplysningar skulle användas till i det enskilda fallet. I stället har en praxis 
utvecklats - under inspektionens medverkan - sa att kreditupplysningsföre
tagen i sina ahonnemangsavtal intar bestiimmelser av innebörd att abonnent 
endast får begiira personupplysning då siidant förhällande föreligger som 
avses i 9 ~. 

Det bör noteras att tillämpningen av förevarande bestämmelser avsevärt 
utvidgas om den iindradc definitionen av personupplysning genomförs. 

Att det i vissa fall av företagsupplysningar tillika lämnas uppgifter om 
företagaren eller förctagsledaren t. ex. verkställande direktören upptar 
datainspektionen nedan under Il*· 

2.9.4 S\'enska bankföreningen med instämmande a\' PKbanken, Swriges 

föreningshankers förbund, Finansieringsförctagens förening och lipplys

ningscentralen liC AB (se ä\'en 2.9.5 nedan): 

För denna paragraf föreslås ingen ändrad lydelse. Men med den nya 
definitionen av personupplysning kommer kravet pä legitimitet~·.kontro\\ att 
gälla även vid beställning av kreditupplysning om näringsidkare. Bank före
ningen har ingen erinran häremot. Föreningen förutsiitter diirvid att kravet 
på omfattningen av kontrollen inte skall siittas högre än som enligt nuvarande 
praxis gäller vid bestiillning av personupplysning. 
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2.9.5 Lpplysningscl.'ntralen llC AB (Sl' även 2.9.4 ovan): 

'.'Jiir det giiller legitimitetskontrollen utta]a(k departementschden (prop. 
I 973: 155 sid. 104--105 ): 

"'I likhet med utredningen anser jag att man av praktiska skäl inte kan 
stiilla upp n;\got strängt krav, när det giiller fdgan i vilken omfattning 
kreditupplysningsföretagen skall vara skyldiga att kontrollera en bestiillares 
legitima behov av en kreditupplysning. Onekligen skulle kreditupplysnings
verksamhetens effektivitet reduceras betiinkligt. om företagen skulle vara 
tvingade att ingf1ende pröva varje bestiillare. Det biir emellertid krävas att 
kreditupplysningsföretagen rutinmässigt infordrar uppgift om för vilket 
iindami1l kreditupplysning begärs. Är beställaren inte tidigare kiind för 
kreditupplysningsföretaget. är det befogat att iaktta siirskild försiktighet. 
Detsamma giiller vid beställning av massuppgifter eller selekterade uppgif
ter. .. 

Även om en prövning av varje bcstiillarc sttledes inte skulle erfordras. har 
tkt i praktiken visat sig vara lämpligast att liita prövningen giilla beställaren. 
Det är niimligcn endast undantagsvis personupplysningar beställs av andra 
hcstiillare iin företag som har ett Merkommande behov av personupplysning
ar i sin verksamhet. För denna prörning har UC regclmiissigt dragit fördel av 
de lokala bankkontorens kännedom om de tilltiinkta personupplysningsbe
stiillarna. \>fed dessa har efter prövningen triiffats abonnernangsavtal enligt 
formuliir som godkiints av datainspektionen. 

I det enskilda fallet sker ändarn{1lsprövningen enligt l) *kreditupplysnings
lagen faktiskt hos beställaren. Detta är för övrigt ofränkomligt om 
kn:ditupplysningsverksamhetens effektivitet inte skall reduceras. Den helt 
dominerande delen av vär produktion av personupplysningar levereras 
namligen i dag per träd via direktkopplade terminaler till bestiillarna. Skulle 
bcstiillaren brista i sin prövning skulle detta genom reklamationer till 
kreclitupplysningsföretagct snabbt uppdagas och han skulle riskera att bli 
viigrad fler upplysningar. 

Vi1ra erfarenheter av denna uppläggning iir enbart goda. En anledning 
hiirtill iir sjiilvklarl all bestiillarna iir ansvarskiinnandc. En annan kan 
förmodas vara att iinclarnålsbedömningen iir oerhört enkel. Endast i rena 
undantagsfall iir anledningen till personupplysningsbeställningen en annan 
iin att n:"igon sökt en kredit hos bestiillaren. 

Tillii111p11i11ge11 (It' <J ~~ kreditupply.mingslagm när det giillr:r s. k. äkta 
makC'-11ppl_i·s11ingar. 

2.9.6 Justitiekanslern <.JKI: 

Med hiinsyn till elen praxis som utbildat sig ifråga om äkta make
upplysningar anser jag att lagtexten bör ändras. Synen p{1 och uppfattningen 
om giillande rätt rörande iikta makars egendomsförhållanclcn iir dessutom så 
skiftande att en viss "övertydlighet'· i lagtexten inte skadar. 

2.9. 7 Datainspektionrn: 

Fri1gan om personupplysning fiir liimnas om gift kreditsökandes make/ 
maka har sedan datainspektionens promemoria sammanställdes hösten 1977 
utvecklats enligt föl.ianLk. Sedan inspektionen under 1971' noterat flera fall 
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diir makeupplysning givit otillfredstiillande resultat p~i skilda siitt. heslöt 
inspektionens styrelse i december 1978 att åtgärder skulle vidtagas. Efter 
överläggningar med kreditupplysningsföretagen, företriidare för kreditgiva
re och vissa myndigheter har överenskommelse under hand triiffats om att 
uppgifter om kreditsökandes makes/makas ekonomi inte skall förekomma i 
personupplysningar som expedieras dter den sista december 1979. Om en 
kreditgivare skall anses berättigad att inhiimta upplysning om bftda makarna 
när endast en av dem sökt kredit måste regleras indirekt ·- s~1 att 
kreditupplysningsföretag endast far utliimna sitdan uppgift i de "tilbtna" 
fallen - och kreditgivarna-kreditupplysningsabonnenterna sedan anpassar 
sig härtill genom lämpliga bestiimmelser i abonnemangsiwtalen. ( Datain
spektionen kan ju inte direkt reglera kreditgivarnas fögörande med hjälp av 
kreditupplysningslagen). Den enkla och praktiska lösningen iir naturligtvis 
att - si"1,·itt avser makar - endast kreditsökanden far bli föremål för 
personupplysning. Detta kriiver vissa iindringar i rutinerna för kreditansökan 
bl. a. hos kontokortsförctag. Dessa iindringar torde dock medföra begriin
sade svårigheter. 

2.9.8 Upplysningsccntralcn llC AB: 

Till skillnad mot propositionen ger promemorian (sid. 100-10 I) anvisning
ar om hur 9 * kreditupplysningslagen skall tillämpas då en kreditsökande iir 
gift och uppgifter även om hans maka kan behövas för kreditpriivningen. A 
ena sidan innebiir vad diir anförs ett viilkommet klarläggande a\' hur äkta 
make-fallen skall handläggas fr{m kreditupplysningsför;t:1gcns sida. Å den 
andra införs krav p<l att ett faststiillande av riitten att liirnna ut personupp
lysning om andra maken skall bedömas utifr[m fler kriterier iin det faktum att 
en kreditansökan föreligger från en av makarna. 

UC har redan tidigare tilbmpat regler i iikta make-iirendena som i 
huvudsak överensstämmer med promemorians förslag beträffande ~~ 9 och 
11. med säsom ovan anförts goda erfarenheter. Vi anser diirför inte att de 
uppenbara driftsmiissiga nackdelarna med en prövning "i det enskilda fallet"' 
nlir det gäller en lik ta make i hlir diskuterat avseende. skulle uppviigas av 
vinster för den enskilde niir det gäller skyddet för hans integritet i 
kr ed i tupp I ysn in gssa 111111 anhang. 

2.10 Rätt till besked om innehållet i uppgifter som lagras 
kreditupplysningsverksamhet (10 * promemorieförslaget) 

2.10.1 Datainspektionen: 

Den föreslagna iindringcn ger upphov till ett praktiskt problem. i de fall di! 
10 ~ datalagen inte är tillii.mplig. nämligen i första hand då det gäller 
uppgifter rörande annat kreditupplysningssubjekt än fysisk person. men 
iiven d[1 det gäller uppgifter om fysisk person som lagras med annan teknik iin 
automatisk databehandling. Kreditupplysningsföretagens rutin vid begiiran 
om besked iir att begära förskottsbetalning. Sänds beskedet mot postförskott 
innebär det att utdragt:t miiste framställas men ger inte siikerhet för i1tt 
postförskottet löses ut. Skälig avgift för ett utförligt utdrag torde uppg{1 till 
annat och högre belopp iin det som är skiiligt för ett besked om att uppgifter 
helt saknas. Det medför stdedes endera behov av en extra rutin för 
återbetalning av viss del av erlagd avgift vid besked om att intet finns noterat 
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eller att tilläggsavgift behöver tas ut för utdrag ur n:gistret. Datainspektionen 
som i och för sig iir positiv till iden bakom fiireslagen ändring och ocks<I ser 
parallellen till den nyligen antagna ;indringen av 10 *datalagen. har f. n. inte 
något förslag till lösning av problemet. 

Till promemorians uppgift 0111 att en gift person enligt 10 *inte har riill att 
erhiilla uppgiftt?r 11m andra maken. gör datainspektionen dt:>n kon1111t:>ntarcn 
att den andra makens identitet i od1 för sig torde vara en uppgift som s{1 att 
stiga berör den frägande och fri utliimnas. men övriga uppgifter jllr inte 
lämnas ens till maken vilket följer av 9 *· 

2. I0.2 J<'öreningen Sveriges kronofogdar: 

Enligt I() * kreditupplysningslagen kan en person mot "skiilig avgift" fa 
skriftligt besked 0111 den information som kreditupplysningsfi.iretaget har 
lagrad om honom. Föreningen kan inte finna n<lgot biirande skiil varfi.ir avgift 
skall tas ut av den. som vill kontrollera. att upplysningsföretagct liimnar 
korrekta uppgifter om hl. a. hans formögenhetsförh<lllanden. 

2.11 Rätt till besked om innehållet i lämnad pcrsonuppl~·sning och om 
beställaren m. m. (11 * promemoricförslagel) 

2.11.1 Justitiekanslern !JK): 

I fem av lagens paragrafer (I. 3. 11. 12 och 16 **) förekommer enligt 
förslaget begreppet "tryckt skrift". Den iindring i tryckfrihetsförordningen 
varigenom stencilerade eller pit annat siilt mimgfaldigadc skrifter under vissa 
omstiindigheter likstiillts med tryckt skrift har aktualiserat fri"igan huruvida 
det i kreditupplysningslagcn i n{1got fall finns anledning att skilja pii olika 
typer av skrifter. Enligt förslaget har man stannat fiir att göra en s{1dan 
ätskillnacl bara i J l ~-I alla andra sammanhang likstiiller man tryckt skrift och 
annan i I kap. 5 * tryckfrihetsförordningen avsedd skrift. 

Enligt min mening kan det ifr{1gasiittas om det är motiverat att just i fr{'1ga 
om 11 *skilja p<"t de olika typerna av skrifter. Det iir i och för sig tilltalande att 
man enligt förslaget kriiver meddelande till den som avses med upplysningen 
iiven om personupplysningen liimnas i en stencilerad eller p<"1 dylikt siitt 
mtmgfalcligad skrift. Men jag har samtidigt sv;1rt att fiirsth varfiir man skall 
göra denna skillnad. Skrifter kan i b;'1da fallen gii ut i en mycket stor upplaga 
och rena tillfälligheter kan vara avgiirande för valet av prnduktionsme
tod. 

En viss parallell med 12 * synes befogad. D~ir har man - troligen av 
praktiska skäl - stannat för att likstiilla de olika typerna av skrifter. 

2.11.2 Hovrätten öwr Skåne och Blekinge: 

Se 2.9.2 ovan. 

2.11.3 Datainspektionen: 

Den utvidgning av bestämmelsernas tilliimpningsomrade som blir följden 
om det ändrade personupplysningsbegreppet genomförs innebiir en intcgri
tctsförbättring för berörda personer. I vissa fall torde dock vissa problem 
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uppst<°t. Det giillcr t. ex. förs. k. liipande kn:ditbevakning. som innehiir att 
en kreditupplvsningsabonnent liimnar kreditupplysningsföretag uppgift om 
sina egna kunder. si1lcdes :iven enskilda firmor varefter kreditupplysnings
företaget liimnar liipande information om intriiffadL' fiir:indringar riirande clc 
bevakade företagens kreditupplysningsuppgifter. S;klan kreditbevakning iir 
synnerligen viirdefull men blir genom kopieplikten avseviirt dyrare. Oavsett 
om personupplysningsddinitinnen :indras elkr ej kan detta - med lagstifta
rens hjiilp- praktiskt liisas s[1 att för dessa fall istiillct for att en kopia utsiinds 
vid varje hevakningsrappl1rtcring. det i anslutning till att viss abonnent begiir 
kreditbevakning liimnas beskcd till den kreditbevakadL' företagaren h:ir-
0111. 

Det bör oeks{i anmiirkas att ckn iindrade personupplysningsddinitionen 
medför vissa praktiska svärighcter niir det i en företagsupplysning ing:'1r t. ex. 
vissa besked om en verkstiillanck direktör. I den delen m{1ste kreditupplys
ningsföretaget. om förslaget genomförs, kontrollera abonnentens legitima 
behov av upplvsningen och tillstiilla direktön;n en personupplysningskopia 
med bl. a. besked om vem som hegiirt och fatt upplysningen. 

Oavsett om personupplysningsddinitionen iindras eller ej. och dl'lvis som 
ett alternativ hiirtill. bör enligt datainspektionens uppfattning överviigas om 
inte skyldigheten att tillstiilla omfdgad kopia av lämnad upplysning hiir 
utvidgas till att omfatta iiven fall som ej tiicks av pcrsonupplysningsdefini
tioncr. t. ex. d{1 upplysning liimnats om enskild firma. handelsbolag eller 
aktiebolag av begränsad storlek t. ex. med aktiekapital icke överstigande 
Stl 000 kronor. En s~1clan reglering medfiir begriinsade kostnader för kopie
ring. kuvertering och porto - men ger flera fördelar. Skyddet för berörda 
smMiiretagarcs personliga integritet förstiirks liksom de förvisso existerande 
motsvarande intL'gritctsförhi"1llandena för berörda ,iuridiska personer, iivcn
snm skyddet mot oliigenht'tcr och riittsförluster. Även effektiviteten i 
krcditupplysningsverksamheten som s;"1dan fiirhättras. Bt1da dessa effekter 
nits genom kopieplikten. Diirigcnom uppmiirksammar niimligen den omfr;'1-
gade att en kreditupplysning liimnats och dt'tta fiiranlecler kontroll av 
riktigheten av densamma. samt i förekommande fall. att riittclse begiirs 
enligt 11 ~. Det iir lika angeliiget för kreditgivare som för kredittagare att 
krediter inte stoppas till föl.id av missvisande eller oriktiga negativa 
upplysningar. 

De tvi1 största kreditupplysningsföretagen har redan med stiid av förc~krift 
enligt datalagen, tilagts att ange i kopian vem som erhi-illit personupplysning
en. Detta har \·iillat problem i siidana fall där t. ex. en advokathyri·1 för en 
klienb räkning bestiillt personupplysning om tredje man. Anges inte klienten 
vid bestiillningen ftir den omfrägade besked om att advokatbyrän begiirt 
upplysningen. Advokaten iir av sin tystnadsplikt förhindrad att liimna den 
omfri1gade vidare besked. Upplysningen hegiirs oftast i ett inledande skede 
varför den omfriigade ofta inte på annat sätt kontaktats av advokaten nar 
upplysningen inhiimtas. Det korrekta förfarandet iir givetvis att advokaten/ 
ombudet anger sin klient som mottagare av upplysningen iiven om den 
debiteras och postas till ombudet. 

Fiirslaget innefattar frirutom att ckt skall anges för vems riikning 
upplysningen bcgiirts också en ordrik reglering om hur information skall 
lämnas i de fall (E\ kreditbedömningen sker med underlag avseende iiven 
annan person. Det praktiska fallet tir att upplysning liimnats iiven om 
make/maka. Av registertekniska sk:il förekommer knappast andra fall i detta 
sammanhang t. t'X. uppgifter om sammanboende "under iiktenskapsliknan-
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de former·· eller hemmaboende barn. föriildrar eller sammanboende syskon. 
Texten skulle vinna i klarhet om det direkt angavs att det giiller make/ 
maka-situationer. Därtill kan förslaget föranleda till misstaget att .. annan 
person·· inte skulk ha riitt till '"skriftligt meddelande"' enligt första ledet i 
texten. Det kan i sak ifrögasiittas om det iir nö<friincligt att föreskriva att 
namn och övriga identitetsuppgifter ska// liimnas om .. annan person··. Det 
har visserligen förekommit att kreditupplysningsföretag uppgivit fel person 
som gift med den kreditsökande men detta gfa i de flesta fall att undvika 
genom registertekniska åtgärder. 

Datainspektionen har inget att erinra mot de synpunkter som anförs i 
promemorian i detta avsnitt. som ovan anförts har inspektionen redan i slutet 
av år 1978 tagit initiativ till att den redovisade praxis betriiffande uppgifter 
om kreditsökandens make/maka iindras. Ändring11rna skall vara genomförda 
till årsskiftet 1979/80 och innehiir bl. a. att endast makas/makes namn. adress 
och personnummer får anges i personupplysningskopian. 

Som anförts ovan och med beaktande av de lösningar som antytts i avsnitt 
3.8 (i departementspromemorian) och hiir ovan avstyrker datainspektionen 
det föreslagna andra ledet i paragrafen. Motiven tar inte upp fallet som 
berörts ovan. niimligcn frågan hur "'kopieplikten .. biir fullgöras i den 
situationen att en personupplysning om t. ex. verkställande direktören ing{ir 
som en del i en företagsupplysning om det bolag direktören leder. 

2.11.4 Sveriges adrnkatsamfund: 

Samfundet motsätter sig inte den i 11 *föreslagna ändringen. enligt vilken 
uppgift skall liinmas om vem som beställt personupplysning. under förut
sättning att griinsdragningen mellan kreditupplysning och personupplysning 
blir oförändrad eller i vart fall endast jiimkas pä siitt samfundet här ovan 
föreslagit. 

2.11.5 Tjänstemännens centralorganisation (TCOI: 

Se 2.3.6 ovan. 

2.11.6 Svenska bankföreningcn med instämmande a\· PKhanken, Sveriges 

föreningsbankers förbund, Finansieringsförctagens förening (se äwn 2.11.6 

nedan} och UpplJ·sningscentralcn LC AB: 

I lär upptas f. n. en regel som i praktiken innebiir att kopia av 
personupplysning skall lämnas till den omfrågade niir personupplysning 
lämnas pi1 annat sätt än genom offentliggörande i tryckt skrift. Genom den 
nya definitionen pä personupplysning kommer denna regel att giilla iiven 
personupplysning som avser näringsidkare. Genom ett tilliigg till paragrafen 
skapas skyldighet för dem som liimnar kreditupplysningen att dessutom ge 
elen omfriigade besked vem som begärt upplysningen. Även denna regd skall 
alltså gälla inte blott personupplysning rörande privatpersoner utan iiven 
personupplysning avseende niiringsidkare. 

Bankföreningen har ingen erinran mot att kopia av personupplysning 
rörande privatpersoner upptar bcsh·d även om vem som bestiillt upplysning
en. Datainspektionen har redan för lJC:s del givit föreskrifter av stillant 
innehiUI. Däremot vill föreningen avråda fr<'in en regel. som ger niiringsid-
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kare riitt att f{1 kopia av personupplysning. En s~1dan regel rni1ste enligt 
bankernas bcdiimning fä bcstfimda negati,·a verkningar pi1 kreditupplys
ningsverk,amhetcns cffekti\'itct. Vetskapen om en dylik regel miiste befaras 
försv;ha för banker och kreditupply"1ingsföretag att i branschen inhiimta 
s~1dana upplysningar om en niiringsidkan:. som kan bli bi:tydelscfulla delar a\' 
underlaget för de omdi.imcn och ri1d. vilka ofta utgiir det viktigaste innch;'tllct 
i en kreditupplysning. De tiinkhara upp!!iftsl:imnarna mi1stc förutsiittas L'j 
siillan hi1lla tillbaka viisrntlig information. cniir källan Hitt skulle kunna 
urskiljas av ckn ornfr<igalk. Varje niiringsidkare. som for en kopia av en 
personupplysning om hom1111. iir kund i nf1gon bank och personupplysningen 
kan förutsiittas mycket ofta bli liimnad av just den banken. Personupplys
ningen utmynnar rcgelmiissigt i ett omdöme om niiringsidkarcn och hans 
krcditviirdighct. Det iir psykologiskt ofrilr1komligt att en unclcrriittclse 
hiirom till niiringsidkaren. om han for kopia av pers\lnupplysningcn. mi1s!L' 
m:'mga giin!!cr skapa irritation och iivcn skada relationen mellan banken och 
niiringsidkaren s;'1som kund i hankcn hur viilbdogadc bankens uttalanden iin 
m;i vara. 

En niirin!!sidkare. som för besked att en potentiell avtalspart har hegiirt 
kredituppl~'sning om honom skulle vidare ej siillan finna denna i1tgiird vara 
uttryck for ett obefogat misstroende och goda affiirsforbindelser skulle 
äventyras. För en rcgelbyggnad med sädana verkningar m<lste starka skiil 
kunna ;\bcropas. I pronll'morian har {1bcrnpats att den tiinkta regeln skulle 
dels iika niiringsidkarnas iritegritetsskydd dels deras skvdd mot oriktiga eller 
missvisande kreditupplysning.ar. De,sa sbl har hankförening.cn kommcn!L'
rat ovan vid * 7 och vill diirutö\'er tilliigga: 

Enligt JO* datalagen har varje fysisk pcrstlll. iiven niiringsidkarc. riitt att 
minst var tolfte miinad p<i begiiran fo underriittclse om personuppgift. som 
upptagits om honom i personregister enligt datalagen. Av datalagens 6 * niist 
sista stycket framg{ir att personuppgift iiven avser "omdiime eller annan 
vlirderande upplysning'". Eftersom kreditupplysningsrcgister i allt större 
utsträckning datoriseras. i11nebiir de beskrivna reglerna i datalagen en 
betydclsefull mi.ijliglK't fiir bl. a. niiringsidkmc att htilla sig underriittade om 
de uppgifter och omdiimcn som finns registrerade om dem och alt vid beh\\v 
kräva de riittelser. spm datalagen beriittigar till. Detta biir kunna ske i Sll.lrt 
sett utan de skadeverkningar. som Lk automatiskt verkande reglerna enligt 
förslaget i 11 * kreditupplysningslagen kan <istadkomma. Hctr. iinnu inte 
datoriserade krcditupplysningsrcgistcr ger f. ii. bestiimmclsi:n i 10 *kredit
upplysningslagen niiringsidkare möjlighet att fri del av registerinneh;illet s1Hn 
iir fullt jämförbar med den som följer av IO * datalagen si1vitt giiller 
dataregister. 

Ett siirskilt skiil mot en fl'gcl. som bcriittigar niiringsidkare att alltid ff1 
kopia av personupplysning om honom och besked \'cm som bestiillt 
upplysningen. iir den sannolika effekten av en s;idan regel vid förmedling av 
kreditupplysningar om niiringsidkarc fr{m svenska till utHindska banker. 
\1an m?1ste riikna med att utliimbka banker Pch deras kunder med whkap 
om en dvlik regel ofta hellre skulle avst[1 fr<ln att begiira kreditupplysningar 
betr. en tiinkt svensk motpart. Fiir niirvarancle liimnas i samhand med v~1r 
utrikeshandL'i svenska kreditupplysningar i betydligt större utstriickning till 
utlandet iin utliindska kreditupplysningar liimnas till S\·erige. En krcditupp
lysnings\'erksamhet i Sverige. som enligt utlandets mening fungerar tillfred.,
stiillamk. iir i stor utstriickning t'I1 förutsiittning för di: krediter. som liimnas 
vid den svenska importen. och för de förskott. som ek svenska exportiirerna 
ofta erh<illcr. 
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En riitt till personupplysningskopia iiven för niiringsidkare aktualiserar en 
speciell sv;'trighet. I Ur avses exempelvis det fall att i ett kreditupplysnings
register har 1nl niiringsidkaren registrerats att hans kreditviirdighet iir 
tveksam p{1 grund av att en konkurrent viintas inom kort lansera en klart 
överlägsen prndukt. vilket den regi'1eransvarige har erfarit frim annan iin 
den omfri'lgade niiringsidkarcn. En uppgift diirom i personupplysningskopi
an till näringsidkaren kan allvarligt skada konkurrenten . .Jfr att en bank kan 
vid taxeringsrevision ff1 riitt att undanta handlingar. som avser affärs- och 
yrkcshemlighet: taxeringslagen 511~4 nwm. och prop. 1955: 160 sid. 145 och 
148. Den som himnar en kreditupplysning om niiringsidkare bör ha riitt att . 
göra motsvarande inskriinkning i personupplysningskopian. De föreslagna 
reglerna i 11 * hör kunna ges en utformning som tillgodoser detta 
önskemi\I. 

För att ytterligare understryka betydelsen av att reglerna om kreditupp
lysning rörande niiringsidkare for en adekvat utformning skall framhällas att 
antalet enskilda näringsidkare i landet iir betydande. I akticbolagslagen har 
vidare upptagits en regel att efter en iivergimgstid skall aktiekapitalet i ett 
bolag uppgil till minst 5!J ll!JU kronor. Sannolikt kommer denna regel att vid 
övcrg[1ngstidens slut {1stadkomma att <ltskilliga smi"1 bnlag likvideras och att 
deras verksamhet fortsiittes av iigarna s[isom enskilda niiringsidkare. Antalet 
enskilda niiringsidkare ·kommer diirmed att ytterligare iika. 

2.11. 7 Finansieringsl'i.iretagens förening (se iiven 2.11.6 ovan}: 

Utöver vad bankföreningen anfört under 11 ~for föreningen i1beropa sitt 
yttrande den 20.3.1979 till datainspektionen. som bifogas. Föreningen yrkar 
att iindring. som tillgodoser föreningens önskcmi'tl enligt yttrandet. genom
förö. Vidare anser fi\reningen att krav ej skall infiiras att i upplysning betr. 
företag och företagare upplysa om vem som bestiillt upplysning. Det iir enligt 
föreningens mening uppenbart att denna katl'gori kiinner till att intressentl'r 
av olika slag begiir uppl~·sningar. Det bör s{iledes vara tillfyllest att 
vederbörande erhfiller kopia med diirav friljandc miijligheter att pf1peka fel i 
upplysning.:n. · 

Det 111· Fi11a11sicri11g.1jörc1agc11s .fiirc11i11g tlhcropadc Wtrandt't 1979-113-211 
har fiilja11de lydelse: 

"Skrivelse m. m. fdn datainspektionen. DL betriiflande personupplys
ning om :ikta make. 

Finansieringsföretagens Förening har genom skrivelse den 15.2.1979 
beretts tillfiillc att avge yttrande över rubr. 

De medlcmsföretag som berörs iir de som beviljar kontokrediter och 
personbn och som finansierar avbetalningskontrakt. leasingkontrakt och 
reverser i fall diir privatpersoner iir den slutlige kredittagaren. 

Denna kreditgivning iir betydande. Vid finansbolagens kreditprövning iir 
det regel att personupplysning omfattar biigge makar vid ena makens 
ansökan om kredit. (Vad som i detta yttrande siigs om makar giiller i 
tilliimpliga delar om sammanboende person i iiktenskapsliknande former.) 
Detta av skiil som utvecklas senare. En fiiriindring pi1 siitt DI beslutat innebiir 
en omfattande iindring i berörda finansbolags rutiner som tar tid att 
genomföra. Föreningen anser diirför att ett ev. genomförande ~1v föriindring
L'n bör genomföras tidigast fr. o. m. den l januari 1980. Vid denna tidpunkt 
förviintas för iivrigt en ev. lag om finansbolag oeh viss iindring i kreditupp-
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lysningslagcn triida i kraft. 
Fiircningen menar emellertid att Dl:s beslut pi'1 ett genomgripande och 

allvarligt sätt pf1verkar berörda finansbolags rutiner. risktagande och 
kostnader. varför föreningen hemstiiller att DI omprövar sitt beslut. 
Visserligen har Dl i sin skrivdse den 26 januari 1979 till ABAK-Justitia AB 
p~i sid. I angett att Dl inte erhallit "'n{1gon beaktansviird negativ reaktion från 
kreditgivarsidan". men detta kan möjligen bero pa att denna sida ej synes ha 
fött del av Dl:s beslut fiirriin nu. 

Dl har den ~ december fattat del prim:ipbeslutet att kreditupplysning i 
fortsiittningen ej far omfatta häda makar om endast en iir kreditsökande. 
F. n. godtages att personupplysning liimnas om ht1da makarna iiven om 
endast en av dem varit kreditsiikande. l:kroende pi'1 krcditupplysningsföre
tag skickas kopia av upplysning till endast den kreditsiikande eller till 
sökande nch dennes make. I upplysningen framg{1r krcditupplysningsupp
gifter om b{1da makarna. 

Även om en konsumentkredit i och för sig ej innebiir ett gemensamt 
bctalningsansvar för b;'1da makarna och huvudregeln iir att envar av makarna 
svarar för sin giild iir det för flertalet av kreditsiikanden avgiirande för 
krediten att makarnas sammanlagda inkomster är kända. Den sammanlagda 
inkomsten iir oavsett betalningsansvaret den som bestämmer makarnas 
kreditMagande och betalning diirav. Vidare iir båda makarnas betalningsbe
tcende av stor betydelse. eniir eljest maken med ett d[1ligt betalningsbete
ende li1ter eller övertalar den andre maken. som har ett gott betalningsbe
teende. all söka krediten. Även det förh~illandet att mak~1rna utan att~vara 
skilda ej bor under samma andress i följd av arbete eller eljest är av vikt vid 
kreditprövningen. 

Enligt föreningens mening uppkommer betydande kreditrisker för siirskilt 
finansbolagen i den .. masshantering" som dessa bolag bedriver och mot 
bakgrund av kravet pt1 snabb behandling (iinda ned till I 0-30 minuter vid 
I. ex. s. k. snabbkreditcr) fr{m säviil detaljhandel som kredittagare. Det iir 
helt klart att Dl:s beslut kommer att leda till kostnadshöjande effekter p{1 
grund av ökat risktagande. 

Det iir tveksamt om finansbolag i följd av Dl:s beslut kommer att kriiva att 
b[1da makarna undertecknar kreditansiikan. Ett siiliant förfarande skulle 
niimligen förorsaka betydande kostnadsökningar p{1 grund av administrativ 
omg~ing och dubbla kreditupplysningar vid flertalet kreditansökningar (ett 
större kreditkortsföretag riiknar med att dess kreditupplysningskostnader 
kommer att öka fr!111 nuvarande I OO!l 000:- till I 7511 000:- per <lr) och vara 
omöjligt vid snabbkrediter diir andra makens kreditansökan ej kan avvaktas. 
Diirigenom föreligger en uppenbar risk för alt bedömningen huruvida kravet 
skall vara att bada makar skall vara kreditsökande vid den ena makens 
ansökning kan bli ett knnkurrensmedel mellan kreditgivare. Detta kan 
komma att leda till -- förutom ökade kreditrisker för kreditgivarna -- att en 
familj pt1tar sig ett för stort kredit{1tagande. 

Föreningen menar att en sildan utveckling skulle vara synnerligen olycklig. 
Det synes för övrigt i vissa fall vara direkt oHimpligt att kreditgivaren kräver 
andre makens medverkan i de fall makarna i äktenskapsförord beslutat t. ex. 
om enskild egendom eller eljest kommit överens om vem som skall vara 
kredittagare och diirrned betalningsansvarig vid en upplösning av iiktenska
pet. (Det sagda behöver ej betyda att maken till den kreditsökande e.i skulle 
vara beredd att under iiktenskapet bidra till skuldens betalning.) Ett annat 
fall är niir makarna bor Mskilcla utan att iiktenskapsskillnad ing{1tts. 
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Sammanfattningsvis menar fön:ningen att konsd vcnserna för si1viil 
kreditgivare som kredittagare ej st:'tr i rimlig proportion till de integritets
vinster som heriiknas uppst:'t som en följd av DI :s beslut. De avigsidor som Dl 
pekat p:1 synes för övrigt kunna undvikas gL·nom att IMa civilst~tndsiindringen 
neh sammanboendcadress vara styrande. Om t. ex. mannL'n ~öker och tir 
sammanboende med hustrun erh:iller m:mnen kopia av kreditupplysning 
inneh:lllande mannens fi.irhttllanden men uppgifter om hustrun endast fri"m 
eivilst:!ndsiindringen. I den kopia som ev. skickas till hustrun synes 
upplysningen kunna innehttlla hustruns samtliga uppgifter eller dessa fritn 
eivilst:lndsiindringen och mannens uppgifter fr{1n civilst:'rndsiindringen. 

Genom den föreslagna lösningen medför ej makes före iiktenskapet 
förviirvade hetalningsanmiirkningar negativa kreditomdömen nm den andre 
maken niir denne iir kreditsökande. I den m:in makar ej iir sammanboende 
far upplysning ej innehi'tlla uppgifter om den andre maken. varigenom sekre
tesskyddad adress ej avslöjas. Den av föreningen föreslagna lösningen synes 
ej leda till otillbörligt intr:ing i personlig integritet i varje fall inte i ek fall Dl 
anfört. 

Föreningen p:'1sdr vidare att Dl :s beslut i betydande utsträckning kommer 
att leda till direkta och indirekta kostnadsiikningar som ej iir förenliga med 
kungörelsen om hegriinsning i myndighets riitt att meddela fiirL·skrifter. 
anvisningar eller d1d (SFS 1970:641 med iindringar i SFS 1977:629). 

Betr. Upplysningscentralen AB anser föreningen att det mot bakgrund av 
ovan angivna skiil och hanksinspektionens tillsyn att det finns skäl att 
undantaga denna upplysningsverksamhet frim ifragavarande restriktioner 
betr. de kreditinstitut som stiir under bankinspektionens tillsyn och som 
utnyttjar Upplysningscentralen AB.·· 

2.11.8 S\'criges grossistförbund: 

Vi v:incler oss ocks[i mot förslaget att en personupplysningskopia i 
förtsiittningen iivcn skall inneh;\lla uppgift om fiir vems riikning upplysningen 
har begiirts. Det kan i vissa fall vara kiinsligt om en kreditgivare tar en 
persnnupplysning och persnnen ifri1ga fär reda pft detta. Siirskilt giiller detta 
siidana situationer. d{1 en niiringsidkare anser sig behiiva göra en kontroll av 
ett exiskrande kundförh{tllande p;i grund av att han befarar att kumkn kan 
ha svärt att klara sina ötaganden. Ä \·en hiir blir det friiga om en avvägning 
mellan olika intressen. Vi menar för v:\r del att det inte kan vara n~igon mer 
piltaglig nackdel från integritetssynpunkt att uppgift om hestiillaren av 
kreditupplysningen inte lämnas. 

2.11. 9 Sn~riges kilpmannaförhund samt S\'erigcs hantverks- och industriorg

anisation och Familjeföretagens förening 1SHIO/Familjeförctagen): 

Med hiinsyn till att en niiringsidkare bör ha möjligheten att inhiimta en 
kreditupplysning om en tilltiinkt afförsförbindelse eller göra fortlöpande 
uppföljningar av kreditviirdighcten hos etablerade förbindelser utan att fä 
relationerna störda i m{1hiinda kiinsliga afförssituatinner föreslås att uppgift 
om vem som bcgiirt upplysning icke skall behöva tillstiillas det företag 
kreditupplysningen avser. Integritetsskyddet torde bli tillriickligt genom 
(ivriga restrik tinner. 
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2.11. JO Motorbranschens riksförbund IMRI') 

SL' 2.1.(1 ovan. 

2.11.11 Snnska krcditmannaförcningarna 

Malmti: 

256 

Stockholm, Göteborg och 

Uppgiftsskyldig:hctcn betriiffande för vems riikning upplysningen har 
begärts ( 3.10) tillstyrkes helt och torde i sig innebiira. att e\'entucllt missbruk 
kommer att reduc1.:ras till i det niirrnaste noll. 

2.12 Sk)·ldighct att rätta oriktig eller missvisande uppgift i register 
eller kreditupplysning ( 12 * promcmorieförslagctl 

2.12.1 Stockholms tingsrätt: 

Se ]..7.1 ovan. 

2.12.2 Datainspektionen: 

Den föreslagna textiindringen. saledes inskjutande av orden "eller annan 
skrift som avses i I kap. 5 * tryckfrihetsförordningen"' kan teoretiskt delvis 
ifriigasiittas. Som ovan berörts under 9 * förutsiitts mottagare av skriften 
behöva uppgift om envar fysisk person som finns noterad där för någon form 
av kreditbedömning. 0{1 kan det följdriktigt vara rimligt att en riittelse 
meddelas envar mottagare av den skrift som innehallit den oriktiga 
uppgiften. För kreditupplysning som inte giiller fysisk person gäller 
cmcllertid intc 9 § och i det avsccndet bör ifrägavarande skrifter likstiillas 
med tryckta. Mcd hiinsyn till den praktiska omöjligheten att anviinda 
ifrilgavarande skrifter för publicering av personupplysningar (se 9 *l torde 
dock problemet inte uppkomma i verkligheten. Däremot bör textutform
ningen ses över eftersom elen föreslagna tcxtiindringcn kan missförst[1s. 

Ett av de större problemen med kreditupplysningslagen f. n. iir att 
specialmotiwringen till 1]. ~ i propositionen inte utgår fran verkliga 
förhållanden (varken före eller efter lagens ikraftträdande) och diirför i vissa 
delar inte kan användas för tolkning av lagtexten. Själva lagtexten iir 
däremot i huvudsak inviindningsfri. 

Datainspektionen noterar det lagstiftarens dilemma som en av riksdagens 
ombudsmän påpekat vad gäller datalagstiftningskommittens betänkande 
(SOU 1978:54) om vädan av att lagstifta genom att ändra motiven i 
efterhand. 

Sak läget iir följande. 1 ifr{1gavarande specialmotivering (propositionen 
1974:55 sid. 151-153) anförs som exempel på fall diir riittelseåtgiird skall 
vidtagas att en skuld föranlett notering hos kreditupplysningsföretag (obs om 
skulden :ir förfallen till betalning far den enligt 7 § ej fört:komma i 
personupplysning om den ej föranlett myndighets- eller domstolsbeslut) och 
ifrilg:a\'arande skuld betalats. D{1 hör, s:ivitt framg[1r av propositionstexten, 
notering om den influtna betalningen göras. Görs siklan hetalningsmarkering 
när giildenärcn visar att t. ex. en skuld som föranlett lagsökningsutslag 
betalats och inte i motsvarande fall då giildenären inte påkallat riittelse, 
föranleder Himnade upplysningar i de sistnämnda fallen till antagandet att 
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betalning ej skett. Integritetsintrången torde bli allvarligare än vid underlå
ten betalningsmarkering efter påpekande. Om man å andra sidan {1lägger 
kreditupplysningsfiiretagcn att av egen kraft insamla uppgifter om betalda 
slutbevis och lagsökningsutslag blir kostnaderna och olägenheterna för 
kreditupplysningsföretagen och uppgiftslämnarna ( = de f. cl. borgenärerna) 
avsevärda. Den insamlingsapparat som skulle erfordras för detta skulle i 
omfång och kostnader bli betydligt mer omfattande än det nuvarande totala 
uppgiftsinsamlandet för kreditupplysningsverksamhet. 

Felet ligger i tankegängen att en betalning av en skuld (enligt slutbevis eller 
lagsökningsutslag exempelvis) iir av väsentlig betydelse för kreditbedöm
ningen. Så iir enligt datainspektionens uppfattning inte fallet i allmänhet. Det 
intressanta iir i stiillct att betalningsdröjsmålet varat så länge att fordrings
iigaren ansett sig behöva tillgripa domstolsätgiirder och att de formella 
förutsättningarna för domstolsbeslut förelegat. Erfarenhetsvis betalas - förr 
eller senare - huvuddelen av fordringar som föranlett slutbevis i betalnings
föreläggande mål och lagsökningsutslag. I sammanhanget bör dock påpekas 
att tiden fr(111 en skulds förfallodag till dess en betalningsförsummelse som får 
registreras enligt 7 *föreligger varierar avsevärt inte bara vad gäller arten av 
betalningsförsumrnelse - t. ex. när det gäller restförda skatter och avgifter 
kan driijsm<llet giilla någon enstaka dag - utan ocks[1 beroende på 
fordringsägarens mer eller mindre omfattande förrättsliga verksamhet för att 
fä betalning. Genom inkassolagen och genom att fordringsägares likviditet 
ansträngts torde kravrutinerna de senaste åren ha förkortats. Detta kan ha 
medverkat till den ökning av slutbevis/lagsökningsutslag som skett. 

Datainspektionen har haft överläggningar med kreditupplysningsföreta
gen för att komma fram till vilka kriterier som kan generellt tillämpas vid 
bedömande av vilka uppgifter som iir missvisande i syfte att genomföra en 
"roterande rättelserutin" s:} att begäran om rättelse hos ett krcditupplys
ningsföretag vidarebefordras till de andra rikstäckande kreditupplysningsfö
retagen utan att datainspektionen inkopplas i rutinfallen. 

Dessa överläggningar är inte helt slutförda. men visst material har 
sammanställts i promemorian som fogas som bilaga till detta yttrande. 1 

Tilliimpningcn av 12 *bör. för att nä rimliga resultat. ligga inom ramen för 

vad som anförts av datainspektionen och kreditupplysningsföretagen i denna 

del och således inte grundas på propositionens specialmotivering. För att 

iindra på den av statsmakterna godtagna specialmotiveringen synes i vart fall 

en omredigering behöva ske av lagtexten. Ytterligare ett skäl till en 

omredigering av lagtexten är fr{1gan om skyldigheten att införa dementi av 

oriktig uppgift som publiceras i periodisk skrift mer än ett är före det rättelse 

påkallas. I sådana fall är det inte helt klart i lagtexten i vad mån dementi 

mäste publiceras. Ofta kan dementier av äldre uppgifter göra mer skada än 

nytta. En annan sak är att givetvis ett kumulerande register skall rättas. l 

specialmotiveringen i propositionen anges att dementi endast behöver göras 

om publiceringen skett inom den senaste tolvmånadersperioden. vilket i och 

för sig är materiellt godtagbart men inte kan sägas framgå av lagtexten. 

En situation som uppkommit vid några tillfällen iir att en periodisk 

I Bilagan intagen i slutet av rc.:missammanstiillningen. 

I 7 Riksdagen 1980/8/. I sam!. /Vr JO 
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kreditupplysningsskrift publicerat en - som det visat sig - oriktig uppgift om 

en grav betalningsanmärkning såsom konkursansökan eller konkurs. En 

sådan publicering har omedelbar skadevcrkan och föranleder skadcständs

skyldighet. Enligt 12 § är det tillräckligt att dementi införs i niistkommande 

nummer av skriften. För att begränsa skadan - och därmed också skade

ståndsbeloppet - finns dock behov av särskilda åtgiirder, s{1som ett extra 

demcntimeddelande till skriftens abonnenter eventuellt också ytterligare 

åtgärder. Det är med nuvarande utformning av 12 ~ tveksamt om datain

spektionen kan pilfordra andra atgärdcr än dementi i nästa nummer av 

skriften. Lagtexten bör si'tledes i detta avseende ändras i skärpandc rikt

ning. 

Ytterligare bör kanske betonas att kreditupplysningsföretagens noteringar 

om betalningsförsummelscr görs för krcditupplysningsändam<'tl. En notering 

om ett slutbevis i betalningsföreliiggandcrnål iir inte ointressant och knappast 

heller oviktigt eller missvisande fiir det att giildenärcn begärt och crh{tllit 

återvinning, betalt skulden och fått tvistem{tlet avskrivet. Det har förekom

mit anledning till misstanke om att vissa gäldenärer på angivt:t sätt sökt 

förbiittra sin kreditupplysningssituation. Kreditupplysningsintresset knyter 

sig således i detta fall mer till skälen för ett undanröjande än till själva 

beslutet härom. De bakomliggande skälen till ett undanröjande av tidigare 

meddelat slutbevis eller utslag anges emellertid ytterst sällan i domstolspro

tokoll. '"Missvisande" - utredningar skulle förenklas om domstolen - i vart 

fall när dessa skäl är kända - angav dem i beslutet. 

På sidan 122 i promemorian sägs, vad gäller frågor om betalningsmarke

ring: Om frågor av denna art vallar beaktansviirda problem vid tilliimpningcn 

av 12 §torde inspektionen böra utfärda föreskrifter eller rekommendationer 

till ledning för kreditupplysningsföretagen. 

Datainspektionen är helt klar över möjligheterna för inspektionen att 

meddela föreskrifter eller rekommendationer. I Iittillsvarande förvaltnings

rättslig praxis har dock inneburit att sådana myndighetsföreskrifter bygger på 

de generella anvisningar lagstiftaren angivit. inte att de går tviirt emot av 

statsmakterna uppdragna riktlinjer i lag.motiv. 

2.13 Begränsning av rätten att överlåta eller upplåta kreditupplys
ningsregister, m. m. (13 § promemorieförslaget) 

2.13.1 Hovrätten över Skåne och Blekinge: 

Såsom sägs i promemorian har i propositionen 1973: 155 avseende 
kreditupplysningslagen framhållits att anmälningsplikt enligt förevarande 
paragraf föreligger också om någon som bedriver krcditupplysningsverksam
het hiir i landet avser att flytta över verksamheten till utlandet. Enligt 
hovrättens mening ger emellertid lydelsen av 13 § knappast utrymme för en 
sådan tolkning. Det bör därför övervägas om inte ifrågavarande anmälnings
plikt bör komma till direkt uttryck i lagtexten. 
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2.13.2 Datainspektionen: 

Förslaget föranleder ingen erinran. 

2.14 Tystnadsplikt i kreditupplysningsverksamhet ( 14 §kreditupplys
ningslagen) 

2. 14.1 Bankinspektionen: 

I anslutning till bestämmelsen om tystnadsplikt i 14 * hänvisar promemo
rian till det föreliggande förslaget till ny sekretesslag (s. 129). Av större 
intresse på grund av det nämnda förslaget torde vara 18 * som gäller 
tystnadsplikten för befattningshavare hos datainspektionen (offentliga 
funktionärer). Såsom antyds i promemorian kommer den nya sekretesslagen 
att utesluta behov av sistnämnda paragraf. 

2.15 Tillsyn m. m. (15-18 §§ kreditupplysningslagen, 16 § promemo
rieförslaget, avsnitt 3.14 i departementspromemorian) 

2.15 .. 1 Datainspektionen: 

I denna del föranleder promemorian inte till annan kommentar än att 
påpekandet att ""tillsynsuppgifter enligt kreditupplysningslagen i stor 
utstriiekning torde sammanfalla med tillsynsuppgiften enligt datalagen" i och 
för sig är riktig. eftersom kreditupplysningsföretagen i stor utsträckning 
numera använder ADB. Men likväl är kreditupplysningslagens regler sådana 
att de fordrar juridiskt kunnande hos tillsynspersonalen på ett helt annat sätt 
än datalagen. Därutöver bör betonas att kreditupplysningslagen går utanför 
datalagens tillämpningsområde vad gäller registrering m. m. avseende 
juridiska personer. Tillsynen enligt kreditupplysningslagen kan således inte 
ske s. a. s. på köpet med datalagstillsynen. 

2.15.2 Bankinspektionen: 

Säsom framgått gäller av skäl som angavs i prop. 1973:155 kreditupplys
ningslagen inte för bankintern information. Datalagen gäller emellertid för 
ADB-register även i bankerna. Tillstånd enligt den lagen kan datainspek
tionen till skydd för personlig integritet förena med föreskrifter och villkor. 
Det innebär att sådana krav i fråga om bankintern information som inte kan 
grundas pä kreditupplysningslagen i stället kan få stöd i datalagen. Mot den 
bakgrunden sägs i departementspromemorian att datainspektionen givetvis 
bör överväga i vad mån till följd av innehållet i promemorian ändring 
påkallas av de föreskrifter som har uppstiillts för UC:s interna verksamhet (s. 
115). Det ankommer naturligtvis på datainspektionen att utifrån dess 
bedömning av behovet av integritetsskydd tillämpa datalagen. Har å andra 
sidan bankintern upplysningsverksamhet av statsmakterna av särskilda skäl 
ansetts böra stå utanför kreditupplysningslagen. kan enligt bankinspektio
nens uppfattning med fog ifri'igasättas om denna omständighet skall 
kompenseras genom att datainspektionen i stället utfärdar motsvarande 
föreskrifter på grundval av datalagen. Datalagens tillämpning i förevarande 
sammanhang kan därför vara en grannlaga uppgift. Erforderliga föreskrifter 
synes böra övervägas i samråd med bankinspektionen. 
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Det konstateras vidare i promemorian att bankintern kreditupplysnings
verksamhet inklusive Upplysningscentralen UC AH står under tillsyn av 
såväl datainspektionen som bankinspcktioncn och att detta såvitt är känt inte 
vållat några nämnvärda problem. Bankinspektionen anser för sin del att 
samarbetet mellan myndigheterna fungerat bra. Inspektionen vill dock 
tillägga att inspektionen naturligtvis också är intresserad av den externa 
kreditupplysningsverksamhet som bedrivs av företag som omfattas av 
banklagstiftningens allmänna tillsynsregler. Även i dd avseendet bör allts~1. 
liksom hittills, samarbete mellan myndigheterna iiga rum. 

2.16 Straff och förverkande av register ( t 9 och 20 §§ promemorieför
slaget) 

2.16.1 Hovrätten över Skåne och Blekinge: 

Hovrätten vill ifrågasätta om tillriicklig anledning fiirdigger att straftbe
lägga underlåtenhet att fullgöra den i 16 *införda leveransplikten avseende 
kreditupplysningspublikation. Det framstår som tillräckligt o.:h mera tinda
målsenligt att i stället ge datainspektionen möjlighet att vid behov framtvinga 
den ifrågavarande leveransplikten genom vitesföreläggande. 

Att dra gränsen mellan vad som skall vara straffbart eller inte erbjuder ofta 
besvärliga avvägningsproblem. Det kan diskuteras om denna griinsdragning, 
när det gäller nu förevarande område, skall ske på sätt som gjorts i 
promemorian (jmf t. ex. vad som sägs å s. 253 f om straffsanktioncring av 
lämnande av osanna uppgifter i s. k. personupplysningskopia och vad 
hovrätten ovan anfört angående 16 *). l det fortsatta lagstiftningsarhctet 
finns anledning att hålla uppmärksamheten riktad på nämnda griinsdrag
ningsproblematik. 

2.17 Skadestånd (21 § kreditupplysningslagen) 

2.17 .1 Datainspektionen: 

Se 2.5.1 ovan. 

2.18 Ikraftträdande och övergångsbestämmelser (avsnitt 3.19 
departementspromemorian) 

2.18.1 Datainspektionen: 

För att bereda datainspektionen tid till utfärdande av anvisningar - som 
måste föreligga i god tid före lagändringarnas ikraftträdande för erforderliga 
ändringar i kreditupplysningsföretagens och eventuellt kreditgivarnas ruti
ner erfordras att lagändringarna är fastlagda minst ett halvt iir före 
ikraftträdandet. 
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3 Inkassolagen 

3.1 Allmänna synpunkter 

3.1.1 Svenska hankföreningen med instämmande av PK-banken, Sveriges 

förcningsbankers förbund och Upplysningscentralen UC AB: 

På sid. 154 i promemorian har följande antecknats: "För att god 
inkassosed skall kunna uppriitthltllas effektivt fordras emellertid enligt 
inspektionens mening att de som bedriver inkassoverksamhet löpande 
informeras om vad som är att betrakta som god inkassosed i olika situationer. 
Inspektionen anser sig hittills inte ha haft resurser för en sådan informa
tionsverksamhet." 

Bankföreningcn anser angeläget att datainspektionen för tillräckliga 
resurser för den i citatet avsedda informationsverksamheten. 

3.1.2 Sveriges advokatsamfund: 

Samfundet har den 14 december 1973 utförligt yttrat sig över betänkandet 
"God inkassosed" (Se TSA J 974 s. 19 f), vilket betänkande legat till grund 
för in).;assolagen. De nu föreslagna ändringarna i inkassolagen föranleder 
inga erinringar från samfundet. som tillstyrker att de lägges till grund för 
lagstiftning. 

3.2 Tillämpningsområdet (1 * promcmoricförslaget) 

I *första stycket promemori1'förs/aget 

3.2. l Hovrätten över Skåne och Blekinge: 

De skäl som - - - anförts till stöd för att utmönstra uttrycket "yrkesmässigt 
bedriven krcditupplysningsverksamhet" ur kreditupplysningslagen gör sig 
med samma styrka gällande beträffande uttrycket "yrkesmässigt bedriven 
inkassoverksam het"'. I sä måtto ställer sig hovrätten bakom nu framlagda 
förslag. Enligt hovrättens mening har i promemorian ocks{1 anförts goda 
grunder för den utvidgning som görs av inkassolagens tillämpningsområde. 
Lagtexten har emellertid blivit onödigt vidlyftig. Hovrätten vill i stället 
förorda följande kortare version. 

Denna lag giiller inkassoverksamhet. 
Lagen omfattar ej 
.l. enskild fysisk persons eller dödsbos verksamhet för indrivning av egna 

fordringar som inte har uppkommit i näringsverkamhet och som inte heller 
har övertagits för indrivning. 

2. exekutiv myndighets verksamhet 
Med inkassoverksamhet först<ls etc. 

3.2.2 Datainspektionen: 

Datainspektionen finner tankegången riktig men ifrågasätter om inte 
lagtexten i 1 * första stycket kan förenklas. 
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3.2.3 Svenska kommunförbundet: 

Den nya bestämningen av inkassolagens tillämpningsområde. som klar
lägger att kommun omfattas av lagen. undanröjer tolkningsprohlem som 
visat sig uppkomma heträffande gällande inkassolag. 

3.2.4 Svenska kreditmannaföreningarna i Stockholm, Göteborg och Mal

mö: 

Om inkasso/agen får de nu föreslagna ändringar. innebär detta. att all 
kravverksamhct i hela landet (utöver hankinspektionens tillsynsförctag) i 
princip kommer att lyda under datainspektionens tillsyn. 

Den utveckling. som kan förutses. är. att man omarbetar sina kravbrev till 
betalningspäminnclser och sedan. utan föregående "hot"'. överlämnar 
ärendet till inkasso. Såvitt vi kan förstå. torde ingen vara betjänt av en dylik 
utveckling, allra minst gäldeniirerna, som kommer att åsamkas viisentligt 
obehag och högre kostnader. · 

Som vi har uppfattat lagstiftarens mening. skulle lagen i första hand skydda 
privatpersoner/gäldenärer mot ohemula inkassoåtgiirdcr och kostnader. 

Vi finner det synnerligen olyckligt och faktiskt också ganska ahnormt, om 
lagen får en sådan omfattning. att den kommer att i princip giHla all 
kravverksamhet i landet. dvs. även den vanliga traditionella rutinmässiga 
kravverksamheten. 

1 § andra stycket promemorieförslaget 

3.2.5 Datainspektionen: 

Definitionen av inkassoverksamhet i andra stycket är biittre iin gällande 
rätts definition men ger dock anledning till viss tveksamhet. Inkassolagen 
använder ordet ''krav" för det meddelande som tillställs gäldenären närmast 
före domstolsansökan. Tidigare meddelanden till gäldenären om fordrings
anspråket benämns i förarbetena "påminnelser" och omfattas ej av lagens 
reglering. De ingår säledes ej i begreppet inkassovcrksamhet. Denna 
terminologi överensstämde inte med den som användes i inkassoverksamhct 
och eljest i det ekonomiska livet, där man i stället talade om kral' och 
inkassokrav. Ordet krav används således för vad lagstiftaren kallade 
påminnelser. Genom inkassolagens begränsade genomslagskraft hos icke 
tillståndspliktiga har lagens terminologi inte heller slagit igenom. Det sagda 
innebär att ordet "krav" har en mycket diffus innebörd för den som enbart 
med hjälp av lagtexten skall klargöra rättsläget för sig. (I sammanhanget mi\ 
påpekas att datainspektionen aldrig haft erforderliga personella och ekono
miska resurser för att på ett adekvat sätt informera dem som är underkastade 
inkassolag.en men ej är tillståndspliktiga). Användande av ordet "'krav" i 
definitionen av inkassoverksamhet bör på anförda grunder undvikas. Logiskt 
går det inte heller att ersiitta ordet "krav"' med "inkassokrav". En annan 
formulering bör således eftersträvas. I specialmotiveringen till 1 * i 
propositionen 1974:42 s. 103 sägs, (vilket åter ses på s. 138 i promemori
an): 

"Det krävs alltså att verksamheten har ett inslag av hot eller tvång. En 
typisk inkassoåtgärd är utsändande av kravbrev med hot om att rättslig 
åtgärd kommer att vidtas, om betalning inte sker frivilligt. Åtgärder som 
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innebär en ren paminnelse om betalningsskyldighet. t. ex. utsändande av 
betalningsavi. faller däremot utanför begreppet inkassoverksam het''. 

I promemorian s. 160 synes departementet. vid diskussion av innebörden 
av .. den typiska inkassoätgärdcn" utsändande av krav numera anse att det 
inte fordras att borgenären framstiiller något "hot .. eller andra påtryckningar 
utöver angivande av sista tid för betalning. I följande mening sägs: "En 
annan sak iir att ett krav. för att stå i överensstiimmclse med god inkassosed. 
ofta biir innehälla vederhäftiga upplysningar om de åtgärder som borgeniiren 
avser vidta om betalning uteblir". S;\vitt datainspektionen förstår är "hotet" 
och de "vederhäftiga upplysningarna .. precis samma sak. De vederhäftiga 
upplysningarna uppfattas av kravmottagaren som ett hot om citgärder om 
betalning inte sker inom fristen. 

Sv{1righcten att använda begreppet ··vederhäftiga upplysningar'' i defini
tionen iir ju att även inkassoverksamhet som inte drivs enligt god inkassosed 
bör för att kunna beivras falla under lagen. "Hot eller tvång'· täcker däremot 
såväl vederhiiftiga som ovederhäftiga upplysningar. Inspektionen förcsEir att 
jcfinitionen omarbetas med beaktande av det anförda. 

En praktiskt anviindbar avgränsning av inkassovcrksamhet från ··påmin
nelsestadiet'· iir synnerligen angelägen, dels för att undvika att datainspek
tionens knappa resurser används för att lösa gränsdragningsfrågor av ringa 
betydelse för uppfyllande av inkassolagens syfte - dels och kanske framför 
allt - för att minska "krångeleffekten" av inkassoregleringen. Det är 
visserligen riktigt att inspektionen efter hand i praxis - till följd av lagtextens 
oklarhet- kommit att bedöma betalningspåminnelser diir sista bctalningsdag 
anges eller orden "snarast" och "omgående" använts. som fallande inom 
inkassovcrksamhet. Denna praxis har dock de negativa följder som enligt 
ovan bör undvikas. Av praktiska och informationsmässiga skäl kan det 
otvivelaktigt vara vettigt att i en påminnelse ange en kortare tidsfrist för 
betalning utan att utsiindandct av påminnelsen skall anses vara inkassoverk
samhet. En precisering av vad som menas med inkassoverksamhet skulle 
underliitta detta och medge att datainspektionen kunde ändra sin praxis så att 
inkassolagen inte längre skulle anses omfatta ifrågavarande påminnelser. 

l skilda sammanhang har från företrädare för niiringslivet ifrågasatts om 
inkassolagens tillämpningsområde inte iir alltför omfattande. med beaktande 
av huvudsyftet att skydda gäldenärer och då företrädesvis enskilda personer 
mot otillbörliga inkassoåtgiirder. Det har ifrågasatts om inte inkassolagens 
tillilmpningsområdc kunde inskränkas till sådan inkassoverksamhct som 
riktas mot gäldenärer som är fysiska personer., Grunden för detta önskemål 
torde knappast vara en önskan att i och för sig tillgripa otillbörliga metoder 
vid inkasso företag emellan utan snarast bottna i de praktiska svårigheterna 
att utforma effektiva p:'iminnclserutiner utan att komma in på inkassolagens 
omriide genom formuleringar med sista betalningsdag etc. I och för sig är väl 
tanken inte orimlig att giira en sådan avgränsning - jämför de speciella 
restriktionerna i kreditupplysningslagen vad gäller personupplysningar -
men i vad mån önskem{ilet är så allmänt och har sådan betydelse att det bör 
beaktas torde remissvaren från niiringslivsorganisationer m. fl. kunna ge 
besked om. En sådan inskränkning behöver inte nödvändigtvis innebära att 
de tillst;lndspliktiga inkassoföretagens indrivningsverksamhet sker enligt 
skilda rutiner för giildcniircr som är juridiska respektive fysiska personer. 
Eventuellt kan problem lösas genom en klar avgränsning mot "påminnel
sestadiet" enligt vad som ovan anförts hiirom. 
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3.2.6 Svenska sparbanksföreningen: 

Av uttalanden på s. 159-160 i promemorian (jfr även s. 143) framg.<'tr att en 
ren betalningspltminndse som föregår ett krav i inkassolagens mening ej for 
innehålla någon form av tidsfrist för betalning vare sig uttryckt i antal ·dagar 
eller med begrepp såsom '"omg{1ende'", '"snarast"' e. d. Uttalandena grundar 
sig på den praxis som datainspektionen fastslagit. Att opreciserade tidsut
tryck som nu nämnts blir förbjudna finner sparbanksföreningen ligga viil i 
linje med vad som anses vara god inkassosed. Däremot vill sparbanksfii
reningen besHimt hävda att tidsangivelser i neutrala betalningspaminnclser -
uttryckta i dagar eller veckor - allmänt sett ej kan anses "konsumentoviinli
ga". En saklig upplysning till gäldeniiren om att betalning skall erliiggas inom 
viss angiven tid för att banken ej skall nödgas säga upp hela krediten till 
återbetalning måste tvärtom anses motsvara dagens krav pt1 öppenhet och 
klarhet. 

Sparbanksföreningen anser därför att gränsdragningen mellan krav enligt 
5 §inkassolagen och neutrala betalningspåminnclser ej görs beroende av om 
uppgift om tidsfrist anges i en betalningspiiminnelse eller ej. 

3.2. 7 Finansieringsföretagens förening: 

På s. 140 i betänkandet framgår att datainspektionen i sin praxis ansett att 
en betalningspåminnelse, för att falla utanför lagen, inte far inne hälla någon 
tidsfrist för betalning eller uttryck som "omgt1ende'" eller '"snarast". Ett 
utnyttjande av sådana uttryck har ansetts innefatta ett mer eller mindre 
förtäckt hot. Det sägs vidare "'För att inte komma i rena absurditeter har 
inspektionen emellertid godtagit att en sista betalningspf1minnelse innehf1ller 
en upplysning om att ärendet kan komma att liimnas över för inkasso". 

r betiinkandet föreslås nu att det i lagtexten uttryckligen skall anges att 
inkassoverksamhet skall ha ett inslag av hot eller tvång. Diirmed synes det ej 
vara möjligt att i fortsättningen låta en päminnclse innehföla en upplysning 
om att ärendet kommer att lämnas över för inkasso. En sådan formulering 
har ju ett inslag av hot eller tvång. 

För att inte hamna i just de absurditeter som datainspektionen önskar 
undgå föreslår föreningen att lagtexten ändras på sådant sätt att borgenären i 
en sista betalningspåminnelse skall kunna upplysa gäldenären om att ärendet 
kommer att lämnas över för inkasso om betalning ej sker snarast men före 
viss dag. Därmed synes den ovisshet gäldenären med nuvar;inde metodik 
måste känna kunna minskas. 

Med inkassoverksamhet kan därvid förstås krav eller annan åtgärd som 
innebär hot om rättsliga åtgärder. 

Den av föreningen förord;ide lösningen har även den fördelen att varje led 
upplyser gäldenären om vad som kommer att ske i nästa led Ol:h vid vilken 
tidpunkt ytterligare åtgärder vidtages. 

3.2.8 Motorbranschens riksförbund (MRF"l: 

I en betalningspåminnelse bör bibehållas möjlighet att lämna upplysning 
om att ärendet kommer att famnas till inkasso vid utebliven betalning (I * 
inkassolagen). 



Prop. 1980/81: 10 

3.2.9 Svenska kreditmannaföreningarna i Stockholm, Göteborg och 

Malmö: 

265 

Vidare vill vi påpeka. att för att avgöra skillnaden mellan bctalningspå
minnclse och krav ingår ''hot" som ett väsentligt kriterium (s. 143). 

I andra stycket sägs att '"för att en betalningspåminnelse skall falla utanför 
lagen bör den naturligtvis inte få innehålla något inslag av hot eller 
påtryckning mot gäldenären utöver sjiilva påminnelsen om dennes betal
ningsskyldighet". 

Å andra sidan säger man på s. 142 sista stycket i friiga om hot och tv:lng. att 
"dessa begrepp inte iir entydiga" och fortsätter överst pä nästa sida "inslaget 
av hot innebär ju i allmänhet inte mer än att gäldenären upplyst:s om att 
borgcniiren kan komma att vidtaga riittsliga eller andra helt oantastliga 
åtgärder för att få betalt för sin fordran". 

Vi anser att det bör klart exemplifieras vad som får st{1 i en betalningspå
minnelse utöver rena faktauppgifter för att denna inte skall bli krav och falla 
under inkassolagen. 

Inkasso/agens tillämplighet på internationellt bedriven inkassm'erk.rnmhet 

3.2.10 Justitiekanslern (JK): 

Jag har ingen anledning att kritisera de uttalanden som görs angående 
lagens tillämpning p[1 internationellt bedriven inkassoverksamhet. Tanken 
på att datainspektionen i praktiken skulle utöva tillsyn över amerikanska 
inkassofirmor och utfärda föreskrifter för deras verksamhet synes mig 
emellertid mycket verklighetsfriimmande. 

3.3 Tillståndsplikten (2 och 3 ** promemorieförslaget) 

2 § promemorief örslaget 

3.3.1 Datainspektionen: 

Den betydligt bättre materiella avgränsningen av tillst{mdsplikten i 
förslaget jämfört med gällande rätt har tyvärr resulterat i en ganska 
svåröverskådlig lagregel. 

2 .~ andra stycket punkt 2 promemorieförslagel 

3.3.2 Justitiekanslern (JK): 

Uttrycket "'underordnat led" är enligt min mening inte helt träffande. Vad 
det är fråga om beskrivs häst på s. 261 i motiven. Där talas om att den andra 
verksamheten är '"dominerande". Inkassoverksamheten skall alltså vara en 
"bisak". 

3.3.3 Datainspektionen: 

Ilär avses, enligt specialmotiveringen. dels fackliga organisationers 
verksamhet till indrivande av medlemmarnas fordringar samt kommuns 
inkassoverksamhet för kommun närstående bolags och stiftelsers räkning. I 
klarhetens namn vore det kanske enklare att ange dess fall i lagtexten. Oklart 
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är hur den situation skall bedömas dt1 det är ett kommunalt bolag som driver 
in kommunens och andra kommunägda bolags fordringar. Förslaget synes ge 
föga ledning vid avgörande om tillståndsplikt enligt inkassolagen föreligger 
för SPP eller andra organisationer. inrättande av arbetsmarknadens parter 
och i vad mån t. cx. HSB:s inkassoverksamhet för medlcmsföreningarna 
skall anses vara tillståndspliktig. 

Uppenbarligen förutsätter den föreslagna texten att datainspektionen i 
förekommande fall genomför en tämligen omfattande utredning för att 
klargöra om en viss inkassowrksamhet är tillsttlndspliktig eller ej. 

Datainspektionen iir positiv till tankegången men föreslår att lagtexten i 
denna del överarbetas ytterligare. 

3.3.4 Svenska kommunförbundet: 

Såvitt gäller förslaget till ändringar i inkassolagen noterar styrelsen med 
tillfredsställelse elen förenkling som innebär att tillsltmd från datainspektio
nen ej längre avses behövas när kommun genom sitt kommunkansli 
ombesörjer inkassoverksamhet för kommunala bolags och stiftelsers räk
ning. 

3.3.5 Tjänstemännens centralorganisation (TCOJ: 

TCO ser det som en önskvärd förenkling att det ·klart sägs ut att den 
inkassoverksamhet som utan förvärvssyfte bedrivs av ideella organisationer 
inte är tillståndspliktig. eftersom det i dag räder ganska delade meningar i 
frågan om t. ex. en facklig orgaisation måste söka tillstånd för att kunna driva 
in sina medlemmars löndordringar. 

2 ~ andra stycket punkt 3 promemorieförslaget 

3.3.6 Datainspektionen: 

Under denna beskrivning faller flera skilda typer av inkassoverksam het för 
annan. Det i första hand åsyftade fallet iir att ett moderbolag driver in 
dotterbolagens fordringar eller tvärtom. dock med angivande av bolagets 
lagenliga firma på ett sådant sätt att gäldenären får klart för sig att anspråket 
fortfarande hanteras av fordringsägarebolaget eller närstaende bolag. Det 
andra fallet är följande. En koncern vill inte själv skylta som indrivare av sina 
egna kundfordringar. För ändamålet organiseras i stället ett siirskilt 
dotterbolag- stundom som kommissionärsbolag- med en från moderbolaget 
avvikand~ benämning. för inkassoverksamheten. Pä köpet får fordringsäga
rcn då den psykiska betalningspresscn på gäldenären att iirendet överlämnats 
till inkasso - eftersom gäldenären vanligtvis inte känner till ägareförhållan
dena hos inkassoföretaget. Koncerninkassoföretaget behöver i dessa fall inte 
riskera att förstöra moderbolagets eller koncernens goda förhMlandc till 
allmänheten etc. Skälen att undantaga sistnämnda form av koncerninkasso 
från tillståndsplikten är sMedes svaga. 
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3.3.7 Tjänstemännens centralorganisation ('fCO): 

Enligt TCOs mening iir däremot de skäl som anförs för att inkassovcrk
samhct. som bedrivs av ett företag för ett annat företag som tillhör samma 
koncern. undantas friin skyldigheten att söka tillständ hos datainspektionen 
alltför svaga. En koncern som inte sjiilv vill figurera som indrivare av sina 
kundfordringar utan överlt1ter detta på ett siirskilt dotterbolag eller 
kommissionärsbolag med ett namn som inte säger ut ett samband med 
koncernen bör behandlas pä samma sätt som de "rena" inkassoföretagen. 

3.3.8 Lantbrukarnas riksförbund (LRFl: 

I promemorian definieras inte begreppet koncern. Om därmed avses 
koncern som begreppet definierats i aktiebolagslagcn skulle utanför den 
föreslagna undantagsbestämmclsen om koncerninkasso falla inkassovcrk
samhet bedriven av ekonomisk förening i syfte att driva in av föreningen ägda 
bolags fordringar eller vice versa. LRF utgar från att nägon inskränkning inte 
är avsedd och hemställer att hänsyn tas till vad som nu anförts vid .det 
fortsatta lagstiftningsarbetet. 

3.3.9 Svenska krcditmannaföreningarna i Stockholm, Göteborg och Mal

mö: 

Om ändringar skall ske. vill vi emellertid påpeka en analogiändring till 
kreditupplysningslagens * 1: 

... ''bedrivs av ett företag för ett annat företag som organisatoriskt ingår i 
samma ko11cernförhålla11de ". 

2 ~ andra stycket punkt 4 promemoriefiirs/aget 

3.3.10 Datainspektionen: 

Innebörden av bestämmelsen är att banker m. fl. skall vara underkastade 
inkassolagen men ej tillständsplikt i förekommande fall (och· ej heller 
datainspektionens tillsyn). Om riksdagen bifaller propositionen J 978179: 170 
med förslag till lag om finansbolag kommer undantagsbestiimmclsen att fä 
avsevärt större räckvidd iin enligt gällande rätt eftersom de s. k. finansbo
lagen f. n. torde vara mycket stora kreditgivare och fordringsägare gentemot 
små och medelstora företag (factoring m. fl. finansicringsformcr) dels 
enskilda personer (kontokort). 

Detta kommer i och för sig att medföra att flera myndigheter blir 
inblandade som tillsynsmyndigheter i ärenden som rör t. ex. klagomål mot 
inkassoaktiviteter särskilt i sådana fall då förfarandet eventuellt också strider 
mot konsumentkreditlagens regler om :l.tertagning. Detta innebär svårighe
ter för allmänheten att hitta "riitt" tillsynsmyndighet: Konsumentverket. 
bankinspektionen eller datainspektionen. Datainspektionen har påpekat 
förhållandet vid beredningen av nämnda proposition, men statsmakterna har 
synbarligen inte funnit dessa prnblem beaktansvärda. Datainspektionen. 
som inte har anledning att {myo ta upp fri'lgan om tillsynen enligt inkassolagen 
beträffande finansbolagen, vill dock fästa uppmärksamheten pil att ett av 
landets större inkassoföretag iir dotterbolag till landets största finansierings-
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företag. Såväl undantagsrcgler enligt punkt 3 som punkt 4 kan s<llecks vara 
tillämplig pf1 ifrE1gavarande företags verksamhet, som omfattar inkassoupp
drag för såväl finansbolaget, den närstäcnclc banken som för utomstående 
uppdragsgivare. Det måste endera i samband med riksdagsbehandlingen av 
förslaget till lag om finansbolag eller vid den fortsatta beredningen av 
förevarande lagförslag klargöras var griinscn går för datainspektionens 
tillsyn respektive tillstandsplikten enligt inkassolagen gentemot dotterbolag 
(kommissionärsbolag?) till finansholag. Frågan har inte besvarats i före
nämnda proposition. 

3.3.11 Bankinspektionen: 

Undantag hetr. tillstand skall alltjiimt giilla för inkassoverksamhet 
bedriven av företag under hankinspektionens tillsyn. Finansholagen har inte 
i detta sammanhang givits en särställning säsom i fr{1ga om kreditupplys
ningslagen. Bankinspektionen noterar detta med tillfredsstiillelse. 

3.3.12 Finansieringsföretagens förening: 

Finansbolag som kommer att lyda under hankinspektinnens tillsyn enligt 
regeringens proposition I 978179: 170 med förslag till lag om finansbolag. 
m. m .. hör även enligt föreningens mening undantas frän tillståmbplikten. 
Detta för att undvika konflikter vid tillsynen som just kan uppstä vid 
datainspektionens och bankinspektionens tillsyn. 

3 ~ promemorieförslagct 

3.3.13 Justitiekanslern <JKl: 

Jag kan här hänvisa till min anmärkning rörande 4 ~ i kreditupplysning.s
lagen (se 2.4.2 ovan). 

3.3.14 Datainspektionen: 

Ordet "tillståndet'' sist i andra stycket bör ersiittas med .. prövningen av 
tillståndsansökan". 

3.4 Krav mot gäldenär. Utformninren av krav (5 § promemorieför
slaget, avsnitt 4.4 och 4.5 i departementspromemorian) 

3.4. J Hovrätten över Skåne och Blekinge: 

Det kan inte vara rimligt att belasta en lagtext med detaljerade regler i den 
omfattning som nu föreslås. Ett ytterligare skäl för återhållsamhet härmed är 
de konsekvenser i olika h~inseenden som inträder om inte 5 ~efterlevs. Det 
skulle saledes framstit som absurt om en borgeniir ej skulle fo ersättning för 
·sina inkassokostnader om han t. ex. i ett kravhrev underlät att anvisa 
lämpligt hctalningssiitt. 
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3.4.2 Datainspektionen: 

Med hiinvisning till vad som sagts om ordet ""krav"" under 1 ~ 2 st. 
ifrågasiitts om inte ordet "krav·· i denna paragraf borde ersättas med ordet 
"inkassokrav"" (se 3.2.5 ovan). De föreslagna ändringarna är i och för sig av 
godo för undvikande av missförstftnd hos giildeniiren och för att lämna en si1 
fullständig information som möjligt i inkassoiirendet. 

Det iir uppenbart att domstolarna har begriinsade resurser att avsiitta för 
kontroll av kravs överensstämmelse med lagen oaktat sildan överensstäm
melse är en förutsättning bl. a. för att kostnadscrsiittning skall kunna 
utdömas. Det är likaledes omöjligt för datainspektionen att avdela resurser 
för en heltäckande löpande tillsyn av att alla de hundratusentals krav som 
utsiinds årligen iir utformade i enlighet med lagregeln. Gjorda stickprov
skontrollcr har p{1visat allvarliga brister iivcn om tillståndsprövningen 
undanröjt en hel del missförst<lnd och oriktigheter. Det kan ifrågasiittas om 
det är rimligt att höja ambitionsnivån i lagstiftningen niir inte ens den 
nuvarande ambitionsnivan kan upprätth:lllas. Det är jämförelsevis liitt att 
Higga ambitionsnivån högt i lagstiftningen men uppenbarligen betydligt 
svi\rare att skapa resurser för att upprätth{1lla ambitionerna! I sammanhanget 
mf1 påpekas att datainspektionens resurser för tillsyn enligt inkassolagen inte 
överstiger ett manår per år. 

3.4.3 Finansieringsföretagens förening: 

I paragrafens första stycke föresli1s att krav i fortsiittningen skall 
kompletteras med tydlig uppgift om borgenärens adress. 

Föreningen utgår därvid ifrån att det ej iir nödvändigt att uppge den 
ursprungliga borgeniirens adress i de fall gäldcniiren underriittats om att 
borgeniiren pantsatt eller överl:"1tit sin fordran till finansbolaget. Det skulle 
vara förenat med svårigheter att till inkassoföretag vidarebefordra en 
upplysning om den ursprunglige borgeniirens adress. om vilken för övrigt 
gäldeniiren erhållit uppgift senast i underriittelsen. 

Av datatekniska skiil inneh{11lcr finansbolagens påminnelsebrev uppgift 
om borgeniircns namn. fordringens nummer. datum för fordringens upp
komst och fordringens belopp. Enligt föreningens mening är detta till fyllest 
för att gäldenären skall kunna identifiera sin skuld. när denne senare erhällcr 
ett kravbrev med motsvarande uppgifter. 

I första stycket sägs ocksä att krav skall innehalla tydlig uppgift om det 
fiirh{1llande som fordringen grundar sig på. 

Med hänsyn tagen till de uppgifter gäldenären redan erh[1llit bör det enligt 
föreningens mening därvid vara tillfyllest att endast ange fordringens 
nummer. I den masshantering det är fråga om är det inte möjligt att utan 
väsentligt merarbete med <'itföljande ökade kostnader lämna besked att 
fordran grundar sig pii t. ex. faktura. avbetalningskontrakt eller revers. Det 
skulle också vara ogörligt att upplysa om vilken vara eller tjänst som fordran 
avs[1g. 

3.4.4 Motorbranschms riksförbund (MRF): 

Enligt 5 ~ inkassolagen skall grunden för fordringen uppges. Detta synes 
onödigt. om den ursprungliga borgeniiren är fordrings~igare. I dylikt fall bör 
alltså ifrågavarande uppgiftsskyldighet utgå. Den föreslagna bestiimmelsen 
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medför n~imligen extraarbete för borgcniiren med hänsyn till allm~in datatek
nik m. m. 

3.4.5 Svenska inkassoföreningen: 

På s. 160 i betänkandet sägs att paragrafens första stycke bör kompletteras 
med att krav skall innehMla tydlig uppgift om borgenärens namn och adress 
och om det förhi\llandc som fordringen grundar sig pt1 samt anvisning om 
liimpligt betalningssätt. 

Inkassoföretagens kravbrev innehåller i dag inte besked om borgeniirens 
adress. Företagens dataprogram har i dag inte tillräckligt antal positioner för 
att i kravbrev intaga adrcssuppgifter. Erforderliga programiindringar och 
stansning skulle medföra kostnader som ej står i proportion till de fördelar 
som ev. skulle kunna vinnas. 

Enligt föreningens mening bör det vara tillfyllest att kravbrevet föregåtts 
av påminnelsebrev och i förekommande fall även underriittelse om ny 
borgenär. I båda dessa fall torde alltid förekomma adressuppgifter. 
Gäldenären har således redan fött besked om borgeniirens adress. 

I kravbreven anges alltid inkassoföretagets och/eller borgenärens postgiro 
eller bankgiro. Vid betalning till postgiro och bankgiro räcker det med att 
uppge kontonummer och adress uppges numera aldrig. 

Betr. kravet att uppge det förhållande som fordringen grundar sig på utgår 
föreningen ifrån att det är tillfyllest att ange fordringens nummer. Denna 
uppgift til\samm~ins med borgenärens namn bör ej medföra några svårigheter 
att identifiera fordringen. I den masshantering det är fråga om är det inte 
möjligt för vare sig borgenären eller inkassoföretaget att utan väsentligt 
merarbete uppge att fordringen grundar sig på t. ex. ett avbetalningskontrakt 
eller en revers. Det skulle vidare vara helt ogörligt att ge uppgift om vilken 
vara eller tjänst som fordringen avser. 

3.4.6 Stockholms tingsrätt: 

Det föreslås. att inkassokrav skall innehålla anvisning om lämpligt 
betalningssätt. Detta skulle exempelvis kunna ske genom att ett ifyllt 
inbetalningskort bifogas kravbrevet. Om si1 skedde regelmässigt. skulle 
säkert mtmga ansökningar om betalningsföreläggande eller lagsökning 
kunna undvikas. Det är nämligen uppenbart. att många gäldenärer inte 
själva klarar av att betala in det fordrade beloppet. om de inte far ledning för 
hur betalning skall ske. 

Bifogande av inbetalningskort skulle säkert också vara till nytta vid 
tingsrättens delgivning av giildenärerna i m{ll om lagsökning eller betalnings
föreläggande. En svi\righet blir dock att i dessa fall räntebeloppet inte kan 
bestämmas på förhand. eftersom betalningsdagen inte iir känd. 

3.4.7 Svenska bankföreningen med instämmande av PKbanken, Sveriges 

föreningsbankers förbund och Upplysningscentralen UC AB: 

T 5 * föresläs vidare bl. a. följande bestämmelse: "Är det fråga om fordran 
som har överlåtits eller pantsatts och kan gäldeniiren därför ej med befriande 
verkan betala till överlåtare eller pantsiittare. skall kravet även inneht11la 
tydlig upplysning om detta förhållande." 
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Skulle elen i bestämmelsen avsedda upplysningen i ett siirskilt fall ej ha 
upptagits i kravet. kan dl'tta ej medföra att en betalning friin giilcleniiren till 
den förste fordringsägaren far befriande verkan. Ett uttalande härom i 
motiven är iinskviirt. Reglerna om denuntiation enligt lag och allmiinna 
rättsregler kan inte siittas ur spel genom en bestämmelse i inkassolagen. 

3.4.8 Finansieringsföretagens förening: 

Till sist föreslås i första stycket: "Är det fr;'\ga om fordran som har 
överlåtits eller pantsatts och kan giildcnären därför ej med befriande verkan 
betala till överlåtare eller pantsiittare. skall kravet även innehålla tydligt 
uppgift om detta förhallancle." 

Föreningen vill erinra om att giildeniiren redan i underriitelsen erhållit 
besked om till vem betalning skall ske. I päminnelscbrev upplyses giildenärcn 
Mer om detta. Mtmga gånger framstår för övrigt den slutliga kreditgivaren 
som kreditgivare redan från början och i ett kreditförhållande har gälcleniiren 
redan erlagt en eller flera delbetalningar. varför en upplysning enligt 
förslaget snarast skulle" vara förvirrande för gäldenären. 

Därtill kommer att det iir underrättelsens innehåll som styr frågan om till 
vem giildcnären betalar med befriande verkan. Gäldenären kan siiledes ha 
erhållit besked om att betala till finansbolaget på en fordran som 
finansbolaget övertagit men överl:ltit vidare till sin kreditgivare. Gäldenären 
betalar i detta fall, som iir mycket vanligt. med befriande verkan till 
finansbolaget. Även andra lösningar iir ofta förekommande varvid dock 
giildeniiren skall betala till finansbolaget. 

I betänkandet f1beropas som skäl för förslaget gäldenärens skäl för 
dubbelbetalning. Såväl lagutskottet i LU 1974:28 och departementschefen i 
proposition 1977/78: 142. s. 56, bedömer emellertid risken för dubbel betal
ning som liten. Om dubbelbetalning trots allt skulle ske. har gäldenären 
sjiilvfallet anspråk på aterbetalning. 

3.4. 9 Svenska inkassoföreningen: 

I paragrafens fortsättning sägs bl. a.: "Är det fråga om fordran som har 
överlätits eller pantsatts och kan gäldenären därför ej med befriande verkan 
betala till överlåtare eller pantsättare, skall kravet även innehålla tydlig 
uppgift om detta förhMlande." 

Inkassoföreningen avstyrker med bestiimdhet en bestämmelse av angiven 
innebörd. Inkassoföretagen kan ej påtaga sig en sådan upplysningsplikt att 
intagas i kravbrev. Bestiimmclsen skulle i praktiken medföra att inkassofö
retagen i varje enskilt ärende måste förvissa sig huruvida fordran är pantsatt 
eller överlåten. Det torde också kunna vara ytterst förvirrande för 
gäldenären att i kravbrevet få en upplysning enligt den föreslagna bestäm
melsen när han redan erhållit underrättelse om slutlig fordringsiigare och i 
förekommande fall oftast betalat ett flertal delbetalningar till denne. Många 
gånger framstår för övrigt elen slutlige kreditgivaren som kreditgivare redan 
fran början. I kravbreven framgår också klart till vem betalning skall ske. 

S{iviil lagutskottet (LU I 974:28) och departementschefen (prop. 1977/ 
78: 142. s. 56) siiger att risken för dubbelbctalning i praktiken iir liten. Skulle 
en dubbelbctalning trots allt ske. har giildeniiren självfallet anspri'ik på 
återbetalning från överlåtaren eller pantsiittaren. 
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3.4.10 Stockholms tingsrätt: 

Det framkommer niistan dagligen i tingsrättens verksamhet, att beräkning 
av riintebelopps storlek för den enskilde g[ildcnären är en stötesten. Hiir har 
ju den svårigheten dessutom tillkommit. att clröjsmålsriintans storlek numera 
ofta beror av diskontots storlek. Tingsrätten föreställer sig dock. att 
borgenären i åtskilliga mM skulle avstå fran ränta efter dagen för 
ansökningen om lagsökning eller betalningsföreläggande. om betalning 
skulle flyta in snabbt. Kanske kunde genom rekommendationer från 
datainspektionens sida praxisviigen nås den lösningen att ränta, som är 
upplupen vid ansökningstillfiillet, anges uträknad i ansökningen om lagsök
ning eller betalningsföreläggande och yrkande om ränta för tiden därefter 
görs fakultativt i ansökningen efter motsvarande modell. som anges i 
uttalandena på s. 165 i promemorian. 

I promemoran (s. l65) behandlas möjligheten att - efter anvisningar av 
datainspektionen - åstadkomma en ordning av innebörd att borgenärerna 
vid inkassokrav i ökad utstriickning anger att de. om betalning sker inom 
angiven tid, avstftr från dröjsmfilsränta. Tingsriitten tillstyrker att datain
spektionen utfärdar anvisningar av avsett slag. Detta skulle bli ett led i 
striivandena att undvika att, som f. n. sker ibland. borgeniirerna i ansökan till 
domstol om betalningsföreläggande yrkar sammanlagda beloppet av kapital 
och ränta enligt inkassobrevet och dessutom yrkar ränta p~1 hela kapitalet 
efter inkassotillfället eller från kapitalfordringens förfallodag (riinta på 
ränta). 

3.4. l l Datainspektionen: 

Däremot föreslt1s inte några förenklingar vad gäller ränteangivdserna. 
Genom räntelagens tillkomst och den därigenom uppkomna situationen att 
dröjsmålsriintefoten iindras vid diskontoiindring uppstår ofta ett omfattande 
merarbete för fordringsägare och inkassoombud för att i enlighet med 
bestämmelser korrekt ange dröjsmålsräntan också i fall då upplupen ränta iir 
obetydlig liksom då gäldenären viil kan förväntas kunna räkna fram 
riintebeloppen. Det hör i sammanhanget noteras att det inte är praktiskt 
möjligt för datainspektionen att tillsynsvis - annat än genom stickprov -
kontrollera att dröjsrnMsränteangivelser i kravbrev beaktar genomförda 
diskontoändringar. En uppmjukning i denna del av bestämmelsen kunde ske 
genom att regeringen. eller efter delegation datainspektionen. fick rätt att 
medge undantag såvitt avser dröjsmillsriinteangivelse i krav. 

3.4.12 Kooperativa förbundet ( Kt'): 

Betämmclserna i 5 * inkassolagen om att samtliga data för ränteberäk
ningen samt beloppet av upplupen ränta skall anges. kan särskilt vid 
kontoförhållanden vålla stora svårigheter. Dessa problem har uppmärksam
mats av datainspektionen och i promemorian sägs att det inte synes uteslutet 
att upplupen ränta i vissa fall av kontokurantförhållanden betraktas som en 
kapitalfordran vid tilliimpningen av 5 § inkassolagen. KF anser att det i 
propositionen bör klart utsiigas att upplupen ränta som enligt avtal eller 
sedvänja kapitaliserats icke behöver särskilt anges i kravbrevet. Vid 
tilliimpningen av riintclagen har accepterats att riinta räknas på ränta i vissa 
fall. Ett av skälen härtill torde vara att man eljest i bl. a. kontoförhållanden 
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skulle tvingas till ett redovisningssystem som drar större kostnader än 
ökningen av räntekostnaden. Enligt KF:s uppfattning måste även tillämp
ningen av inkassolagen anpassas till dessa förhållanden. 

3.4.13 Svenska inkassoföreningen: 

På s. 162 i betänkandet anges att bestämmelserna i 5 *är av sådan natur att 
datainspektionen inte kan anses förhindrad att i särskilt besvärliga fall t. ex. 
betr. ränta vid kontokrediter söka praktiska lösningar som svarar mot syftet 
bakom bestämmelserna. 

Med hänsyn tagen till 5 * bestämda krav hemställes emellertid att denna 
uppfattning tar sig ett uttryck även i lagtexten. På s. 213 i betänkandet anges 
för övrigt att en förutsättning för ersättningsskyldighct bör vara att skriftligt 
krav. som har utformats på det sätt som sägs i 5 *inkassolagen. har tillställts 
gäldenären. Även om således datainspektionen kan ha medgivit undantag är 
det därmed inte givet att en domstol menar att lagens förutsättningar betr. 
kravbrevets innehåll är uppfyllda i ett ärende betr. inkassokostnad. 

3.4.14 Svenska bankföreningen med instämmande av PKbanken, Sveriges 

föreningsbankers förbund och Upplysningscentralcn UC AB: 

På s. 158 i promemorian förekommer följande uttalande från datainspek
tionen om god inkassosed: "God inkassosed innebär bl. a. att den 
information, som lämnas till en gäldenär exempelvis i ett kravbrev. skall vara 
saklig och riktig. Ett kravbrev med hot om rättsliga åtgärder vid bristande 
betalning bör därför enligt inspektionens mening inte få följas av ytterligare 
kravbrev. I praktiken betyder detta att normalt endast ett kravbrev skall 
sändas i varje inkassoärende." 

Bankföreningen är tveksam till detta uttalande, som dock inte närmare 
diskuteras i promemorian. De faktiska omständigheterna i olika inkasso
ärenden varierar inom en vid ram och i åtskilliga fall kan ett förnyat krav med 
hot om rättsliga åtgärder vara fullt motiverat. Ett typfall är att gäldenären 
föreburit särskilda skäl för ett ytterligare uppskov, som också beviljats, men 
dessa skäl har senare visat sig ohållbara eller åberopade i ond tro. 

3.4.15 Svenska inkassoföreningen: 

I redovisningen över datainspektionens erfarenheter sägs på s. 158 att ett 
kravbrev med hot om rättsliga åtgärder vid bristande betalning inte får följas 
av ytterligare kravbrev. Inspektionen menar därvid att det andra kravbrevet 
inte är riktigt, enär det första kravbrevet inte ledde till någon rättslig 
åtgärd. 

Inspektionens praxis är olämplig i de fall gäldenären endast betalar en del 
av förfallet belopp eller ej fullföljer en uppgjord avbetalningsplan som 
träffats efter kravbrevet. Gäldenärens underlåtenhet kan vara medveten, 
men gäldenären kan också av misstag betalat ett mindre belopp. Det kan 
enligt föreningens mening i vissa fall vara stötande att i dessa situationer ej 
kunna skicka ett andra kravbrev avseende återstående belopp i stället för att 
utan vidare besked vidtaga rättsliga åtgärder. Flera inkassoföretag har 
diskuterat denna fråga med datainspektionen. Det vore därför önskvärt med 
ett uttalande i motiven, om möjligheten till flera krav i t. ex. angivna 
situationer och om rätt för borgenären att därvid uppbära ersättning. 

18 Riksdagen 1980181. I samt. Nr 10 
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3.5 Undantag från reglerna om krav före rättslig åtgärd (7 § 

promemorieförslaget) 

3.5. l Datainspektionen: 

Datainspektionen har ingen erinran mot den redaktionella ändringen. 

3.6 Obefogade betalningsanspråk (8 § inkassolagen, avsnitt 4. 7 
departementspromemorian) 

3.6.1 Stockholms tingsrätt: 

Tingsrätten understryker vikten av vad som framhålls i promemorian (s. 
170) om att datainspektionen i sin tillstånds- och tillsynsverksamhet har 
uppmärksamheten riktad på att i vart fall de som i större omfattning handhar 
inkassoärenden har tillräcklig kompetens och att datainspektionen också 
påpekar eventuella utbildningsbehov. Enligt tingsrättens erfarenhet har ofta 
de som sysslar på inkassoföretagen med ansökningar till domstol dålig 
kunskap om exempelvis regler om ränta. fullmakt. dödsboföreträdare och 
omyndighet. Det är också tingsrättens uppfattning att man hos enstaka 
inkassoföretag- möjligen som ett led i något slags tänkande om ur företagets 
synpunkt sett lämplig rationalisering i kostnadsbesparande syfte - börjat 
avstå från att söka uppfylla även lågt ställda krav på korrekta ansök
ningshandlingar i summarisk process. Därigenom skjuter man över gransk
ningsarbcte till tingsrätten. Detta att ingivna ansökningshandlingar är i 
sämre skick än tidigare är tyvärr en iakttagelse. som tingsrätten gjort då och 
då under senare år, och iakttagelserna begriinsar sig för övrigt inte endast till 
områdena för lagsökningar och betalningsförelägganden. Möjligen hiinger 
detta samman bl. a. med att ingivare av olika handlingar anser, att gällande 
crsättningstaxor inte ger dem tillräcklig kompensation. 

Vid en tingsrätt med förhållandevis färre antal ansökningar om betalnings
förelägganden och lagsökningar än Stockholms tingsrätt är det lättare att 
hålla efter ingivare av detta slags ärenden. Vid den mindre domstolen är 
ingivarna oftast så få att ett antal avvisningsbeslut kan stämma dem till 
eftertanke och leda till rättelse i längden. För Stockholms tingsrätts del kan 
möjligen en långt driven upplysningsverksamhet vara till större nytta än 
enstaka avvisningsbeslut. Tingsrätten tar också under hand kontakt med 
datainspektionen och redogör för sina iakttagelser. Enligt tingsrättens meing 
har dock tyvärr datainspektionen inte tillräckliga resurser för att kunna 
ingripa i önskvärd utsträckning. 

3.6.2 Datainspektionen: 

I promemorians. 170 sägs ''Inspektionen bör i sin ti\lståndsprövnings- och 
tillsynsverksamhet ha uppmärksamheten riktad på att i vart fall de som i 
större omfattning handhar inkassoärenden måste ha tillräcklig kompetens 
samt påpeka ev. utbildningsbehov." Som nyss nämnts utgörs datainspektio
nens personalresurser för tillsyn enligt inkassolagen av en handläggare. Ett 
fullföljande av departementets rekommendation i denna del skulle enbart för 
kartläggning av kunskapsnivån hos inkassoföretagens anställda kräva 
betydligt större resurser än inspektionen disponerar för den totala tillsyns
verksamheten enligt lagen. 
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3. 7 Hantering av inkasserade medel ( 10 § promemorieförslaget) 

3. 7. I Datainspektionen: 

Ändringen i andra stycket legaliserar förhållanden som datainspektionen 
p<'1pekat i sin promemoria och den valda lösningen synes vara väl avvägd. 

3.8 Register i inkassoverksamhet (10 a § promemorieförslaget) 

3.8. t Hovrätten över Skåne och Blekinge: 

I promemorian uttalas på s. 270 att, liksom enligt kreditupplysningslagen, 
anmälningsplikt skall föreligga även vid flyttning av tillståndspliktig inkas
soverksamhet till utlandet. Enligt hovrättens mening bör övervägas om inte 
detta bör komma till direkt uttryck i lagtexten. jmf vad hovrätten sagt ovan 
om kreditupplysningsrcgister (se 2.13.l ovan). 

3.8.2 Datainspektionen: 

Grunden till att en sådan särskild reglering erfordras är närmast den att 
just förekomsten i ett gäldenärsregister hos ett inkassoföretag ger besked om 
att den registrerade är eller varit dålig eller trög betalarc. Sådan uppgift får 
t. ex. inte användas i kreditupplysningsverksamhet vad gäller personupplys
ning och kan, om registeröverlåtelse och -upplåtelse lämnas oreglerad, 
medge kringgående av tystnadspliktsregeln i 11 *· 

3.8.3 Tjänstemännens centralorganisation (TCO): 

Enligt promemorian skall gäldcnärsregistcr inte få överlåtas till annan utan 
datainspektionens medgivande. Inspektionen skall vidare kunna ge före
skrifter om hur det skall förfaras med gäldenärsregister när en inkassoverk
samhet upphör. TCO anser det väsentligt att de föreslagna skyddsbestäm-
mclserna införs i lagen. · 

3.9 Tystnadsplikt i inkassoverksamhet (11 § promemorieförslaget) 

3.9.1 Justitiekanslern (JK): 

Enligt andra stycket gäller särskilda bestämmelser för bl. a. inkassoverk
samhet som bedrivs av advokat. I motiven uttalas att regeln i andra stycket 
gäller enbart ledamot av advokatsamfundet och att andra befattningshavare 
vid en advokatbyrå alltså är underkastade regeln i första stycket. Detta 
framgår inte av den föreslagna lagtexten. Det är nämligen uppenbart att 
verksamheten bedrivs av advokat även när man har att bedöma t. ex. hans 
sekreterares tystnadsplikt. Regeln i andra stycket bör med andra ord avse 
bara advokats tystnadsplikt. 

En annan fråga är vad det innebär rörande tystnadspliktens innebörd att 
andra stycket hänvisar till särskilda bestämmelser. Kommer tystnadsplikten 
- för att fortsätta med advokatfallet - att vara av olika innebörd för 
advokaten och hans sekreterare? Denna fråga har inte belysts i motiven. 
Eftersom det pågår ett lagstiftningsarbete av generell natur rörande 
tystnadsplikt finner jag inte anledning att gå närmare in pil frågan. 
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3.9.2 Datainspektionen: 

Inspektionen har ingen erinran i denna del utöver att sekretessfrågan synes 
vara något oklar i vissa verksamheter under bankinspektioncns tillsyn ( 11 ~ 2 
st.). 

3.9.3. Bankinspektionen: 

I 11 ~ andra stycket anges att särskilda bestämmelser om tystnadsplikt 
gäller betr. företag under bankinspektionens tillsyn. Därvid torde bankla
garnas bestämmelser om banksckretcss åsyftas. Emellertid finns under 
inspektionens tillsyn även företag som ej omfattas av några sekretessbestäm
melser, t. ex. kreditaktiebolag och fondbolag; jfr lagen om kreditaktiebolag 
(1963:76) och aktiefondslagen (1974:931). Även Sveriges Invcsteringsbank 
AB är kreditaktiebolag. Visserligen torde man kunna utgå från att inte andra 
företag under inspektionens tillsyn är sådana som omfattas av sekretess
bestämmelser utför inkasso för annans räkning eller övertar fordringar för 
indrivning. Paragrafens andra stycke är dock oriktigt i angiven lydelse och 
bör korrigeras. 

3.10 Tillsyn m. m. (13 § promemorieförslaget) 

3.10.1 Datainspektionen: 

I denna del hänvisas till vad som anförts i anslutning till 2 § (se 3.3.10 
ovan). 

3.11 Straff och skadestånd (17 § promemorieförslaget) 

3.11.1 Hovrätten över Skåne och Blekinge: 

I likhet med vad som gjorts i kreditupplysningslagen bör de föreslagna 
bestämmelserna om förverkande upptagas i en särskild paragraf. 

3.11.2 Datainspektionen: 

Datainspektionen har ingen erinran i denna del. 

3.12 Ikraftträdande och övergångsbestämmelser (avsnitt 4.16 
departementspromemorian) 

3.12.1 Datainspektionen: 

Se vad som anförts beträffande övergångsbestämmelser till kreditupplys
ningslagen (se 2.18. l ovan). 
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3.13 Förhållandet mellan inkassolagen och viss annan lagstiftning 
(avsnitt 4.17 i departementspromemorian) 

3.13.1 Svenska bankföreningen med instämmande av PKbanken, Sveriges 

föreningsbankers förbund och Upplysningscentralen UC AB: 

På s. 201 i promemorian uttalas att datainspektionen har ifrågasatt att från 
avtalsvillkorslagens tillämpningsområde undanta all inkassoverksamhet som 
faller under inkassolagen och datainspektionens tillsyn. Bankföreningen 
anser att den av datainspektionen tänkta regeln hör gälla. Enligt bankföre
ningens erfarenhet medför kompetens för flera myndigheter på ett och 
samma område osäkerhet i den rättsliga bedömningen för de enskilda, bl. a. 
på det sättet att ett godkännande från den ena myndigheten av en viss åtgärd 
inte behöver innebära att åtgärden är i sin helhet godkänd: den kan kanske i 
något hänseende underkännas av den andra myndigheten. Svårigheten att 
bedöma rättsläget när flera myndigheter har kompetens på samma område 
belyses av följande uttalande i betänkandet s. 202: 

"Exempel på frågor som konsumentverket tar upp men som inte berörs av 
inkassolagen är avtalsvillkor om fordringars förfallotid." 

Det kan qied fog ifrågasättas om denna uppfattning om rättsläget är riktig. 
Det synes sålunda inte uteslutet att en förfalloklausul befinnes så sträng att 
den kan angripas både enligt avtalsvillkorslagen och enligt inkassolagens 
bestämmelse i 4 § att inkassoverksamhet skall bedrivas enligt god inkasso
sed; ett krav på förtida betalning grundat på uppsägning av ett lån med stöd 
av en alltför sträng förfalloklausul kan inte rimligen överensstämma med god 
inkassosed. En borgenär som kräver gäldenären med stöd av en sådan 
förfalloklausul lämnar i själva verket oriktig information rörande sina 
rättsliga möjligheter att få betalt. 

4 Ersättning för inkassokostnad 

4.1 Allmänna synpunkter 

4.1.1 Justitiekanslern: 

I denna del kan jag hänvisa till det yttrande som kommer att avges av 
rättegångsutredningen, där jag är ordförande. 

4.1.2 Hovrätten över Skåne och Blekinge: 

Hovrätten kan i allt väsentligt ställa sig bakom de överväganden som 
framförts i promemorian under detta avsnitt. Hovrätten har därför ingen 
erinran mot förslaget att de gällande bestämmelserna om behandling av 
ersättning för inkassokostnader såsom rättegångskostnad ersätts med en 
civilrättslig reglering som blir direkt tillämplig även när anspråk på ersättning 
för inkassokostnader framställs utom rätta. 

4.1.3 Stockholms tingsrätt: 

Tingsrätten tillstyrker, att bestämmelserna om rätt till ersättning för 
inkassokostnad som rättegångskostnad ersätts med en civilrättslig reglering, 
som blir direkt tillämplig även när anspråk på ersättning för inkassokostnad 
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framställs utom rätta. Tingsrätten vill betona vikten av materiell proeessled
ning från rättens sida i tvistemål. som rör rätt till ersättning för inkassokost
nad. Närvarande parter vid förhandling bör av rätten upplysas om vilka 
regler som gäller beträffande rätt till sådan ersättning. Det bör nämligen inte 
hända, att svarande i tvistemål förleds att medge krav på otillbörlig 
inkassokostnad på grund av att han inte har kunskap om gällande reglers 
innehåll. Som sägs i promemorian (s. 223) skall vidare i tredskodom en 
borgenärs anspråk på ersättning för inkassokostnad ogillas av domstolen i 
den mån de grunder som borgenären har åberopat till stöd för anspråket inte 
innefattar laga skäl för detta eller i den mån anspråket annars är uppenbart 
ogrundat. . 

Tingsrätten vill framhålla, att det finns skäl som talar för att kontakter tas 
från domstolarnas sida med datainspektionen i fall som kan föranleda 
ingrepp från datainspektionen. Ett exempel på en enligt tingsrättens mening 
lämplig kontakt som tingsrätten har tagit med datainspektionen utgör en 
fråga om rätt till inkassoersättning vid successivt förfallande fordringar (jfr 
promemorians. 166). Datainspektionen fann sig i anledning av tingsrättens 
kontakt genom beslut den 1februari1979 böra meddela beslut som rör viss 
kommuns indrivning av barntillsynsavgifter. Tingsrätten har därefter överg
ått till den praxis i just den frågan som framgår av bilaga?. Det bör särskilt 
betonas att kommun inte behöver begära datainspektionens tillstånd till 
indrivningsverksamhet. 

4.1.4 Domstolsverket: 

Av datainspektionens skrivelse till regeringen den 20 juni 1978 framgår att 
datainspektionen under sitt utredningsarbete fortlöpande haft kontakt med 
domstolsverket. I domstolsverkets ·slutliga samrådsyttrande anfördes bl. a. 
följande: "När det gäller utformningen av de avsnitt i utredningen som berör 
den rättsliga regleringen av ersättning för inkassokostnad har domstolsverket 
under utredningens gång sagt sig inte motsätta sig den av datainspektionen 
föreslagna uppläggningen. Domstolsverket vill dock i sammanhanget anföra 
följande. Det kan ifrågasättas om de synpunkter som anförs i utredningen till 
stöd för att förändra inkassoersättningens rättsliga status väger så tungt att en 
förändring bör komma till stånd . . . Den föreslagna förändringen torde 
kräva stora ingrepp i bl. a. lagsökningslagen. Även om man avvaktar 
genomförandet av en ny lagsökningslag känner domstolsverket någon 
tveksamhet inför ett ingrepp i ett system som, vad avser handläggningen vid 
domstolarna, i huvudsak fungerat utan anmärkning ... Även om domstols
verket alltså känner tveksamhet inför den föreslagna reformen har emellertid 
under utredningsarbetet framförts sådana skäl från datainspektionens sida 
för den föreslagna ordningen att domstolsverket ansett sig inte böra motsätta 
sig förändringen." Vad sålunda anförts anser domstolsverket fortfarande äga 
giltighet. 

De i promemorian föreslagna ändringarna i lagsökningslagcn (1964:808) 
innebär omfattande ingrepp i lagen. I avvaktan på att en samlad överarbet
ning av den summariska processen kommer till stånd iir det därför tveksamt 
om tillräckliga skäl föreligger att nu genomföra det föreliggande förslaget, 
som kommer att medföra en inte obetydlig omläggning av tingsrätternas 

"Bilagan intagen i slutet av remissammanställningcn. 
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handläggningsrutiner. Det gäller naturligtvis framför allt lagsökningsmålen 
där principen om krav pä skriftligt fordringshcvis som grund för fordran 
genombryts. Men ocksa målen om betalningsföreläggande berörs. Sålunda 
torde det hlir nödvändigt att omarbeta det hlankcttset som f. n. används i 
hanteringen för att möjliggöra en separat redovisning av krav på ersiittning 
för inkassokostnad. De föreslagna förändringarna medför inga rationalise
ringsvinster för parter eller domstolar. Även om reformeringen av den 
summariska processen skulle dröja något, är det enligt domstolsverkets 
mening inte påkallat att innan så sker vidtaga den föreslagna ändringen av 
reglerna om ersättning för inkassokostnad. 

Domstolsverket avstyrker därför förslagen till lag om ersiittning för 
inkassokostnad och till lag om ändring i lagsökningslagen. 

4.1.5 Datainspektionen: 

Allmänt 

Departementsförslaget innehär i denna del en vidareutveckling av det av 
datainspektionen den 20 juni 1978 framlagda förslaget till långsiktig reglering 
av ersättningsfrågor m. m. Sålunda bygger departcmentsförslaget på den av 
datainspektionen framförda grundidcn att inkassokostnad skall betraktas 
som en civilrättslig fordran och inte som ett krav på ersättning för 
rättegångskostnad. 

Många av de ändringar och tillägg. som departcmentsförslaget uppvisar 
jämfört med datainspektionens förslag, möter ingen erinran från datainspek
tionens sida. I vissa frågor vill emellertid datainspektionen mera detaljerat 
kommentera departcmentsförslaget. 

Lagstiftningstekniken 

I departementsförslaget har - i motsats till i datainspektionens förslag -
reglerna om inkassokostnad brutits ur inkassolagen och upptagits i en 
siirskild lag. Reglerna torde härigcnom vinna i överskådlighet. Dessutom 
markeras genom denna disposition att reglerna avser ej endast inkassoverk
samhet som omfattas av inkassolagen utan även privatpersoners indrivnings
åtgärder samt stadiet mellan faktura och inkasso dvs. ersättning för 
kostnader för s. k. påminnelser. Det bör här erinras om att· varken 
fordringsägares debitering av kostnader i påminnelser eller kostnadsdebite
ring i sådan inkassoverksamhet som ej regleras av inkassolagen står under 
inspektionens tillsyn. 

4.1.6 Bankinspektionen: 

En särskild lag om ersättning för inkassokostnad föreslås. Enligt lagen 
bemyndigas regeringen bestämma med vilka belopp ersättning skäligen skall 
utgå. Med lagen som föranleder följdändringar bl. a. i lagsökningslagen 
kommer den nuvarande processrättsliga regleringen av rätten till ersättning 
för inkassokostnader att upphävas. Förändringen är motiverad främst av den 
utveckling som skett med tillkomsten av inkassolag och utbyggnaden av 
konsumenträttslig lagstiftning. Bankinspektionen har utifrån sin verksmahet 
ej nägon erinran mot lagförslaget. 
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4.1.7 Statens pris- och kartellnämnd (SPK): 

I föreliggande sammanhang har datainspektionen funnit skäl att göra en 
översyn av de författningsbestämme\ser som reglerar ersättning för inkasso
kostnad. Inspektionen har med utgångspunkt härifrån föreslagit att inkas
soersättningen bör bedömas som en form av dröjsmålsskadestånd och inte 
som en rättegångskostnad. 

SPK har för sin del inte något att invända mot datainspektionens förslag till 
ändrad författningsreglcring. 

4.1.8 Rättegångsutredningen (jfr 4. 1.1 ): 

Den processrättsligt mest ingripande nyheten i promemoridörslaget är att 
inkassokostnader inte längre skall behandlas såsom rättegångskostnader 
utan få en självsätndig ställning av renodlat civilrättslig natur. Ett gott skäl 
för förslaget i den delen är att frågor om ersättning för inkassokostnader 
torde vara betydligt vanligare utanför än i rättegång. Rättegångsutrcdningen 
anser förslaget kunna godtas men vill i fråga om förslagets närmare 
utformning anföra följande. 

Utredningen vill påpeka att förslaget har materiella konsekvenser som i 
vissa hänseenden kanske går längre än vad som anges i promemorian. Mest 
iögonenfallande är att reglerna i 18,kap. rättegångsbalken givetvis inte längre 
kommer att gälla själva inkassokostnaderna (men väl kostnaderna för 
indrivning av inkassokostnader). I det berörda kapitlet finns flera regler som 
i olika sammanhang kan vara till fördel för en gäldenär. Man kan dock 
förmoda att en tillämpning av den föreslagna hegränsningsregeln i 2 §andra 
stycket lagen om ersättning för inkassokostnad skall visa sig kunna fylla 
tomrummet efter 18 kap. rättcgångsbalken. 

I processuellt hänseende är vidare att märka att frågor om inkassokost
nader i fortsättningen - åtminstone utanför lagsökningslagens tillämpnings
område - blir en del av eller hela "'saken". Frågor om inkassokostnader skall 
därför avgöras genom dom och rättsmedlet blir vad m. m. Inkassokostna
dernas självständiga ställning blir särskilt markerad. om huvudkravet 
förfaller på grund av t. ex. preskription. Några praktiska oHigenhcter av 
betydelse torde man dock knappast ha anledning räkna med och man måste 
också beakta att tvisten i regel gäller jämförelsevis blygsamma belopp. 
Såsom i promemorian anges kommer inkassokostnader liksom bl. a. räntor 
att vara accessoriska till huvudkravet när det t. ex. gäller att tolka 
omfattningen av ett bestridande, som enligt sin ordalydelse endast avser 
huvudsaken. 

Materiella förändringar kan inträffa också i fall där ett skuldförhållande 
har utländsk anknytning. Som reglerna är nu skall inkassokostnader enligt 
den internationella privaträttens regler alltid bedömas enligt svensk lag 
eftersom de är processrättsligt grundade. Gör man om inkassokostnaderna 
till civilrättsliga kostnader kommer de i en process vid svensk domstol att 
åtminstone i vissa fall behandlas enligt utländsk lag. 

4.1.9 Sveriges advokatsamfund: 

Förslaget innebär att reglerna om ersättning för inkassokostnader, som nu 
regleras genom 18 kap. 8 § RB och inkassokungörelsen. sammanföres till en 
lag. Den nu föreslagna lagstiftningen medför inte några större ändringar av 
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det redan i praktiken tilliimpade förfarandet. varför samfundet tillstyrker 
densamma. 

4. 1. IO Sveriges ackordscentral: 

Ackordscentralen vill också understryka vikten av att.den på detta område 
gällande lagstiftningen. som redan nu är uppdelad och svåröverskådlig. inte 
ytterligare kompliceras genom införandet av en särskild lag om ersättning för 
inkassokostnad. Det bör väl inte vara omöjligt att inarheta hithörande regler 
i inkassolagen. 

4.1.11 Lantbrukarnas riksförhund (LRF): 

LRF accepterar att vad som föreslf1s om ersättning för inkassokostnad, 
ändring i lagsökningslagen. rättegångsbalkcn och lagen om rättegång 
tvistemål om mindre viirden genomförs på i promemorian angivet sätt. 

4.1. 12 Föreningen Sveriges kronofogdar: 

Förslaget att tillskapa en lag om ersättning för inkassokostnad förefaller 
väl underbyggt. Med anledning av förslaget och de ändringar som 
aktualiserats i lagsökningslagen och rättegångsbalkcn vill emellertid före
ningen påtala följande. En allmänt sett restriktiv inställning till att ersätta 
inkassokostnader samt att hålla nere crsättningsbeloppen torde vara 
nödvändig. Denna grundtanke har f. ö. redan kommit till uttryck i den s. k. 
småmålslagens regler om begränsning av möjligheten att fä ersättning för 
rättegångskostnader. Kronofogdemyndigheterna iakttar numera ofta att 
genom t. ex. betalningsföreliiggandc fastställda kostnadshelopp avsevärt 
överstiger huvudfordran. Till en början vill föreningen föreslå, att någon 
ersättning för det första kravbrevet inte skall utgå - dessa krav torde nästan 
alltid framställas på stencil eller tryckt blankett. 

Av väsentligt större hetydclsc är den oroväckande utvecklingen, att till 
kronofogdemyndigheterna numera inkommer ett mycket stort antal enskilda 
mål, som avser bagatellartade huvudfordringar. Fråga kan vara om t. ex. 
daghemsavgifter och andra avgifter samt parkeringsavgifter och smiirre 
leverantörs- eller varufordringar. I vissa fall kan verkställighet av dessa smit 
mål betecknas som stötande mot bakgrunden av allmänt accepterade 
samhälleliga och sociala värderingar. Det förekommer t. ex. att allmännyt
tiga bostadsföretag lagsöker för varje månadshyra och därigenom i varje 
utslag får utdömda kostnader till förhållandevis stora belopp. Gemensamt 
för dessa mål är att kostnaderna drabbar de i verklig mening ekonomiskt 
svaga gäldenärerna. Detta betyder ocks{i att betalning mera siillan erhålls i 
dessa mål. Även om många av malen skulle avse betalningsovilliga 
gäldenärer finns inte längre några bärkraftiga skäl att låta verkställa målen 
med stora kostnader för staten. I sammanhanget anmärks att man veterligen 
räknar med att av det totala antalet enskilda mål endast cirka 10 '/i: betalas 
helt eller delvis. 

Den mycket stora ökningen av antalet enskilda mål har också redan lett till 
en ohållbar arbetssituation för många kronofogdemyndigheter, främst 
myndigheterna i storstadsomr{1dena. Genom de särskilda föreskrifterna om 
skyndsam verkställighet i enskilda mål kan kronofogdemyndigheternas 
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verksamhet snedvridas - elen allmänt accepterade m:1lsiittningcn är ju att 
kronofogdemyndigheterna skall inrikta sin indrivningsverksamhet pä att få 
betalning för de s. k. företagarskatterna. 

Föreningen vill hävda. att tiden är mogen för att överväga någon regel om 
"summa revisibilis" vad gäller utdömande och verkställighet av op;iorite
rade enskilda fordringar. Att fog finns för ett sädant pästående anser 
föreningen framgå redan av de tankar, som föranlett att man i konsument
kreditlagen begränsat återtaganderätten och som princip meddelat förbud 
att utkräva avhetalningskiiparcs restskuld. Som tidigare antytts är det inte 
heller av samhällsekonomiska hänsyn rimligt att li\ta det allmänna siitta till 
resurser för att driva in ointressanta enskilda forclringshelopp. Oavsett vilka 
orsakerna kan vara till den utveckling som skett under den senaste tiden, 
torde .man i de flesta fall mot kreditgivare som har att fordra småbelopp 
kunna åberopa att de mera ingående måste pröva om de skall lämna kredit 
eller kräva kontant betalning. Föreningen menar att det nu måste prövas om 
kapitalbelopp understigande cirka 1 000 kronor - jämför motiven till 
konsumentkreditlagcn - skall få utsökas. I allt fall hör ni1gra inkassokostna
der inte få utdömas i samband med att betalningsskylclighet fastställs för 
sådana små fordringar. 

4.2 Förslaget till lag om ersättning för inkassokostnad 

Tillämp11i11gsområdet (1 §) 

4.2. l Hovrätten över Skåne och Blekinge: 

Mot lagförslaget vill hovrätten dock anmärka att hovrätten inte kan 
genomskåda vilka närmare motiv som ligger bakom förslaget att li\ta 
regleringen omfatta även sådana inkassokostnader som ej skall vara 
ersättningsgilla. En sådan lagutformning verkar vilseledande. I lovriittcn 
förordar därför att vad som föreslagits i andra stycket till I * fär utgå. Med 
denna ståndpunkt blir det överflödigt att i lagen ta in vad som sägs i 5 §. 
Denna paragraf bör således utg{1. 

4.2.2 Domstols\'Crket: 

Till skillnad mot datainspektionens förslag har promemorieförslagct ingen 
bestämmelse i lagen om ersättning för inkassokostnad såvitt avser aviserings
och bokföringskostnader. Främst pa grund härav torde det därför vara 
nödvändigt med den avgränsning av tilliimpningsområdet som legaldefini
tionen i första paragrafen i förslaget innebär. 

4.2.3 Datainspektionen: 

Datainspektionen biträder den i departemcntsförslaget framförda uppfatt
ningen att mer omfattande förhandling för biläggandc av tvistefråga inte skall 
omfattas av reglerna om inkassokostnad. Även om det måste förutsättas att 
denna situation endast skall uppkomma undantagsvis och således ej avse 
sedvanlig hantering av t. ex invändning om fel eller brist i gods och därav 
föranledd begäran om nedsättning av fordringshclopp finns dock anledning 
till antagande att här kommer att uppkomma gränsdragningsproblem. 
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Av skäl som anförts i anslutning till förslaget till ny utformning av I § 
inkassolagen bör ordet "krav'" i 2 *förevarande lagförslag ersättas med ordet 
"inkassokrav"'. 

Vidare har begreppet '"inkasso" olika innebörd i de nu onmiimnda 
lagarna. l §andra stycket i förslaget till lag om ersättning för inkassokostnad 
innefattar även kostnader för hetalningspåminnclser. Datainspektionen 
ifrågasätter därför - om förslaget i denna del genomförs - huruvida termen 
"inkassokostnad" i lagen bör ersättas med en mer hcltiickandc term. För ett 
bibehållande av ordet inkassokostnad talar dock att det är inarbetat på 
inkassosidan och att en ändring föranleder omtryck av blanketter m. m. 

4.2.4 Rättegångsutredningen (jfr 4.1.1 ): 

Den föreslagna bestämmelsen i 1 § andra stycket lagen om ersättning för 
inkassokostnad. att lagen ej avser kostnad för mer omfattande förhandling 
för biläggandc av tvistdråga rörande fordran, bör tolkas s;i. att någon in
skränkning inte görs i en parts rätt att enligt 18 kap. 8 § rätteg{mgsbalken få 
ersättning för rättegångs förberedande. 

4.2.5 Svenska bankföreningen med instämmande av PKbanken, Sveriges 

föreningsbankers förbund och Upplysningscentralen UC AB: 

Skyddsbestiimmelserna i lagen skall - - - gälla inte blott privatpersoner 
utan även företag. Enligt bankföreningens uppfattning är skyddsintrcsset 
såvitt gäller företag icke tillräckligt starkt för att motivera att avtalsfriheten 
sätts ur spel beträffande ersättning från företag för inkassokostnader. Skulle 
en ersättningsklausul i det särskilda fallet vara oskälig, kan d1~n jämkas enligt 
generalklausulen i 36 § avtalslagen. 

4.2.6 Svenska inkassoföreningen: 

Av sid. 211, andra stycket. i betänkandet att döma omfattar begreppL't 
inkassokostnad i förslaget kostnader även för andra atgärdcr än sådana som 
faller under inkassolagen. I 1 §. andra stycket, sägs följdriktigt att med 
inkassokostnad skall förstås en borgenärs kostnad f.ör kr:w och andra 
åtgärder som har syftat till att förmå gäldenären att betala en förfallen skuld. 
dock ej kostnad för mer omfattande förhandling för hiläggancle av tvistefråga 
rörande fordran. 

Inkassokostnad är således borgenärens samtliga kostnader för Mgiirder 
efter skuldens förfallodag fram till dess skulden har betalats. 

Emellertid äger borgenären enligt förslaget och till skillnad mot nu endast 
uppbära ersättning i begränsad omfattning nämligen för inkasrnkostnad 
;>vseende krav enligt 5 § i förslaget till lag om ändring i inkassolagen och 
upprättande av fullständig plan för amortering av återstående del av skulden 
samt för kostnader enligt 5 § förslaget. 

Borgenären äger sMedes inte i avtal förbehålla sig rätten att uppbära 
ersättning för inkassokostnader för andra åtgärder såsom betalningspåmin
nelser, kostnaden för samtal, ytterligare krav. dröjsmålsränta på ersättning 
för inkassokostnad. 1 likhet med nu gällande ordning utgår ej heller 
ersättning i och för verkstiillighet av bevis eller utslag. 

Enligt sid. 212 i betänkandet skall emellertid datainspektionen liksom f. n. 
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kunna meddela föreskrifter rörande innehållet i överenskommelser om 
ersättning för aviserings- och hokföringskostnader. eftersom sadana kostna
der ej anses kunna hänföra sig till åtgärder. som vidtas i syfte att förmå 
gäldenären att betala förfallen skuld. 

Förslaget till lag om ersättning för inkassokostnad gäller för såväl 
privatpersoner som företag. 

Inkassoföreningen menar att förslaget är alltför långtgående och kommer 
att leda till att skötsamma gäldenärer i än större utsträckning än vad som för 
närvarande är fallet kommer att fä bära kostnader som förorsakats av ej 
skötsamma gäldenärer. Redan idag är detta fallet genom att av regeringen 
beslutade ersättningar för praktiskt taget samtliga ätgärdstyper ligger mellan 
10--2() IJi, fÖr Jagt. 

I syfte att begränsa ytterligare övervältringar av kostnader på skötsamma 
gäldenärer föreslar föreningen att i ruhr. förslag endast skall gälla 
privatpersoner och att förslaget kompletteras på sådant sätt att privatperson 
skall vara skyldig att utge ersättning för även andra inkassokostnader än för 
de åtgärder som anges i 2 *och 5 ~i förslaget. För att förhindra ev. farhågor 
för missbruk från borgenärs sida kan ett tillägg i 2 * göras. varigenom 
datainspektionen ges rätt att bestämma omfattningen av ej ersättningsregle
rade åtgiirder och ersättningens storlek för dessa. I förhållande till företag 
bör full avtalsfrihet råda för sådana kostnader. Ev. oskäliga avtalsvillkor 
betr. dessa kostnader kan jämkas med stöd av 36 * avtalslagen. 

Ersiillningsgill inkassokostnad (2 ~) 

4.2. 7 Datainspektionen: 

Enligt nu gällande bestämmelser utgår ersiittning för inkassokostnad i 
förekommande fall beträffande dels krav som avses i 5 ~ inkassolagen, dels 
amorteringsplan. Nu gällande regler om inkassoersättning innebär inte något 
hinder mot att en fordringsägare tillgodogör sig ersättning iiven för utsända 
påminnelser. Om borgenär i domstolsansökan önskar ersättning för sådana 
"päminnelsekostnader" förutom för sedvanliga inkassokostnader sker det 
vanligen genom att påminnelsekostnaderna adderas till det ursprungliga 
kapitalbeloppet och säledes ej anges för sig i domstolsansökan. Utanför de 
glillande reglerna om inkassokostnad faller vidare erslittning för avisering 
och bokföring av betalning enligt en amorteringsplan. Datainspektionen har 
emellertid i beslut den 30 januari 1976 och 14 mars 1978 angivit förutsätt
ningarna för att ersättning för sådana åtgärder skall kunna debiteras. 

Datainspektionens förslag innebar att inkassokostnadsersättning skulle 
kunna utgå förutom för krav. om kravbrev utsänts enligt 5 §inkassolagen och 
för upprättande av amorteringsplan och för avisering och bokföring av 
delbetalningar enligt amorteringsplan. Datainspektionen tog i det samman
hanget inte upp frågan om behovet att reglera kostnadsersättning för 
betalningspåminnelser. I utvärderingspromemorian har inspektionen tagit 
upp problemet. Debitering av ersättning för påminnelser möjliggör att 
reglerna om inkassoersättning kringgås. 

I departementsförslagct har inkassokostnad definierats som borgenärs 
kostnad för krav och andra åtgärder som syftat till att förmå gäldenären att 
betala en förfallen skuld. Under definitionen skall enligt promemorian falla 
såväl krav enligt 5 S inkassolagen som rena betalningspåminnelser. Ordet 
"förmå" torde dock föra tanken icke till rena betalningspåminnclser utan 
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snarare till renodlad inkassoverksamhet. I elen föreslagna lagen sägs vidare 
att ersättning skall utgå dels fiir de egentliga kraven - dvs. då kravbrev utgått 
enligt 5 § inkassolagen - dels. i förekommande fall. för upprättande av 
amorteringsplan. Borgenären skall således inte vara beriittigad till sdrskild 
ersättning för påminnelsekostnader. Detta innehiir visserligen att möjlighe
ten att via oreglerade påminnelsekostnader kringg<I att inkassokostnadsreg
leringcn undanröjs. men medför vissa andra problem. För det fall att 
gäldenären betalar efter påminnelse men före inkassoåtgärd kan fordrings
ägaren - om förslaget genomförs - sålunda inte tillgodogöra sig annan 
ersättning för betalningsdröjsmålet än eventuell dröjsmf1lsränta. Datain
spektionen anser sig inte ha möjlighet att överblicka i vad mim detta innebär 
någon avgörande invändning mot förslaget i denna del. Den sammanlagda 
ersättning fordringsägaren kan komma att bli beriittigad till för påminnelse
och inkassoaktiviteter kommer med nuvarande utformning av inkassoupp
dragsavtal att i sin helhet tillfalla det inkassoföretag som eventuellt 
ombesörjer inkassoåtgärderna. Även detta är ett problem vars konsekvenser 
datainspektionen saknar underlag för att bedöma. 

Däremot är det uppenbart att ett förhud att debitera p{1minnclsekostnader 
-i synnerhet som det inte är särskilt klart uttryckt i den föreslagna lagtexten
kommer att fordra vissa kontrollaktiviteter. Datainspektionen. som ovan 
under 2 §inkassolagen framhållit önskvärdheten av att "påminnelsestadiet" 
avgränsas från inspektionens tillsynsaktiviteter enligt inkassolagen. noterar 
att den föreslagna lagstiftningen inte utsäger något om tillsyn över 
påminnelsekostnadsdehitering. Inspektionen förutsiitter att den inte heller i 
detta sammanhang blir inkopplad på granskning av påminnelserutiner. 

4.2.8 Svenska bankföreningcn med instämmande av PKbankcn, Sveriges 

förcningsbankcrs förbund och Upplysningsecntralen UC AB: 

I denna paragraf anges uttömmande de inkassokostnader som skall vara 
ersättningsgilla. För andra inkassokostnader skall giildenären inte vara 
skyldig att utge ersättning och avtal i strid däremot skall vara ogiltiga. 

Neutrala betalningspåminnelser dter förfallodagen skall enligt promemo
rian icke vara ersättningsgilla. Detta förutsätter att kostnaden för en sådan 
påminnelse enligt 1 §är inkassokostnad; annars är ju den föreslagna lagen ej 
tillämplig och då råder avtalsfrihet. Denna tolkning synes enligt sid. 210 i 
promemorian också vara avsedd. Påminnelse efter förfallodagen är alltså en 
"åtgärd för att förmå gäldenären att betala" (I §andra stycket); men enligt 
den föreslagna lydelsen av I * andra stycket inkassolagen är det ej 
inkassoverksamhet att endast undcrriitta eller erinra gäldenären om ford
ringen. Inkassokostnad kan således uppkomma för något som ej är 
inkassoverksamhet. En sådan ordning är knappast lagtekniskt godtagbar. 
Starka sakliga skäl kan också anföras mot elen tänkta ordningen. Den 
föreslagna lagen vilar på skadeståndsriittslig grund. dvs. på uppfattningen att 
gäldenären skall ersätta borgenären för den skada som borgenären vållas 
genom gäldenärens betalningsförsummelser. Eftersom även neutrala hetal
ningspåminnelser efter förfallodagen föranledes av gäldenärens hetalnings
dröjsmii.I, bör ersättning till borgeniiren utgå enligt lagens grundt1skådning. 
F. n. anses bankerna oförhindrade att avtala om ersättning för dessa 
påminnelsebrev. Såsom framgår av bilagda skrivelse 1971-12-22 från 
bankinspektionen till Svenska hankföreningen har hankinspektionen iiven 
funnit avtal om sådan ersättning överensstämma med god banksed. 
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Bankföreningen har ocksä noterat att enligt promemorian avtal med giltig 
verkan skall kunna träffas om ersiittning för päminnclsebrev i anslutning till 
amorteringsplaner som upprättats i samråd med gäldenären på indrivnings
stadiet. Skälen för avtalsfrihet om ersättningen synes vara lika goda 
beträffande bägge slagen av pftminnelsebrev. 

Den av Sl'enska bankföreningen m. fl. åberopade skrivelsen 1971-12-22 
frdn hanki11spektione11 har följande lydelse: 

"Hemställan om uttalande av hankinspektionen om tillämpningen av vissa 
avtalsbestämmelscr i bankernas reversformuliir - - -

I skrivelse 24.11.197 l har Svenska bankföreningen erinrat om vissa 
uttalanden i anslutning till statsmakternas beslut om lagstiftning rörande 
inkassokostnad och den därtill knutna kungörelsen i ämnet (prop. 1971:105 
s. l 9 och 23 samt Ju l 97l:10 s. 7). Under hänvisning hilrtill har föreningen 
hemställt om ett uttalande av bank inspektionen rörande de särskilda avgifter 
som bankerna brukat. med stöd av bestämmelser i revershandlingarna, 
uttagna vid rutinmiissiga påminnelser om förfallna betalningsförpliktelser. 

Bankföreningens skrivelse innehåller i huvudsak följande. Genom 
ändringar i rättegångsbalken och lagsökningslagen (SFS 1971 :317 och 318) 
samt genom kungörelsen om ersättning för inkassokostnad och kostnad i mat 
om betalningsföreläggande ( SFS 1971 :319) har med ikraftträdande den I juli 
detta år införts särskilda bestämmelser om ersättning för inkassokostnader. 
Bestämmelserna innebär bl. a. att ersättning i regel inte skall tillerkännas 
fordringsägare för enkla kravbrev som tillställes gäldenär vid betalningsför
summelse. I bankernas sedvanliga reversformulär finns sedan gammalt 
bestämmelser om att giildeniiren förutom riinta bar att utge expeditionsav
gifter enligt av banken vid var tid fastställda grunder. Till sådana 
expeditionsavgifter hör bl. a. avgift för enkelt kravbrev som vid betalnings
försummelse tillstiilles gäldenären med erinran om att avtalat belopp ej 
erlagts på förfallodagen och begäran om likvid. Avgiften har senast utgått 
med i regel fem kronor och har avvägts för att i huvudsak täcka bankens 
självkostnad för arbetet med kravbrevet. Även i andra förbindelser än 
reverser kan motsvarande bestämmelser förekomma. 

För egen del får bankinspektionen efter samråd under hand med 
försäkringsinspektionen samt NO anföra. Av de aktuella bestämmelserna 
och deras förarbeten framgår. att den nya lagstiftningen tar sikte på att 
lagfästa en rätt för varuleverantörer och andra därmed jämförliga borgenärer 
att såsom rättegångskostnad fii uttaga en avtalsmässigt icke bestämd 
ersättning för inkassokostnad. I samband därmed regleras storleken av 
sådana och därmed jämförliga kostnader. Om avtalsmiissigt bestämda 
expeditionsavgifter av det slag som avses i föreningens skrivelse innehåller 
förarbetena icke några uttalanden. I likhet med föreningen ansser inspek
tionen därför. att de i prop. 1971: 105 etc. återgivna uttalandena saknar 
betydelse för bedömningen av ifrågavarande avtalsmässiga bestämmelser 
som ingår i bankernas formulär för reverser och andra förbindelser. 

Då förarbetena till de nu aktualiserade bestämmelserna sålunda inte synes 
innehålla något uttalande till ledning for att avgöra den väckta frågan, finns 
anledning att uppställa spörsmålet om ett uttagande. med stöd av särskilda 
avtalsbestämmeber. av de aktuella avgifterna från någon synpunkt kan te sig 
såsom stridande mot gott affärsskick. (Jfr skuldebrevslagen 8 * ). En särskild 
anledning att uppställa en sådan fråga ligger däri att upprättande av 
skuldebrev och andra bctalningsförpiktelser är en typisk rutin vid bankernas 
kreditgivning. Det kan då konstateras att en avtalsmiissig föreskrift som ger 
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bank rätt till viss ersättning även för rutinmässiga päminnelser om förfallna 
betalningsförpliktelscr sedan länge brukat tillämpas mot kredittagare som 
försummat att självmant iaktta elen bestämda förfallotiden. Såvitt känt har 
denna metod för bankerna att bereda sig ersättning för ifrågavarande 
kostnad inte mötts med n{1gra allvarligare invändningar. Det förefaller inte 
heller finnas grund för att angripa den aktuella typen av bestämmelser från 
synpunkten att den allmänt skulle framstå såsom stridande mot god banksed. 
Vid denna bedömning har bankinspektioncn. såsom framgår av det anförda, 
fäst avgörande vikt vid att de ifrågavarande avgifterna kan sägas ha vunnit 
hävd. Om emellertid avgifter av sådant slag framdeles skulle uttagas efter nya 
eller väsentligt skärpta grunder kan det, mot bakgrunden av de förut 
behandlade motivuttalandena. vara anledning att pröva fdgan på nytt. 

I sammanhanget kan ytterligare erinras om lagen (1971:112) om förbud 
mot otillbörliga avtalsvillkor. I elen proposition ( 1971: 15). varmed lagen 
föreslogs, har redovisats en del uttalanden om tillbörligheten av olika 
avtals villkor. Bankinspcktionen har sålunda i sitt remissutlåtandc även ingått 
på de avtalsförcskrifter som brukar återfinnas i bankernas reversformulär. 
Dessa uttalanden ger dock ingen vägledning för att bedöma elen nu väckta 
frågan. 

Såsom förutskickats i nämnda yttrande förbereder inspektionen emellertid 
en allmän genomgång av kreditinstitutens formulär. Därvid kan givetvis även 
de ifrågavarande avgiftsbestämmelserna komma att aktualiseras. Inspektio
nen avser att taga upp hithörande frågor till diskussion med krcditmarkna
dens organisationer när förberedelserna framskridit så langt att dylika 
diskussioner kan bli meningsfyllda." 

4.2.9 Svenska sparbanksföreningen: 

I motiven till 2 och 4 §§ uttalas på sidorna 216 och 221 att kostnader för 
neutrala betalningspåminnelser ej skall vara ersättningsgilla samt att 
bestämmelser i skuldebrev och avtal rörande sådan kostnadsersättning 
därför ej är bindande för gäldenären. Ifrågavarande uttalande finner 
sp<trbanksföreningen ytterst anmärkningsviirt. eftersom det innebär ett 
avseviirt avsteg från den skadestånclsrättsliga grund på vilken elen föreslagna 
lagen vilar. Det måste enligt sparbanksföreningens synsiitt närmast vara 
självklart att en försumlig giildenär. som är i dröjsmål med betalning av 
förfallen fordran. skall ersätta borgenären den kostnad han därigenom 
förorsakar denne. 

Inom bankväsendet är dessutom bctalningsdröjsmål tyvärr en tämligen 
vanlig företeelse. Bankerna tvingas därför att organisera rutiner och avsätta 
personal för handläggning av påminnelscavier och indrivning. Detta drar 
självfallet ökade kostnader i kreditverksamheten. Sparbanksföreningen 
anser det inte försvarligt att låta dessa kostnader belasta kreditverksamhcten 
som helhet och således betalas även av skötsamma låntagare. vilket 
ofrånkomligt blir konsekvensen om bankerna förhindras att direkt av 
försumliga låntagare ta ut kostnader för neutrala påminnelseaviseringar. 

Sparbanksföreningen föreslår således - i motsats till vad som anförts i 
ifrågavarande uttalanden - att i vart fall banker och övriga kreditinrättningar 
under bankinspektionens tillsyn skall iiga rätt att avtala om ersättning för 
avisering och påminnelseavisering. Bankinspektionen kan löpande bevaka 
att ersättningsnivån är rimlig och försvarbar. 
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4.2.10 Kooperativa förbundet IKF): 

Enligt förslaget till lag om inkassokostnad skall borgenären inte äga rätt till 
ersättning för kravkostnader utöver ett kravbrev utformat enligt 5 § 
inkassolagen. KF ser häri en risk för att borgenären med hänsyn till dessa 
regler viiljer att så snart betalning ej sker i rätt tid utsända ett kravbrev enligt 
5 § inkassolagen. Ett sådant kravbrev innebär också regelmässigt att 
borgenären kräver betalning inom relativt kort tid vid äventyr av rättsliga 
åtgärder. KF ifrågasätter om ett så snabbt inkassoförfarande ligger i 
gäldenärens intresse. Vid ett förbiseende av en förfallodag drabbas 
gäldenären dels av den relativt höga inkassokostnad som följer med ett 
kravbrev enligt 5 §dels blir tidsfristen innan rättsliga åtgärder vidtages kort. 
KF anser därför att det bör lämnas möjlighet för borgenären att erhålla en 
mindre ersättning iiven för en betalningspitminnelse, i vart fall om så avtalats. 
En sådan betalningspåminnelse bör också kunna vara något skarpare i tonen 
än vad som gäller enligt nuvarande praxis såsom denna redovisas i 
promemorian. När det t. ex. är fråga om betalningspåminnelse' avseende 
förfallen amortering av skuld eller i kontoförhållande bör enligt KF:s 
uppfattning en sådan påminnelse kunna få innehålla uppmaning till betalning 
snarast och erinran om att hela skulden kan uppsägas till omedelbar 
betalning. En sådan påminnelse skulle vara underkastad den allmänna 
föreskriften om god inkassosed i 4 * inkassolagen men ej behöva innehålla 
alla de specifika uppgifterna enligt 5 *· 

4.2.11 Datainspektionen: 

Begreppet inkassokostnad innefattar i departcmentsförslaget inte kostnad 
för avisering och bokföring av betalning enligt amorteringsplan. Som skäl 
härför anförs (s. 21.2) att en amortcringsplan inte kan anses utgöra f1tgärdcr 
som vidtas i syfte att förmå gäldenären att betala förfallen skuld. eftersom 
planen innebär att nya förfallotider fastställts. Med detta resonemang skulle 
man likaväl kunna påstå att inkassokrav inte avser förfallen gäld eftersom 
krav enligt 5 * anger en (ny) frist för betalning eller invändning! 

I promemorian sägs vidare att datainspektionen likväl kan "liksom för 
niirvarande med stöd av inkassolagen meddela föreskrifter rörande innehål
let i överenskommelser om ersättning för aviserings- och hokföringskostna
der''. Sistnämnda uttalande synes strida mot 4 * i lagförslaget. T vart fall 
skulle det svårligen kunna försvaras att datainspektionen tillåter ytterligare 
kostnadsersättning trots en lagregel som 4 *· Följaktligen står datainspek
tionen fast vid sin uppfattning att det vore lämpligare att i ett sammanhang 
reglera rätten till ersättning även för nu berörda kostnader. I enlighet med 
denna uppfattning anser datainspektionen vidare att en amorteringsplan 
skall innehålla uppgift om aviserings- och bokföringskostnader för att vara 
ersättningsgill. 

4.2.12 Svenska bankförcningen med instämmande av PKbanken, Sveriges 

föreningsbankers förbund och Upplysningscentralen UC AB: 

I sitt förslag till bestämmelser om ersiittningsgilla inkassokostnader, 
intaget i bilaga 1 till promemorian, upptog datainspektionen förutom krav 
enligt 5 * inkassolagen och upprättande av viss amortcringsplan även 



Prop. 1980/81: JO 289 

kostnader för "avisering och bokföring av delbetalningar enligt amortcrings
plan, om gäldenären är skyldig att ersätta kostnaden för amortcringspla-
nen. 

Såsom motivering anförde datainspektionen hl. .a. (hilagan 1 sid. 33 ): "En 
sådan lösning kan enligt vad som uppgivits av ett inkassoföretag underlätta 
uppriittandct av amorteringsplan eftersom giildenärcrna ibland har ett 
motstånd mot att hetala ett särskilt engångsbelopp för planen." 

Emellertid uttalas på sid. 212 i promemorian: "Det skulle skapa en 
uppenbar risk för att sådana aviserings- och bokföringskostnader rutinmäs
sigt togs ut också i ett stort antal fall där borgenären annars inte skulle fordra 
ersättning av gäldenären för sådana kostnader. Främst med hänsyn till detta 
bör frågan huruvida gäldenären skall vara skyldig att ersätta de nu 
diskuterade kostnaderna liksom hittills hero av överenskommelse mellan 
parterna och inte falla under den nu förordade lagens tilliimpningsomri1de. 
Den förut herörda definitionen av termen inkassokostnad har bestämts i 
enlighet med detta." 

Bankföreingen anser i likhet med datainspektionen att hiir avsedda 
aviserings- och hokföringskostnader bör i lagen upptagas såsom crsiittnings
gilla inkassokostnader i enlighet med grundåskådningen bakom lagen alt 
gäldenären skall ersätta borgcniiren den skada, som denne lider genom 
gäldenärens bctalningsdröjsmäl. 

4.2.13 Motorbranschens riksförbund (MRF): 

Förbundet biträder Datainspektionens förslag om att de nya bestämmel
serna till skillnad fri!n dem som nu gäller bör reglera iiven gäkkniirens 
skyldighet att utge ersättning för kostnad för avisering och bokföring av 
betalning enligt amorteringsplan som har uppriittats på inkasseringsstadiet. 
Flera skäl talar för att gäldenären skall vara skyldig att utge ersättning för 
sådan kostnad även om överenskommelse om detta inte har triiffats mellan 
parterna. 

4.2.14 Svenska bankföreningen med instämmande av PKbanken, Sveriges 

föreningsbankers förbund och Upplysningscentralen UC AR: 

1 § 2 bör även tilläggas en hcstiimrnclse att ersättning skall utg[1 för ansökan 
om utmätning. 

4.2.15 Svenska inkassoföreningen: 

(Se 4.2.6 ovan). 

4.2.16 Stockholms tingsrätt: 

Tingsrätten vill påpeka, att ordet ''tillsWllts"' i 2 § I i förslaget till lag om 
ersiittning för inkassokostnad ibland föranleder missförstånd. Det händer 
nämligen att t. ex. gäldenärer tyder det till att de skall ha fått del av 
kravbrevet. 

19 Riksdagen 1980181. I sam/. Nr JO 
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4.2.17 Uomstolsverket: 

I förslaget till lag om ersättning för inkassokostnad har i 2 ~ angivits vilka 
inkassokostnader som är ersättningsgilla. Härvid har den allmänna förut
sättningen angivits efter de särskilda förutsättningarna. Domstolsverket 
finner en sadan ordning mindre lämplig och föreslår därför att nuvarande 2 § 
andra stycket inarbetas i nämnda paragrafs första stycke. För att fä 
förutsättningarna för ersiittningsgilla inkassokostnader samlade i en paragraf 
föreslås vidare att 4 § första stycket överförs till 2 § och där bildar andra 
stycket. Paragrafen skulle således erhålla följande lydelse: 

"'Giildenärcn är skyldig att utge ersättning för inkassokostnad som har 
varit skäligen påkallad för att ta tillvara borgenärens rätt och som avser 

L. krav rörande skulden, om kravbrev som har utformats enligt 5 § 
inkassolagen ( 1974: 182) har tillställts gäldenären, 

2. upprättande i samråd med giildenären av fullstiindig plan för amortering 
av återstående del av skulden, om planen har satts upp skriftligt och tillställts 
giildcniircn. 

För annan inkassokostnad än som avses i första stycket är gäldenären inte 
skyldig att utge crsiittning." 

Till följd av de föreslagna ändringarna i 2 § kommer 4 § att enbart 
behandla avtalsförbudet, vilket enligt domstolsverkets mening är en 
lämpligare lagkonstruktion. 

/11kassokosmadsersä1tningens storlek. Frågan om rätt till ränta på sådan 

ersättninx (3 .li) 

4.2.18 Rättegångsutredningen (jfr 4.1.1 ): 

Förslaget har också statsrättsliga aspekter. Att i högre grad än nu införa 
besUimmelscrna om inkassnkostnader i lag i stället för i förordning är - som i 
promemorian anges - önskviirt med hänsyn till regeringsformens bestäm
melser om lagstiftningsmakten. Enligt rättcgångsutredningcns mening är 
dock promemorieförslaget på den punkten inte invändningsfritt. Den 
föreslagna bestämmelsen i 3 § lagen om ersättning för inkassokostnad. att 
regeringen bestämmer om ersättningens storlek. har sålunda knappast 
tiickning i regeringsformens bestämmelser (8 kap. 2 * jämfört med 7 och 
13 ** regeringsformen). 

Niir det gäller crs~ittningsbcloppens storlek kan ur en strikt processuell 
synvinkel siigas vara viktigast, att beloppen inte är så låga, att borgenärerna 
avstar från att utsända kravbrev och i stället går direkt till domstol. Ur andra 
synvinklar är det givetvis lika viktigt att beloppen inte heller är för höga. Som 
datainspektionens utredning visar bör man i fortsättningen mera söka 
{1stadkomma effektiva analyser av rationellt skötta inkassoföretag och 
mindre lita till allmänna påslag grundade på den allmänna pris- och 
löneutvecklingen. Kostnadsökningar bör således till viss del kunna bäras av 
de rationaliseringar som kan göras av inkassoverksamheten. 

I nu förevarande sammanhang vill utredningen påpeka att den nuvarande 
taxan för ombudsarvodc i summarisk process bara anger ett maximibelopp 
men att åtskilliga domstolar tillämpar systemet så att detta belopp utdöms i 
samtliga fall. alltså helt oavsett det enskilda målets karaktär. En sådan 
rättstilliimpning bör föranleda lagstiftaren att överväga en ordning med en 
mer differentierad taxa. 



Prop. 1980/81:10 291 

4.2.19 Svenska bankföreningen med instämmande av PKbanken, Sveriges 

föreningsbankers förbund och Upplysningscentralen UC AB: 

Här upptas en bestiimmdse att ersättning, som avses i 2 §. för krav etc. 
skall ges med skäligt belopp enligt vad regeringen närmare föreskriver. 
Bankföreningen anser att riktpunkten för dessa ersättningar bör vara att de 
täcker självkostnaderna för borgenären. 

I inkassokostnadskungördsen upptas föreskrifter om ersättningar för 
inkassoåtgärder. Exempelvis anges 55 kronor säsom ersättning för krav som 
avses i 5 §inkassolagen. På sid. 217-218 i promemorian anges de åtgärder 
som skall inkluderas i här avsett krav. Bankerna anser uteslutet att en 
ersättning av 55 kronor kan täcka självkostnaden för samtliga dessa 
åtgärder. 

Enligt nuvarande inkassokostnadskungörelse utgår i ärende om lagsök
ning eller betalningsföreläggande ersättning för avskrifter eller fotokopior 
endast i den mån antalet sådana överstiger 25. Riitt till ersättning bör 
föreligga för samtliga avskrifter och kopior. 

4.2.20 Svenska inkassoföreningen: 

Pä sid. 217 i betänkandet noteras att datainspektionens förslag betr. 
ersättningarnas storlek skulle innebära att normalbelopp skulle fastställas, 
som varken skulle kunna överskridas eller underskridas annat än om det 
förelåg synnerliga skäl för detta. Utan angivande av skäl sägs i hetiinkandet 
att det inte synes finnas anledning att frångå den teknik som f. n. används 
enligt inkassokostnadskungörelsen och som innehär att regeringen fastställer 
endast ett högsta hclopp. som dock för överskridas om särskilda skäl 
föreligger. 

På sid. 230 sägs bl. a. i denna fråga att "Anledning att övcrviiga avvisning 
därför att ett alltför högt belopp har yrkats torde uppkomma endast om 
borgenären gör anspråk på ersättning med högre belopp än det som för 
normalfallet skall utgöra maximum." 

Redan av detta skäl frågar sig föreningen om inte datainspektionens 
lösning är att föredraga. eftersom redan nu tillämpad maximitaxa ändock 
anses skola utgå i normalfallet. 

Därigenom vinns elen fördelen att domstolarna trots allt ej börjar tillämpa 
olika belopp för ersättning. Risken härför kan möjligen sägas ha ökat genom 
att domstolarnas möjlighet till offieialprövning vid summarisk process 
omfattar även sådana fall där en sådan prövning f. n. inte sker. 

4.2.21 Kooperativa förbundet (KFl: 

Även den föreslagna bestämmelsen i 3 * lagen om ersättning för 
inkassokostnad avseende förbud att räkna ränta på inkassokostnad kan leda 
till problem i kontoförhållande. Det fall KF åsyftar är att gäldenären krävs på 
förfallen amortering av kontoskulden utan att hela skulden uppsägs till 
omedelbar betalning. För det fall borgenären medger att inkassokostnaden 
belastas kontot eller då gäldenären vid betalningen helt eller delvis 
underlåter att erlägga inkassokostnaden, borde denna kostnad kunna fä 
påföras kontot och räntebelastas på samma sätt som övriga debiteringar. 
Räntekostnaden kommer i dessa fall att bli mycket blygsam. Om inkasso-
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kostnaden däremot inte får hehandlas enligt kontots normala rutiner hlir 
siirbehandlingskostnaderna oproportionerligt stora. Risk föreligger också 
för att det ur borgeniirens synpunkt blir enklare och billigare att väcka 
särskild talan om utfåendet av inkassokostnaden. I så fall kommer 
gäldenären att belastas med rättegangskostnader som vida överstiger 
riintekostnaden för det betalningsanstånd avseende inkassokostnaden han 
eljest skulle kunna ha åtnjutit. 

4.3 Förslaget till lag om ändring i lagsökningslagen 

4.3.1 Datainspektionen: 

De föreslagna ändringarna i lagsökningslagen innebär att domstolen skall 
göra en officialprövning av ett anspråk på ers~ittning för inkassokostnad som 
framstiills i summarisk process utan hinder av att saclan ersättning är av 
civilrättslig natur. Datainspektionen har ingen erinran mot denna regle
ring. 

Lagsökningslagcn har i skilda sammanhang prisats för att den på ett för 
fordringsägaren relativt billigt sätt för fram till betalning. Datainspektionens 
erfarenhet är att denna effektivitet i inte ringa mån erh{1llcs på gäldenärernas 
bekostnad. Särskilt engångs- eller förstag{rngsgiildeniirer fftr ofta otillräcklig 
eller icke genomarbetad information i domstolsformuliiren vilket leder till 
diverse missförstånd som i sin tur leder till rättsförluster och andra 
olägenheter såsom missvisande krcditupplysningsnotcringar, kostnader 
rn. m. för gäldenären. 

4.3.2 Rättcgångsutredningen (jfr 4.1.1 ): 

Till fördelarna med att behandla inkassokostnader som rättcgängskostna
dcr hör främst att domstolen ex officio prövar fr<'1gor om huruvida ersättning 
skall utgå och hur stor ersättningen skall vara. Denna fördel har man i 
promemorieförslaget velat så l{rngt möjligt behålla genom att föreskriva att 
orättmiitiga krav på ersättning skall lll'l'isas ex offieio redan på ett inledande 
stadium. Detta gäller dock endast när det är fri\ga om en process enligt 
lagsökningslagen. Såvitt giiller den egentliga tviste målsprocessen förutsätts 
att orättmätiga krav ogillas ex officio, men endast om svaranden är helt passiv 
och det blir fråga om tredskodom mot honom. 

Departementspromemorian behandlar frågor om officialprövning också 
när det gäller obefogade ränteanspr[1k. 

Promemorians uttalanden om officialprövning hcrör vissa för rättcgångs
utredningen mycket centrala frågor om vilken roll domstolarna skall ha i den 
framtida tvistemålsprocessen. Utredningen har arhctat med olika möjlighe
ter att samordna de olika processformerna på tvistemålssidan, dvs. processen 
enligt rättegångsbalken, småma!sprocessen. lagsökningsprocessen och betal
ningsföreliiggandeprocesscn. Till de intressantaste frågorna i det arbetet hör 
i vad mån domaren skall vara aktiv och utöva en stark formell och materiell 
processledning. Dit hör också frågor om i vad mån domaren skall behöva ta 
hänsyn till parternas agerande och i vilken omfattning parterria skall ha rätt 
att t. ex. genom medgivanden förfoga över en i grunden dispositiv tvist. 
Utredningsarbetet har ännu inte fortskridit så långt att utredningen kan 
anvisa några slutliga ställningstaganden men det torde redan nu st{1 klart. att 
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man åtminstone inte har anledning att minska utrymmet för domstolarnas 
officialprövning när det gäller t. ex. högre krav pii ränta och inkassoersätt
ning än som enligt författningarna kan utdömas. Det stär för utredningen 
också klart, att man i nu förevarande hänseenden inte har någon saklig 
anledning att behandla mät olika med hiinsyn till vilken processform som 
borgenären valt eller med hänsyn till tvistcföremälets värde. 

När man i promemorieförslaget bchtdler den nuvarande officialprövning
en av krav på ersättning för inkassokostnader sii sker det genom en 
processuell innovation, som ytterligare särskiljer den egentliga tvistemåls
proccssen från den summariska processen: orättmätiga ansprii.k skalls. a. s. 
avvisas på materiell grund. Någon saklig motivering ges dock inte till varför 
orättmätiga krav skall uppmärksammas ex officio och leda till avvisning i 
inledningsskedet av en process enligt lagsökningslagen men i den egentliga 
processen beaktas ex officio endast när tredskodom ges och då föranleda 
ogillande. 

Man diskuterar ej heller hur riitten skall förfara då svaranden visserligen 
kommit tillstädes - eller tredskodom av annat skäl ej är aktuell - men 
underlåter att invända mot ett enligt domstolens mening uppenbart 
orättmätigt krav på ersiittning för inkassokostnader. Enligt riittegångsutred
ningens mening bör det i detta läge måhända vara domarens skyldighet att 
genom materiell processlcdning göra svaranden uppmärksam på att invänd
ning härom har utsikt att bifallas. Skulle då svaranden trots detta förklara sig 
inte ha något att invända mot kravet i fråga följer dock givetvis av målets 
dispositiva natur (som man uppenbarligen inte är benägen att sätta ifr{1ga i 
promemorian) att ersättning skall utdömas i enlighet med yrkandet. 

Att. som föreslås i promemorian, avvisa ett krav därför att man uppfattar 
det som materiellt oriktigt är vidare - åtminstone enligt svensk processuell 
tradition - en egendomlighet. Institutet avvisning bör - bortsett från fall där 
det föreligger allmänt processhinder - användas endast som uttryck för ett 
förnekande av möjligheten att i det enskilda fallet fä sin talan prövad enligt 
just lagsökningslagen. Den föreslagna avvisningsregeln får nu ses som en 
provisorisk lösning till följd av att ogillande ej kan ske i lagsökningsproces
sen. 

Enligt promemorian skall avvisning kunna ske partiellt i så måtto att ett 
ersättningskrav avvisas endast i den del som det iir att betrakta som 
orättmätigt enligt lagförslaget. Om man befarar att nertalet borgenärer efter 
ett avvisningsbeslut kommer att vilja föra talan den vanliga r~ittegiingsviigen i 
den avvisade delen vore det dock möjligen bättre att domstolen får avvisa 
hela ansökningen och inte - s<lsom enligt promemorieförslaget - bara en del. 
En sådan regel skulle ha den fördelen att stävja yrkanden "i överkant". Med 
den i promemorian föreslagna ordningen riskerar man vidare att få tvii 
processer. Man kanske dock har anledning anta att borgenärerna endast 
mera sällan kommer att gå vidare till rättegång angäende enbart den avvisade 
delen och om det antagandet är riktigt. är promoricförslagct med partiell 
avvisning kanske att föredra, i varje fall från processekonomiska synpunk
ter. 

Enligt rättegångsutredningens mening vore det emellertid bättre om 
orättmätiga krav på ersättning för inkassokostnad alltid föranledde ogillande 
i samband med ärendets slutprövning. Att införa regler härom i den 
nuvarande lagsökningslagcn är dock praktiskt omöjligt. För att man inte av 
processuella skäl skall tvingas uppskjuta en materiellt sett befogad reform 
intill dess resultatet av rättegi\ngsutredningens arbete kan skönjas. tillstyrker 
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utredningen att promemoridörslaget genomförs men det hör betonas att 
lösningen är av provisorisk karaktär. 

4.3.3 Swriges advokatsamfund: 

Samfundet tillstyrker att promemorians förslag till ändringar i lagsöknings
lagen. vilka endera betingats av föreslagna ändringar i lagen om ersättning 
för inkassokostnad eller är av rent redaktionell art, lägges till grund för 
lagstiftning. 

4.3.4 Hovrätten iiver Skåne och Blekinge: 

Hovrätten kan inte biträda förslaget i 2 och 19 *~ lagsökningslagen om att 
ansökan om lagsökning respektive betalningsföreläggande avseende inkas
sokostnad skall åtföljas av styrkt avskrift av kravbrev eller annan handling för 
vars upprättande ersättning begiirs. Visserligen framstår det föreslagna 
åHiggandet som följdriktigt om det ställs samman med förslaget om att 
domstolarna skall ha en offieialprövning när det gäller fordringar avsecndc 
inkassokostnader. Samtidigt måste emellcrtid beaktas att det tillkommer 
datainspektionen inom ramen för dess tillsynsverksamhet att se till att idkare 
av inkassovcrksamhet iakttar inkassolagens regler. Det nu framlagda 
förslagd leder till att iiven domstolen för en övervakningsfunktion. En sådan 
dubhelkontroll av inkassoverksamheten framstiir som omotiverad. Härtill 
kommer att den föreslagna ordningen skulle medföra en icke oväsentlig 
ökning av domstolarnas rcdan stora arbetsbörda. Uppgift av borgenären om 
att kravbrev innchällande förc:skrivna uppgifter tillställts gäldenären bör 
godtagas. om den av gäldenären lämnas obestridd. 

4.3.5 Stockholms tingsrätt: 

I anslutning till uttalanden i promemorian (s. 157) och bilaga 1 till 
promemorian (s. 6) om domstolspraxis vid prövning av yrkande om 
inkassoersättning vill tingsriitten upplysa, att dess enhet för betalningsföre
liiggandcn och lagsökningar numera i princip av borgenären kräver uppgift 
om datum för inkassoåtgärd och pästi1ende om att kravet varit utformat 
enligt 5 §inkassolagen. När anledning kan tänkas förekomma. att inkasso
åtgärdt:n inte har varit riktigt utförd, begär tingsrätten in kopia av 
inkassobrevet. Det har i sådana fall hänt att iakttagelser har gjorts, som 
föranlett att ersättning har viigrats. 

Tingsrätten avstyrker förslaget att, om lagsökning eller bctalningsförcläg
gande avso:r inkassokostnad. vid ansökningen skall fogas avskrift av 
kravbrev. Tingsrätten behandlade under år 1978 ungefär 40 000 mål inom 
den summariska processen. l nästan alla dessa mål förekom anspråk på 
ersättning för inkassokostnad. Fiirslaget om bifogande av avskrift av 
kravbrev (tvä för varje mål) skullc medföra hantering inom tingsrätten av 
ytterligare omkring 80 000 handlingar. Det dclgivningssiitt som används 
medför, att tingsrätten skulle fä ta ungefär 5 000 kopior av kravbrcv, niir nya 
delgivningsförsändeber behöver sändas ut. Granskningen av kravbreven och 
annat merarbete skulle ofrånkomligen leda till behov av personalförstärk
ningar. 

Det är säkert riktigt att - som anförs på s. 157 i promemorian -
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bestämmelserna om kravbrevs utformning inte har slagit igenom utanför det 
tillståndspliktiga området. Trots detta anser dock tingsrätten att man bör 
pröva andra vägar, innan man bestämmer sig för åtgärden att tvinga 
borgenärerna att förete avskrift av kravbrev i domstolsförfarandet. 

Tingsrätten vill df1 till en början hänvisa till vad datainspektionen i 
promemorian (s. 154) anför om att det för att god inkassosed skall kunna 
upprätthållas fordras, att de som bedriver inkassoverksamhet fortlöpande 
informeras om vad som är att betrakta som god inkassosed i olika situationer. 
Inspektionen anser sig dock inte ha haft resurser för en sådan informations
verksamhet. Tingsrätten menar, att man i stället för att utöka kontrollen vid 
domstolarna genom att låta dem granska varje kravbrevs innehåll bör öka 
datainspektionens insatser med information och utbildning om god inkasso
sed och därmed också om kravbrevs utformning. Det bör för domstolarnas 
del räcka med en kontroll av kravbrevens utformning, när lx~hov av nt1gon 
anledning uppkommer i det enskilda fallet, t. ex. vid invändning av 
gäldenären. 

Datainspektionen borde kunna framställa en enkel broschyr om de krav 
som enligt 5 § inkassolagen ställs på utformningen av ett kravbrev. Denna 
broschyr skulle en domstol i pedagogiskt syfte kunna tillställa en borgenär, 
när inkassoersättning inte döms ut. Också andra typer av broschyrer för 
allmänhetens och inkassoföretagens ledning borde kunna framställas av 
datainspektionen. Tingsrätten har sig f. ö. bekant, att datainspektionen 
håller på att arbeta ut visst informationsmaterial angående riittelse enligt 12 ~ 
kreditupplysningslagcn. Säkert kan detta bli ett värdefullt hjälpmedel för 
allmänheten och andra. 

Enligt tingsrättens mening bör information om god inkassosed inte bara 
lämnas av datainspektionen. Exempelvis kunde bank inspektionen. advokat
samfundet och domstolsverket sprida information till bankinrättningar och 
advokater, kommunförbundet till kommunerna och företagarföreningarna 
till sina medlemmar. Enskilda borgenärer kunde påverkas genom att 
blanketter, som används av dem, ges lämplig utformning av blankettillvcr
karna. Som redan tidigare har framhållits bör broschyrer kunna utges av 
datainspektionen. Också TV och radio bör brukas för allmän informa
tion. 

4.3.6 Datainspektionen: 

Enligt departcmentsförslaget skall en förutsättning för att inkassoersätt
ning skall utgå i summarisk process vara att avskrift av kravbrev respektive 
amorteringsplan inges i målet. Det är härvid meningen att domstolen skall 
kontrollera att dessa handlingar uppfyller lagens krav. Denna ordning iir viil 
ägnad att stärka gäldenärens skydd mot otillbörliga inkassokrav. Datain
spektionen finner det rimligt att denna uppgift åläggs domstol~rna. Även om 
granskningen av handlingarna i fråga innebär en icke obetydlig ökning av 
domstolarnas arbetsbörda synes motsvarande effektiva tillsyn inte kunna 
uppnås på annat sätt till rimlig kostnad för det allmänna. 

4.3. 7 Rättcgångsutredningcn (jfr 4.1.J ): 

I departementspromemorian föreslås att vid ansökan om bctalningsföre
liiggande eller lagsökning skall fogas styrkta avskrifter av kravbrev eller 
annan handling för vars upprättande ersättning begärs. Motsvarande 
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bestämmelse saknas när det gäller ansökan om stämning. Som skäUör att 
borgenärer i den summariska processen skall behöva ge in de berörda 
avskrifterna anges i promemorian att man vill fft ett ordentligt genomslag av 
bestämmelserna i inkassolagen ( 1974: 182) angående kravbrevs utform
ning. 

Den föreslagna ordningen skulle komma att avse flera hundra tusen fall om 
året och innebära att uppskattningsvis mer än en halv miljon papper om året 
måste hanteras, vilket givetvis är arbetskrävande. Det kan ifriigasättas om 
man inte kan nå en godtagbar regcleftcrlevnad på ett för parter och domstol 
betydligt mindre betungande sätt. 

En helt dominerande andel av alla kravbrev upprättas inom ramen för en 
yrkesmässigt bedriven inkassoverksamhet. Sådan verksamhet kräver enligt 
2 * inkassolagen tillstiind av datainspektionen och datainspektionen utiivar 
enligt 13 * också tillsyn över efterlevnaden av lagen. Tillsynen bör givetvis 
också innefatta inkassolagens regler om hur kravbrev skall utformas. Kravet 
på domstolskontroll hör cUirför kunna slopas såvitt gäller kravbrev utformade 
av inkassoföretag som står under datainspektionens tillsyn. Också banker 
och advokater. vilka enligt 2 § andra stycket 4. inkassolagen inte behöver 
tillstånd för inkassoverksamhet, synes utan olägenhet kunna undantas. 
Givetvis m[1ste kravbrevet ges in om i undantagsfall kravet på inkassokost
nader skulle bestridas. 

4.3.8 Svenska hankt'örcningcn med instämmande av PKhankcn, Sveriges 

föreningshankcrs förbund och Upplysningscentralcn UC AB: 

I 12 och 19 §§ föreslås en bestämmelse att om ansökningen avser 
inkassokostnad skall vid ansökningen fogas styrkt avskrift av kravbrev eller 
annan handling för vars upprättande ersiittning begiirs. - - - Enligt uppgift 
från inkassobranschen skickar f. n. [1tminstonc en del företag aldrig med 
kopia av kravbrevet eftersom detta fördyrar hanteringen och det är önskvärt 
att hälla kostnaderna nere. Det borde riicka att ansökningarna i dessa 
ärenden upptar en försäkran att krav har skett enligt 5 §inkassolagen samt 
att en stickprovskontroll utövas genom tillsynsmyndigheten. J liirtill kommer 
att gälden~iren kan bestrida ersiittning för krav som inte skett enligt 5 * 
inkassolagen. Till detta för gäldenären ett incitament om ansökningarna far 
den ovan föreslagna lydelsrn. 

4.3.9 Motorbranschens riksförbund (MRF}: 

Enligt förslaget skall kopia av kravbrevet bifogas för att ersättning för 
inkassokostnad skall kunna utdömas. Detta kommer att förorsaka extra 
kostnader särskilt för inkassobolagen. MRF föreslår i stället, att dylik 
skyldighet inte skall behöva föreligga för sildana inkassobolag som erhållit 
datainspektionens tillstånd. Eftersom dessa inkassobolag står under konti
nuerlig tillsyn. synes niimligen uppgiftsskyldigheten vara onödig. 

4.3. IO Sl'enska inkassoföreningen: 

I 2 och 19 §§ uppstiilles krav på att till ansökning om inkassokostnad skall 
fogas bl. a. styrkt avskrift av kravbrev. - - -

Enligt föreningens mening uppstår en onödig hantering med åtföljande 



Prop. 1980/81 : 10 297 

kostnader. Det torde vara tillfyllest med en försäkran i ansökan om att krav 
skett. Gäldenären kan ju också bestrida ersiitlning därest krav ej skett. Det 
bör för övrigt betonas att inkassoföretagen använder av datainskpektionen 
godkända standardbrev. Givetvis sparas därför inte en kopia av det kravbrev 
som skickats till den enskilde gäldenären. Det bör vidare anmärkas att lagen 
inte kräver att betalningsföreläggande skall vara i skriftlig form. 

4.3.11 Domstolsvcrkct: 

Förslaget till ändring av 12 §synes grunda sig på den förutsättningen att om 
gäldenären gör invändning mot ett anspråk på ersättning för inkassokostnad, 
som ej grundar sig på skriftligt fordringsbevis. så skall denna invändning ej 
anses innefatta en invändning mot huvudfordringen. Förhållandet synes vara 
det omvända om gäldenären gör en invändning endast mot huvudfordran. 
När en invändning mot inkassokostnad sker i lagsökningsmål skall således 
enligt förslaget denna fråga hiinskjutas till riittegång, om förutsättningarna i 
övrigt är uppfyllda. Detta torde innebiira att utslag skall meddelas i den del av 
lagsökningsmålet mot vilken någon invändning inte har riktats. Enligt 
domstolsvcrkets mening innebär emellertid den föreslagna utformningen av 
12 * andra stycket sista punkten att målet i st1dant fall i sin helhet skall 
hänskjutas till rättegång. För övrigt torde med inkassokostnad i den 
föreslagna 12 § endast avses sadan inkassokostnad som inte grundar sig på 
skriftligt fordringsbevis, vilket bör framgå av paragrafens ordalydelse. 

4.3.12 Datainspektionen: 

Lagsökning för inkassokostnad som inte grundar sig på skriftligt fordrings
bevis skall enligt departementsförslaget få ske i samband med lagsökning för 
den fordran som har föranlett inkassokostnaden. I departementspromemo
rian (s. 231 ff) uttalas att skyldigheten att utge ersättning för inkassokostnad 
utgör en biförpliktelse till skyldigheten att betala huvudfordringen. Det 
anförs vidare att. då huvudfordringen s:'tsom tvistig hänskjutcs till rätteg:'mg. 
även anspråket pä ersiittning för inkassokostnad skall hänskjutas. Man kan 
dock tänka sig situationer då detta förfarande inte framstår som sjiilvklart. 
Om exempelvis gäldenären efter det att målet anhängiggjordes betalat 
huvudfordringen och företer kvitto. skall målet vad bctriiffar huvudfordring
en - förutsatt att yrkandet om utfående därav inte återkallas - enligt 12 * 
första stycket lagsökningslagen. hänskjutas till rättegiing. Det kan i detta fall 
verka onödigt att hänskjuta även inkassokravet. Å andra sidan kan det vara 
praktiskt att slutligt handlägga hela fordringen i ett sammanhang. I det fall 
borgenären återkallar huvudfordringen. sedan gäldenären efter lagsöknings
målcts anhängiggörande betalat denna, bör. enligt datainspektionens me
ning, inte hinder föreligga att meddela utslag över anspråket på inkassokost
nad. 

4.3. 13 Stockholms tingsrätt: 

Slutligen vill tingsrätten, i anslutning till vad som sägs i promemorian (s. 
229) om utfärdande av ett korrekt kravbrev efter ett tidigare felaktigt sådant. 
framhålla att, om yrkande om ersättning för korrekt kravbrev framställs i mål 
om lagsökning eller betalningsföreläggande först efter utfärdande av 
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föreläggande för giildeniiren. yrkandet inte torde kunna hifallas. Domstolen 
kan nämligen inte pröva om sitt beslut i förehiggandet om kostnadsers;itt
ning. Ftt nytt kravhre\" efter inkdande av domstolsproeess torck heller inte 
vara ägnat att tillvarata borgenärens riitt och diirmed inte föranleda beslut av 
domstolen om ersiittning. 

4.4 Behandlingen av inkassokostnad vid återtagande enligt konsu
mentkreditlagen och lagen om avbetalningsköp mellan näringsidkare 
m. fl. 

4.4.1 Riksskattcvcrket (RSV): 

I promemorian föresl{1s att inkassokostnad inte skall ing:I i den avriikning. 
som sker i sam hand med att en vara {1tcrtas enligt konsumentkreditlagen 01.:h 

lagen om avbetalningskiip mellan näringsidkare m. fl. (LAN). Datainsp~·k
tionen däremot hade i sin utredning föreslagit att inkassokostnaden skulle 
ingå som en post i avräkningen. 

Kreditgi\"aren (siiljaren) iir enligt 6 * inkassolagen skyldig att innan han 
vidtar riittslig t1tgiird med anledning av fordran skicka ett krav till giildeniiren 
utformat pi1 siitt som anges i 5 *inkassolagen. Eftersom ocks{1 handriickning 
hos kronofogdemyndighet för fttertagning enligt konsument kreditlagen och 
LAN anses som en riittslig åtgärd. kommer säljaren regclmiissigt att ha haft 
inkassokostnader i s{1dant mål. innan han ansöker om vcrkstiillighet hos 
kronofogdemyndighet. 

Om avräkningen slutar i ett saldo siiljaren till godo far säljaren enligt 
konsumentkreditlagen som regel inte kriiva ut mellanskillnaden av köparen. 
Att säljaren - om inkassokostnaden tas med i avriikningen - därigenom 
skulle mista sin rätt att fil ut ersiittning för inkassokostnad torde kunna 
betraktas som försumbart om man heaktar att säljare. som giir bruk av sin 
återtaganderiitt. förlorar hc 1a sin återst{1ende fordran enligt avräkningen. 
Har återtagning skett enligt LAN, iir det överhuvudtaget av mindre 
betydelse om inkassokostnaden tas med i avriikningen. Siiljaren mi1sti: 
nämligen oavsett om inkassokostnaden ingt1r i avräkningen eller inte skaffa 
sig en exekutionsurkund för att tvängsvis kunna ta ut heloppet av 
köparen. 

Resulterar avriikningen i ett saldo köparen till godo skulle den nu 
föreslagna ordningen betyda att siiljaren för att fä tillbaka varan milstc betala 
ett belopp till köparen. samtidigt som han inte för hcakta sin fordran pi1 
inkassokostnad mot köparen. RSV anser ett s[1dant förhtdlande otillfreds
ställande och menar att säljaren i denna situation skall kunna direkt fä 
tillgodoräkna sig inkassokostnaderna. Dessa kostnader skiljer sig inte heller 
till si11 art fränt. ex. ersättning för eget arbete med anledning av m<\\et. som 
säljaren fi'tr tillgodoriikna sig vid avräkningen. 

Frän allmän synpunkt iir det en fördel om siiljarens och kiiparens 
mellanhavande omedelbart och pi\ en gäng kan regleras i handriiekningsmä
let. Bäde proeessekonomiska och andra skäl talar hiirför. Köparen drabbas 
t. ex. av kostnader (ansökningskostnacl vid domstol. ersättning för horgenii
rcns eget arbete med anledning av m{tlet och arvode till om hud eller biträde 
samt ev. utsökningsavgift hos kronofogdemyndigheten) som vida överstiger 
inkassokostnadens storlek. om siiljaren "mf1ste" g{1 över domstol. 

Enligt RSV:s mening hör med hänsyn till det anförda inkassokostnaden 
ingå som en post i avriikningsfC:.irfarandet. 
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4.5 Datainspektionens förslag till långsiktig reglering al' storleken al' 
ersättning för inkassokostnad m. m. 

4.5.1 Rättegångsutrcdningcn (jfr 4.1.1 ): 

Rättcgångsutrcdningen godtar att datainspektionen för till uppgift att i 
samriid med statens pris- och kartcllniimnd fortlöpande genomföra kostnacls
undcrsökningar inom inkassobranschen. 

Utredningen vill uttrycka den förhoppningen att kostnadsundersökning
arna skall kunna ta sikte pa att fä till stäncl ett betydligt mera flexibelt 
ersättningssystcm iin det nuvarande. ätminstone såvitt gäller kostnaderna för 
en summarisk domstolsprocess. Rättcgångsutredningcn har sin uppmärk
samhet särskilt inriktad mot flera typer av massärenden där en rationalisering 
kan och faktiskt redan har drivits längt. Det gäller ärenden om t. ex. 
parkering pf1 privat mark, energiavgifter o. dyl. 

4.5.2 Riksrcvisionsverket (RRVJ: 

Vad härefter angi1r datainspektionens förslag till Emgsiktig reglering av 
crsiittning för inkassokostnader hänvisar RRV till tidigare yttrande i ärendet 
1978-10-20 ( dnr 1882-78). 

Ett viisentligt syfte med lagen om ersättning för inkassokostnad uppges 
vara att skydda giildenären mot en alltför omfattande skyldighet att ersätta 
dylika kostnader. I niimncla yttrande framh<'1lls att den totala ersättningen för 
inkassoverksamhct i praktiken ej begränsas till de i författning angivna 
beloppen. Inkassobyråerna bestämmer elen totala ersättningens storlek -
under konkurrens - genom individuella förhandsavtal med borgenärerna. 
Borgenärerna torde vid prissättning av produkter och tjiinster normalt 
betrakta denna del av ersättningen som en kostnad i rörelsen. Därmed torde 
hela ersättningen för inkassoverksamhctcn slutligen bäras av giildeniircrna. 
Det nuvarande systemet med den utformning det fått i praktiken - synes 
diirmcd inte garantera att lagens syfte uppnii.s. 

En statlig reglering av de ersättningar inkassobyråerna betingar sig av 
borgeniirerna torde å andra sidan innebära olägenheter av praktisk och 
ekonomisk karaktär. En dylik reglering kan leda till omstrukturering av 
inkassobranschen och ett minskat incitament till rationalisering. Dii transak
tionerna sker mellan fristäende ekonomiska subjekt torde dessutom 
efterlevnaden av reglerna vara svttra att kontrollera. 

En viss uppfattning om i vilken utsträckning lagens syfk uppnås i det 
nuvarande systemet kan dock erhttllas genom att studera vinstbilden i 
inkassobranschen. RRV vill därför ytterligare understryka att företagarvinst 
hör beaktas vid de föreslagna kostnadsundcrsökningarna. 

4.5.3 Riksskatteverket (RSVJ: 

Beträffande den långsiktiga regleringen av ersättningsbeloppen. både vad 
avser ersiittning för inkassokostnad och kostnad för lagsökning. bctalnings
föreliiggandc och återtagning enligt konsumentkreditlagen och lagen om 
avbctalningsköp mellan niiringsiclkare m. fl. delar RSV datainspektionens 
uppfattning att dl't iir angcliiget att få till ständ en mer permanent ordning för 
justering av dessa belopp. F. IL grundas besluten på allmänna bedömningar 
av inkassoföretagens kostnadsutveckling. i första hand deras lönekostnader. 
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Även enligt RSV:s uppfattning bör utgångspunkten för regleringen vara att 
ersättningsbeloppen motsvarar inkassoföretagens faktiska kostnader 
(genomsnittskostnad per åtgiirdstyp). Enligt RSV:s mening har datainspek
tionen anfört bärande skäl för att inte knyta ersättningsbeloppen till index. 
RSV har för sin del inte funnit skäl att närmare pröva hur en kostnadsun
dersökning lämpligen bör genomföras. Verket vill emellertid ifrågasätta om 
mer ingående och resurskrävande kostnadsundersökningar behöver göras 
med så korta tidsintervaller som vartannat år, i synnerhet som det föreslås att 
mer översiktliga bedömningar av kostnadsfrågan sker övriga år. 

4.5.4 Statens pris- och kartellnämnd (SPK): 

Pft uppdrag av justitiedepartementet har datainspektionen verkställt en 
undcrsiikning av inkassoföretagens kostnader i syfte att med resultaten av 
undersökningen som utgångspunkt föreslå en liingsiktig reglering av 
ersättningsbeloppen. Regleringen iir avsedd att skydda den enskilde mot 
alltför höga krav på ersättning. 

Det har emellertid enligt utredningen visat sig svårt att finna en metod att 
mäta kostnadsförändringar därför att dessa saknar direktrelation till 
förekommande kostnadsindexar. Vidare försväras enligt utredningen situa
tionen av pi\gående datorisering av inkassohanteringen. Datainspektionen 
har därför funnit det lämpligast att föreslå att en motsvarande kostnadsun
dersökning som den nu verkställda genomförs vartannat år. Inspektionen har 
under hand förhört sig hos SPK om niimnden vore villig att medverka vid 
genomförande av sådana undersökningar och säger sig därvid ha fått ett 
positivt svar. 

SPK vill bekräfta att ntimnden i mån av tillgängliga resurser är beredd att 
lämna den medverkan som kan p<'tkallas vid undersökningarna. 

4.5.5 Svenska kommunförbundet: 

Vad slutligen gäller datainspektionens utredning angående inkassokostna
der och förslag till lc"ingsiktig reglering av ersättningsfrägan m. m., avsnitten 7 
och 8, delar styrelsen datainspektionens uppfattning att bestämningen av 
tillåten inkassokostnad hör kunna grundas på kostnadsundersökningar. 
I littills gjorda undersökningar har dock endast omfattat inkassoföretagen. 
Enligt styrelsens mening hör kommande undersökningar även omfatta 
kommuner där inkassoverksamhctcn bedrivs utan anlitande av inkassoföre
tag. 

4.5.6 SYeriges adYokatsamfund: 

Samfundet, som inte anser sig kunna avgiva yttrande över datainspektio
nens kostnadsundersökning, har inga invändningar mot inspektionens 
förslag att det skall ävila inspektionen att i samråd med statens pris- och 
kartcllniimnd fortlöpande genomföra kostnadsundersökningar inom 
branschen och förelägga regeringen förslag till nya eller ändrade ersättnings
bclopp. 
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4.5.7 Motorbranschens riksförbund (MRI'): 

Vad slutligen gäller ersättningshcloppens fastställande i framtiden hitriider 
MRF datainspektionens förslag om automatisk. {irlig revidering. Därvid bör 
bl. a. arbetskraftskostnadsindex komma till användning. 

4.5.8 Svenska inkassoföreningen: 

I likhet med datainspektionen kan förcningen'intc för närvarande se att det 
är vare sig lämpligt eller möjligt att reglera ersättningsbcloppens storlek 
automatiskt genom att anknyta till ett index e. d. 

Några av skälen för föreningens uppfattning med utgångspunkt från 
inkassoföretagens verksamhet är följande. 

I en index föreligger svftrigheter att fä med samtliga kostnader. 
För olika företag föreligger olika förutsättningar i vad gäller till vilka 

poster kostnaderna hänför sig t. ex. pga. specialisering och kostnadernas 
storlek i följd av nivån på rationalisering av verksamheten. 

I en index kan hänsyn ej tagas till utvecklingskostnader t. ex. för införande 
av datadrift eller utveckling av dataprogram i syfte att uppnå en iinnu 
effektivare drift som motverkar större kostnadsökningar än nödvändigt. 

I en index är det ej heller möjligt att beakta företagsvinst. Det torde ej 
kunna fordras att inkassoföretagen skall visa storleken av beriiknacl affärs
vinst i förväg. Kännedomen om den budgeterade· vinsten bör vara 
förbehållen det enskilda företaget. 

Även om indexberäkning vore möjlig, vilket enligt föreningens uppfatt
ning inte är fallet, vore det inte möjligt att göra en riittvis fördelning av en 
ökning eller sänkning av ersättningen på de olika t1tgiirdstyper för vilka 
ersättning utgår. På grund av verksamhetens inriktning kan ett företag ha !ler 
av en typ av åtgärder än vad ett annat inkassoföretag har. 

De skäi som ovan kiheropats mot en indexberäkning är giltiga även i vad 
gäller datainspektionens förslag att inför justeringar av ersättningsbeloppens 
storlek göra kostnadsundersökningar som genomförs av inspektionen i 
samråd med statens pris- och kartcllniimnd. 

Inkassoföreningen föreslilr att hittills tillämpad ordning fortfarande gäller. 
Genom föreningens tillkomst kan framställningen om ersättningarnas 
storlek underbyggas på ett helt annat sätt än tidigare. Denna ordning kan 
lämpligen kombineras med större kostnadsundersökningar ~iv branschen var 
5-10 år. Sådana undersökningar bör inkludera även mindre företag vilket ej 
var fallet i datainspektionens undersökning. Sftväl framställningen som 
resultatet av kostnadsundersökningen kan remitteras till berörda myndighe
ter. 

Det torde vara uppenbart att inkassoföretagen ej erhåller för högt tilltagna 
ersättningar. Under 1978 kom nämligen ca 60 i::'r av inkassoföretagens 
intäkter från borgenärerna och ca 37 % från giildcniircrna. Motsvarande 
siffror i datainspektionens undersökning var 46 % resp. 51 % .. Det bör i detta 
sammanhang framhållas att det är borgeniirerna som erlägger betalning till 
inkassoföretagen för de kostnader dessa haft. Vid en beräkning mästc hänsyn 
även tagas hiirtill och det torde därvid ej vara möjligt att anviinda en 
indexmetod. 
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Bilaga till datainspektionens remissyttrande 
(se avsnitt 2.12.2 i remissammanställningen) 

Utkast till huvudriktlinjer för bedömning av oriktig- och miss,·isande

rekvisiten i 12 * kreditupplysningslagen 

Oriktig kreditupplysning anses föreligga d{1 hetalningsanmiirkning felak
tigt har påförts till följd av 

- oriktig Id-nummersättning externt dvs. ,av fordringsiigare eller av 
myndighet 

- d:o internt dvs. av KU-företaget 
- felaktigt inrapporterad anmiirkning 
- fordringsägaren sökt fel gäldenär eller förväxlat fysisk och juridisk 

person 
- stansfcl 
- felhantering hos myndighet, bank eller inkassoföretag. 
Afissvisande kreditupplysning anses föreligga d;\ hetalningsanmiirkning 

pMörts oaktat 
- det kunnat utredas att betalning erlagts eller uppgörelse triiffats före 

slutbevis/utslag/protest/restföring/förrättning 
- restförd moms avser tid då momsplikt upphört 
- dom i tvistemål medfört nedsättning av fordran 
- gäldenären har haft fog för att innehålla betalning men inte lyckats 

klargöra det för domstolen 
- betalningsanmärkningen tillkommit pil grund av brottslig handling av 

annan 
- fordringsägare vitsordar att ärendet fclhanterats pt1 fordringsägaresi

dan 
- slutbevis/utslag har utfärdats efter det avbetalningsplan övercnskorn

mits och följts 
- restförd skatt har avkortats. 
Däremot anses inte enbart följande omständigheter vara tillräckliga fiir att 

upplysning skall anses vara missvisande 
1. betalning sedermera erlagts 
2. inhibitionsbeslut har meddelats 
3. tvistemål pågår eller har inletts 
4. undanröjande skett 
5. annan än betalningsansvarig orsakat skulden 
6. gäldenären har glömt bort inbetalningen eller varit bortrest då skulden 

förföll till betalning. 
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Bilaga till Stockholms tingsriitts remissyttrande 
(se avsnitt 4.1.3 i remissammanställningcn) 

Enligt grundn:gcln i inkassolagen ( 1974: 1X2) skall borgenär framstiilla 
inkassokrav enligt 5 *mot giildeniir. innan borgeniiren företar riittslig {1tgiird 
(t. ex. ansöker om betalningsföreläggande). lnkassovcrksamhet skall enligt 
4 * bedrivas enligt god inkassosed. Bl. a. fiir giildeniiren inte vallas onödig 
skada eller oliigenhet. 

Syftet med inkassokrav mäste anses vara att tillgodose b[1de borgenären -
så att han får betalning för sin fordran - och giildeniiren -sä att denne gör sig 
fri fr{m sin skuld innan borgt.:niiren tar till riittslig iitgiird, som iir mer kostsam 
och ingripande för giildeniiren. 

Ersättning för inkassokostnad som riittegf1ngskostnad kan utgä under 
förutsättning att Mgärden har varit skäligen p;ikallad för att ta tillvara 
borgenärens rätt. 

Stockholms kommuns betalningsrutiner niir det giiller barntillsynsavgifter 
är upplagda så, 
att avgifter debiteras m{1nadsvis och 
att för varje månadspost utsiinds till giildeniiren 
först faktura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (dag 0) 

(fakturan förfaller till betalning dag 30) 
sedan betalningsp,~1111innelse................................ (dag 45) 
sist inkassokrav .......................................... (dag 75). 

Detta inncbiir, att gäldeniir som har debiterats barntillsynsavgifter fiir fyra 
mfmader utan att betala, tillsUills skrivelser som innebär anmaning att betala i 
sådan miingd att det fjiirde inkassokravet iir den tolfte betalningsanmanande 
skrivelsen (fakturor, betalningsp<lrninnnelser och inkassokrav). 

Under förutsiittning att m[madsposterna har debiterats under en tillriick
ligt begränsad tidsperiod - en rimlig avgränsning <ir enligt tingsrättens 
mening sex manader-och giildeniin:n iimh"i inte har betalat. mäste den bilden 
anses ha växt fram. att ytterligare inkassokrav för senare miinadsposter inte 
kommer att stärka giildeniirens betalningsvilja/förmf1ga s:1 att de leder till 
betalning. Diirmed kan siigas att ytterligare inkassokrav iir Verkningslösa och 
debitering av sådana vallar giildeniiren onödig olägenhet (skulden ökar med 
inkassoersiittningen utan motsvarande nytta för borgenär eller giildeniir). 
Borgenärens skyldighet att utfärda inkassobrev till denna giildeniir mf1ste 
anses ha upphört. Senare inkassokrav kan inte anses vara päkallade för att ta 
tillvara borgcniircns riitt mot giildeniiren. 

För att bilden Mer skall rubbas s{1 att skyldighet intriider för borgcniiren att 
utfärda inkassokrav mot samme giildeniir pi1 giildeniirens bekostnad, måste 
krävas en inte helt tillfällig förändring i skuldförhi1llandet -- t. ex. genom att 
under viss tid avgifter inte debiteras eller förfallna m<'tnadsposter betalas- så 
att giildeniiren under n{1gon tidsperiod inte iir utsatt för bctalningspåminncl
ser fran borgenären. Sådan föriindring bör enligt tingsriittens mening 
normalt pagå minst fyra mfmader för att inte anses helt tillfällig. 

0 
0 

lnkassoåtgiirderna i mt1Iet utöver 
de fyra första 

har enligt tingsriittens mening inte varit p{1kallade för att ta tillvara 
borgeniirens rätt. Ersiittning för dessa inkassoåtgiirder skall diirfor inte 
utg[1. 

Kostnaderna i rrnllct har bestämts i enlighet härmed. 
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Bilaga 4 

Lagrådsremissens lagförslag 

I Förslag till 
Lag om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173) 

Härigenom föreskrivs i frt1ga om kreditupplysningslagcn ( 1973: 1173) 

dels att 18 * skall upphöra att gälla, 

dels att 1. 3-14, 16, 19, 20 och 22 §§skall ha nedan angivna lydelse. 

Nuvarande lydelse 

Denna lag gäller yrkesmässigt 

bedriven kreditupplysningsverksam

het. Förmedling av upplysningar 

mellan kreditinrättningar omfattas 

dock ej av lagen, i den mån det iir 

fräga om Sveriges riksbank, Sveriges 

investeringsbank AB eller kreditin

rättning under bankinspektionens 

tillsyn. Ej heller giiller lagm förmed

ling av upplysningar mellan företag 

inom samma koncern. 

H 

Föreslagen lydelse 

Denna lag gäller kreditupplys

ningsverksamhet som bedrivs i för

l'än•ss_1fte eller som i annat fall är av 

större omfattning. 

Lagen omfattar inte l'erksamhet 

som avser förmedling av kreditupp

lysningar mellan kn:ditinriittningar 

eller företag som har inrättats för 

kreditupplysningsverksamhet, i elen 

mån det är fråga om Sveriges riks

bank, Sveriges invcsteringshank AR 

eller andra kreditinriittningar eller 

företag under bankinspektionens 

tillsyn iin jinansholag som 111•ses i 

lagen ( 1980:2) om finansbolag. 

Lagen gäller int(' h('ller verksamhet 

som a1·ser förmedling av kreditupp

lysningar mellan företag inom sam

ma koncern. 

Kreditupplysningsverksamhet får bedrivas endast efter tillstiind av data

inspektionen. 

Tillstånd behövs ej för kreditupp- Tillstånd behövs ej för kreditupp-

lysningsverksamhet, i den mtrn den 

hedrives genom offentliggörande av 

kreditupplysning i tryckt skrift. 

lysningsverksamhet, i elen mån elen 

hedri1·s genom offentliggörande av 

kreditupplysning i tryckt skrift eller 

annan skrift som avses i I kap. 5 * 
tryck frihetsförord ni ngen. 
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Nurarande lydelse 

Tillstånd att bedriva kreditupplys

ningsverksamhet far meddelas en

dast om det från allmiinna synpunk

ter finns behov av verksamheten och 

den kan a11tagas hli bedriven på ett 

sakkunnigt och omdömesgillt sätt. 

Tillstånd meddelas för en tid av 

högst tio år i sänder och får förenas 

med föreskrift om hur \"erksamheten 

skall bedrivas. 
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Föreslagen (vdelse 

Tillstånd att bedriva kreditupplys

ningsverksamhet far meddelas en

dast om det från allmänna synpunk

ter finns behov av verksamheten och 

den kan antas hli bedriven på ett 

sakkunnigt rn:h omdömesgillt sätt. 

Tillstånd får meddelas för en tid av 

högst tio år i sänder. Tillståndet får 

förenas med föreskrift om hur verk

samheten skall hedrivas och om 

skyldighet att anmäla ändri11g av 

förhållanden som har haft betydelse 

för tillståndet. 

Tillstånd för ej meddelas nagon för vilken gäller inskränkning i rätten att 

förvärva fast egendom enligt lagen (1916: 156) om vissa inskränkningar i 

rätten att förvärva fast egendom m. m. 

Krcditupplysningsn:rksamhet 

skall bedrivas s:1 att den ej leder till 

otillbörligt intriing i personlig integ

ritet genom innehållet i de upplys

ningar som förmedlas eller pt1 annat 

siitt. 

5 s. 

6§ 

K red i tupp I ysn i ngsver ksa 111 het 

skall bedrivas sd att den ej leder till 

otillhiirligt intdng i personlig integ

ritet genom inneh{11let i de upplys-

ningar som förmedlas eller pit annat 

sätt eller till all oriktiga eller missvi-

sandc uppgifier /11gras eller /ii1111111s 

llT. 

Uppgift om någons politiska eller religiösa uppfattning. ras eller hudfärg 

får icke insamlas. lagras eller vidarebefordras i kreditupplysningsverksam

het. 

Uppgift om att ni'tgon misstiinkes 

eller dömts för brott eller avtjänat 

straff eller undergått annan påföljd 

för brott eller varit föremål för 

åtgärd enligt barnavårdslagen 

(I 960:97). lagen ( 1954:579) om nyk

terhetsvård. lagen (1956:2) om soei-

2ll Riksdt1R<'11 19/:ilJ!l:i/. I sam!. Nr 111 

Uppgift om att någon misstänks 

eller har dömts för brott eller har 

avtjänat straff eller undergått annan 

påföljd för brott eller har varit före

mål för åtgärd enligt barnavårdsla

gen (1960:97). lagen (1954:579) om 

nykterhetsvård. lagen (1956:2) om 
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Nuvarande (rdelse 

alhjälp. lagen ( 1966:293) om bere

dande av sluten psykiatrisk vård i 

vissa fall. lagen (1967:940) angiknde 

omsorger om vissa psykiskt utveck

lingsstörda. lagen (1964:450) om 

fttgiirder vid samhällsfarlig asociali

tet eller utliinningslagen ( 1954: 193) 

får ej utan medgivande av datain

spektionen insamlas. lagras eller 

vidarebefordras i kreditupplysnings

verksamhet. Detsamma gäller upp

gift om sjukdom, hälsotillstånd eller 

liknande. 
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Föreslagen (vdelse 

socialhjiilp. lagen (1966:293) om 

bL'redancle av sluten psykiatrisk värd 

i vissa fall. lagen (1967:940) angt1en

de omsorger om vissa psykiskt 

utvecklingsstörda. lagen (1964:450) 

om fttgiirder vid samhiillsfarlig aso

cialitet. lagen ( 1973:558) 0111 tillfiil

ligt 0111hii11dertaga11dc, lagen 

(1976:511) 0111 omhii11dcrtaga111lc av 

herusadc personer 111. 111. eller utliin

ningslagen ( 1954: 193) för ej utan 

medgivande av datainspektionen in

samlas. lagras eller vidarebefordras i 

krL'ditupplysningsverksarnhet. Det

samma giiller uppgift om sjukdom. 

hiilsotillständ ellL'r liknande. 

Medgivande som avses i andra stycket får liimnas endast om synnerliga skäl 

föreligger. 

H 
Personupplysning fär ej innehtilla uppgift om annan betalningsförsummcl

se än sådan som fastslagits genom domstols eller annan myndighets 

avgörande eller åtgärd eller som lett till betalningsinställelse. konkursansö

kan eller ackord. Uppgift som enligt det sagda ej för liimnas ut fi\r icke heller 

lagras. 

Datainspektionen för medge un

dantag frän bestämmelserna i första 

stycket. 

Personupplysning får ej innehålla 

uppgift om omständighet eller för

hållande som är av betydelse för 

bedömningen av någons vederhäf

tighet i ekonomiskt hiinseende. om 

fem år förflutit från utgången av det 

f1r då omstiindigheten inträffade 

eller förhållandet upphörde. Upp

gift som enligt det sagda ej får 

lämnas ut skall efter den angivna 

tiden gallras ut ur register som 

Regeringen eller, efter regeringens 

hcsriimmandc. datainspektionen för 

förcskri1·a undantag fr{m bestäm

melserna i första stycket. om det 

finns särskilda skäl. 

Personupplysning för ej innehålla 

uppgift om omstiindighet eller för

hMlande som är av betydelse för 

bedömningen av nilgons vedcrhäf

tighet i ekonomiskt hiimeende. om 

tre år förflutit fr[m utgtmgen av det {1r 

dft omständigheten inträffade eller 

förhållandet upphörde. Uppgift som 

enligt det sagda ej för liimnas ut skall 

efter elen angivna tiden gallras ut ur 

register som wzviinds i kreditupplys-
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Nul'arande (vdelse Föreslagen (rdelse 

användes i kreditupplysningsverk- ningsverksamhet. Gallringen skall 

samhet. Gallringen skall göras sä göras s<I snart det kan ske och i vart 

snart det kan ske och i vart fall innan fall innan upplysning lämnas om den 

upplysning lämnas om den som upp- som uppgiften avser. 

giften avser. 

Personupplysning för ej liimnas 

ut, om det finns anledning antaga att 

upplysningen kommer att användas 

av annan iin den som p{i grund av 

ingånget eller ifrilgasatt kreditavtal 

eller av liknande anledning har 

behov av upplysningen. Vad nu sagts 

giiller ej offentliggörande av person

upplysning i tryckt skrift. 

Personupplysning får ej lämnas 

ut, om det finns anledning anta att 

upplysningen kommt-r att anvi"indas 

av någon annan iin den som pä grund 

av ing{mget eller ifrågasatt kreditav

tal eller av liknande anledning har 

behov av upplysningen. Vad nu sagts 

gäller ej offentliggörande av person

upplysning i tryckt skrift eller a1111a11 

skrift som m·ses i I kap. 5 § tryckfri

het.1förordningen. 

10 § 

Var och en har riitt att mot skälig Var och en har rätt att mot skälig 

avgift hos den som bedriver kredit- avgift hos den som bedriver kredit-

upplysningsverksamhet fä skriftligt upplysningsvcrksamhct fä skriftligt 

besked om innehållet i de uppgifter besked om huruvida det i 1-erksamhe-
som finns lagrade om honom. ten fi1111s uppgifter lagrade om 

honom och, om de! ji1111s sådana 

uppgifter, vad de har för innehåll. 

11 ~ 

Om personupplysning Himnas på 

a11nat sätt än g('nom ojfentliggiirande 

i tryckt skrift, skall skriftligt mcdde

landt: om upplysningms i1111elu1ll 

samtidigt lämnas kost11ad1frifl till den 

som 11pplys11ingen avser. 

När personupplysning lämnas. 

skall den som avses med upplysning

en samtidigt och kost11adsfri11 tillstäl

las e/f skriftligt meddelande 0111 de 

uppgifter, omdömen och råd som 

11pplysni11gen innehclller rörande ho

nom och om l'em som har begiirt 

11pplysni11gen. 

När anna11 kreditupplysning rö

rande ('nskild person lämnas, skall 
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Nul'Orande ~rdelse 

Förekommer ankdning till miss

tanke att uppgift i kreditupplysning 

som lämnats under den senaste tolv

månadersperioden eller i register 

som amändes i krcditupplysnings

verksamhet är oriktig eller missvi

sande, skall den som hedriver verk

samheten utan dröjsmål 1•idtuga skii

liga åtgärder för att utreda förhållan

det. 

Visar sig uppgiften vara oriktig 

eller missvisande, skall den, om den 

förekommer i register. rättas, kom

pletteras ellt>r uteslutas ur registret. 

Har uppgiften tagits in i kreditupp

lysning som lämnats på annat sätt än 

genom tryckt skrift, skall rättelse 

eller komplettering så snart det kan 

ske tillställas var och en som under 

den senaste tolvmånadersperioden 

fått del av uppgiften. Har uppgiften 
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Föreslagen ~vdelse 
den som a1·ses med 11pp/_1'.rning<:'11 

samtidigt och kosmadsfrirt rillsriillas 

ett skriftligt 111edde/a11de om de upp

gifter som 11pplys11i11ge11 i1111ehåller 

riirand<:' 1!0110111. 

Har som ett led i rn upplysning 

som m'.I'('.\' i försra eller andra stycket 

uppgiji, omdöme eller räd liimnats 

liren betriiffande en annan enskild 

person, skall de11a anges i meddelan

det jiimte den andra personens namn. 

Andra uppgifler riirandc dm perso

nen iin iden1it<:'tsuppgijier och adress 

får ej framgtl ar medde/amlet. 

Försra-lredje styckena giiller ej 

kreditupplysning so111 lämnas genom 

offemliggörande i tryck! skriji eller 

annan skriji som avses i I kap. 5 ~ 

1ryckfrihe1.1ji'irordningen. 

Förekommer anledning till miss

tanke att en uppgift i kreditupplys

ning som liimnats under den senaste 

tnlvm[madersperioden eller i regis

ter som cml'iinds i kreditupplysnings

verksamhet iir oriktig eller missvi

sande. skall den som bedriver verk

samheten utan dri.ijsmM l'idra sklili

ga Mgärder för att utreda förhMlan

det. 

Visar sig uppgiften vara oriktig 

eller missvisande, skall den. om den 

förekommer i register. riittas, kom

pletteras eller uteslutas ur registret. 

liar uppgiften tagits in i en kredit

upplysning som Himnats pti annat 

sätt lin genom tryckt skrift eller 

annan skrift som m·ses i I kap. 5 § 

1ryckji·ihetsf'örord11ingcn, skall riit

telsc eller komplettering så snart det 

kan ske tillstiillas var och en som 
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liimnats i periodisk skrift. skall rät

telse eller komplettering så snart det 

kan ske införas i ett följande num

mer av skriften. Vad som siigs i detta 

stycke giiller dock icke. om uppgif

ten uppenbarligen saknar betydelse 

för bedömningen av vederbörandes 

vederhiiftighet i ekonomiskt hänse

ende. 

1 lar fdiga om rättelse eller liknan

de fttgiird tagits upp efter framstiill

ning fdin den som uppgiften avser. 

skall denne kostnadsfritt underrättas 
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under den senaste tolvmänaderspe

rioden fått del av uppgiften. Har 

uppgiften under den senaste tolv111å-

11adcrspcriode11 lämnats i periodisk 

skrift. skall riittelse eller komplette

ring s{1 snart det kan ske införas i ett 

följande nummer av skriften. Vad 

som siigs i detta stycke gäller dock 

icke. om uppgiften uppenbarligen 

saknar betydelse för bedömningen 

av vederbörandes vederhiiftighet i 

ekonomiskt hiinseencfe. 

Har en fråga om riittelse eller 

liknande ätgiird tagits upp efter 

framstiillning fran den som uppgif

ten avser. skall denne kostnadsfritt 

om huruvida sf1dan åtgiird vidta- underrättas om huruvida sådan 

gits. 

Register som am·iindes i kredit

upplysningsverksamhet för överlMas 

eller upplfatas till annan endast efter 

medgivande av datainspektionen. 

Upphör ntlgon att bedriva kredit

upplysningsverksamhct. skall han 

anmäla detta till datainspektionen. 

Inspektionen föreskriver i sådant fall 

hur det skall förfaras med register 

som anviillls i verksamheten. 

åtgiird vidtagits. 

IH 
Register som a111·ä11ds i kreditupp

lysningsverksamhct fär överlittas el

ler uppltitas till annan endast efter 

medgivande av datainspektionen. 

Den som upphör att bedriva kre

ditupplysningsvcrksamhet eller som 

avser att flytta sädwz 1·c'rksamhe1 till 

t'tt a1111at land eller att kassera ett 

register som w11·ä11ds i såda11 1•erk

samhet skall anmäla detta till datain

spektionen. Inspektionen föreskri

ver i sådana fall hur det skall förfaras 

med register som l1crörs av åtgär

den. 

14* 
Den som är eller varit verksam i Den som är eller lzarvarit verksam 

kreditupplysningsverksamhet fär ej kreditupplysningsverksamhet får 

obehörigen yppa vad han till följd inte obehörigen röja eller utnyttja vad 

därav fött veta om enskilds pcrsonli- han till följd därav fött veta om 

ga förhållanden eller om yrkes- eller enskildas personliga förhållanden 

affiirslzemlighet. eller om yrkes- eller affärslu:mlighe

tcr. 
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Datainspektionen har rätt att före

taga inspektion hos den som bedri

ver kreditupplysningsverksamhet 

och att taga del av samtliga handling-
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Datainspektionen har rätt att före

ta inspektion hos den som bedriver 

kreditupplysningsverksamhct och 

att ta del av samtliga handlingar som 

ar som rör verksamheten. rör verksamheten. 

Den som bedriver kreditupplysningsvcrksamhet skall lämna datainspek

tionen de upplysningar om verksamheten som inspektionen begär för sin 

tillsyn. 

Bedrirs kredit11pplys11ing.n·erk-

.rnmhet genom wgil'andc av tryckt 

skri/i eller annan skrift som m•scs i 

1 kap. 5 § tryckfrihetsförordningen, 

skall den som bedriver verksa111hc1en 

inom en vecka efter 111gil'lmdet kost-

11ad.1fritt tillställa dataimpektionen ett 

exemplar m· skrifien. 

19 *' 
Till böter eller fängelse i högst ett Till böter eller fängelse i högst ett 

år dömes den som uppsatligen eller år döms den som uppsåtligen eller av 

av oaktsamhet oaktsamhet 

I. bedriver kreditupplysnings- I. bedriver kreditupplysnings-

verksamhet utan tillstånd enligt den

na lag, när sådam erfordras, 

2. bryter mot 6-9 eller 13 * eller 

mot föreskrift som meddelats enligt 

4 .§första stycket eller 17 §. eller 

3. lämnar osann uppgift i fall som 

avses i I 0 eller 11 * eller i 16 § andra 

stycket 

1 Senaste lydelse 1975:742. 

verksamhet utan föreskrirct till

stånd, 

2. bryter mot 6--9 §, 13 * första 

stycket eller andra stycket första 

meningrn eller 16 § tredje stycket, 

3. bryter mot föreskrift som med

delats enligt 4 .li andra stycket, 13 .li 

andra stycket andra meningen eller 

17§,eller 
./. lämnar osann uppgift i sådana 

fall som avses i 10 § eller 16 S andra 

stycket eller i ett meddelande enligt 

l 1 ~ så1·itt angår förhållanden som 

avses i 11 ~första eller andra stvcket 

eller tredje stycket första meningen. 

Till höter döms den som 11ppscltli

ge11 föranleder att den som hedrircr 
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kreditupp!i·s11i11gs1·crkm111hct. a11-

11at fall än som m·scs i 9 .~ andra 

meni11gl'11, lämnar ut cn pcrsmwpp

lysning till någon som inte på gr1111d 

m· ingånget eller ifrågasatt kreditarta/ 

eller ar lik11ande a11/edni11g har behov 

ar 11pplys11i11ge11. I ringa ji1ll döms 

dock inte till an.1Tar. 

20 * 
Har kreditupplysningsverksamhet 

bedrivits utan tillständ enl(i;t de1111a 

hq~. när såda111 erfordras. skall regis

ter som använts i verksamheten för

klaras förverkat. om det ej är uppen

bart obilligt. Detsamma gäller. om 

register överlåtits eller upplåtits 

strid med 13 ~ första stycket. 

Om den som bedriver kreditupp

lysningsverksamhet icke fullgör vad 

som åligger honom enligt IO, 11 eller 

12 *. fär datainspektionen förelägga 

vite. Detsamma gäller. om den som 

bedriver sådan verksamhet underlä

ter att lämna tillgång till handling 

eller att bmna upplysning i fall som 

avses i 16 *· 

Har kreditupplysningsverksamhet 

bedrivits utan j'iireskriret tillst:md. 

skall register som använts i verksam

heto:n förklaras förverkat, om det ej 

är uppenbart obilligt. Detsamma 

gäller. om register överlåtits eller 

upplMits i strid med 13 § första 

stycket eller om föreskrift som med

delats enligt 13 §andra stycket andra 

meningen ej följts. 

Om den som bedriver kreditupp

lysningsverksamhet inte fullgör vad 

som illigger honom enligt 10, 11 eller 

12 *·för datainspektionen förelägga 

vite. Detsamma giiller. om den som 

bedriver s{1dan verksamhet underlft

ter att liimna tillg!mg till handling 

eller att liimna upplysning i fall som 

avses i 16 *första eller andra styck-

et. 

Denna lag träder i kraft. såvitt avser upphävandet av 18 * den I januari 

1981 och i övrigt den l juli 1981. 

Utan hinder av första stycket för datainspektionen i ett tillstilndsiirende 

som avgörs före den l juli 1981 meddela föreskrift enligt 4 *andra stycket om 

skyldighet att anmäla ändring av visst förhållande. siivitt angår tid frän och 

med niimnda dag. 
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2 Förslag till 
Lag om ändring i inkassolagen (1974:182) 

Härigenom föreskrivs i fdga om inkassolagen (1974: 182) 

dels att 16 S skall upphöra att gälla, 

dt:ls att 1-3, 5, 7, 10. 11-13 och 17 s§ skall ha nedan angivna lydelse, 

dt:ls att rubrikerna närmast före I och 2 ** skall ha nedan angivna 

lydelse. 

dels att rubriken närmast före 4 §skall lyda ''Regler för inkassoverksam

her·. 

dels att niirmast före 9 * skall införas en ny rubrik, ""Verkan av viss 

betalning''. 

dels att närmast före l!J. 11 och 12 ** skall införas nya rubriker av nedan 

angirna lydelse. 

dels att i lagen skall införas t\'il nya paragrafer, 10 a *och l 7 a *·av nedan 

angivna lydelse samt närmast före dem nva rubriker av nedan angivna 

lyddse. 

Nuvara11d<:' lydelse 

Inledande bestämmelser 

Denna lag giiller yrkesmiissigt 

bedriven inkassovcrksamhet. Verk

samhet hos exekutiv my11dighet om

fattas dock ej m• lagen. 

Med inkassoverksamhel avses i 

denna lag verksamhet med syfte att 

drirn ill betalnillg för fordran. 

I § 

Föreslage11 lydl'lse 

Tillämpningsområde 

Denna lag gäller indril'fiing m• 

egen eller annans fordran genom 

krm• eller annall inkassoåtgärd (in

kas.1·m·erksamhet). Med inka.1·soä1-

giird fDrstås åtgiird .1·om in11ebär 

annan påtryckning på giildeniire11 ii11 

angivande m· tid jc)r hetalning rller 

uppgift om all fordringen, om den 

inte betalas, kommer att ö1·erliimnas 

till någon annan för illkasso. 

Beträffande enskilda personers el

la dödsbons indril'fiing il\' egna ford

ringar tillämpas lagen endast om 

fordringen har uppkommit i närings

verksamhet eller har ö1•ertagits för 

indrirning. 

Lagen giiller ej exekutiva myndig

heters verksamhet. 



Prop. J 980/81: 10 

Nuvarande ~rdclse 

Tillstånd m. m. 

lnkassoverksamhet. som avser in

drivning av fordringar för annans 

räkning eller fordringar som överta

gits för indrivning. för bedrivas 

endast efter tillst{md av datainspek

tionen. 

Tillst{md behövs ej för inkasso

verksamhct som bedrin's av Sveriges 

riksbank. Sveriges investeringsbank 

AB. kreditinrättning under bankin

spektionens tillsyn eller advokat. 

H 
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Tillstånd för viss inkassoverksam

hct 

Jnkassovcrksamhet. som avser in

drivning av fordringar för annans 

räkning eller fordringar som har 

övertagits för indrivning. far bedri

vas endast dter tillstlind av datain

spc ktionen. 

Om inkassol'erk.rn111hetrn llfgiir eu 

underordnat led i rn anm111 1·erksa111-

het och båda 1·crk.rnmheterna hcdril's 

utan fön·iirt'ss_1jic clla 0111 inkasso

verksa111hc·ten hedri1·.1 c11· etl företag 

för ett annat jiJre111g inom sa111111a 

koncern. hehii1·s lillständ endast ifi1ll 

dtl inkas.1·m·erks11111heten a1·ser ford

ringar som 1illko111111cr eller har ö1·cr

tagits från någon .w111 ime llTan till

stånd enligt denna lag hade kunnat 

drira in fordringarna. 

Tillst{md behövs t:~j for inkasso

verksamhet som iir ai· tillfällig natur 

och a1·ser endast enstaka fordringar 

eller so111 bedri1·s av Sveriges riks

bank. Sveriges investcringshank 

AB. jÖf!'tag under bankinspt'ktio

nens tillsyn eller advokat. 

Tillstånd får meddelas endast om Tillstimd far meddelas endast om 

verksamheten kan antagas bli bedri- verksamheten kan antas bli bedriven 

ven pä ett sakkunnigt och omdömes- på ett sakkunnigt och omdömesgillt 

gillt siitt. Tillstfind meddelas för en sätt. 

tid av högst tio iir i sänder och fär Tillsttmdjår meddelas för en tid av 

förenas med föreskrift om hur verk- högst tio ;lr i s~inder. Tillståndet far 

samheten skall bedrivas. förenas med föreskrift om hur verk

samheten skall bedrivas och 0111 

skyldighet att an111iila ändring !Il' 

förhållanden som har lwji hetydel.1·e 

för tillståndet. 
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Krav mot gäldenär skall framstiil

las skrijiligm. Vad som fordras i 

kapital. riinta och ersiittning för 

kostnader skall anges var för sig. J 

fråga om ränta skall särskilt anges 

beloppet av upplupen ränta. ränte

satsen samt den tid och det kapital

belopp som ligger till grund för 

ränteberäkningen. 
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Krav mot en g:ildeniir skall fram

stiillas skriftligt. Kra1't'f.\'kal/ i1111elull

la tydlig uppgift 0111 borgrnärcns 

namn O('/z om det förhållande som 

fordringe11 grundar sig på. Är det 

fråga om en fordra11 som har Öl'erlä

tits eller pcmt.rntts oclz kan gäldenären 

ej med befriande Ferkcm betala till 

ÖFcrlåt11rc11 eller pamsiittarcn, skall 

kraret i1111eh11/la c11 tydlig 11pplysni11g 

om della .f6rlu11/ande. I krm· bör 

lämnas anvisning om lämpligt bctal

ningssiitt. 

I krav skall wul som fordras i 

kapital. ränta och ersättning för 

kostnader anges var för sig. l fråga 

om riinta skall siirskilt anges belop

pet av upplupen ränta. riintesatsen 

samt den tid och det kapitalbelopp 

som ligger till grund för riinteberäk

ningen. 

I samband med krav skall anges viss skälig tid inom vilken gäldenären har 

att betala frivilligt eller anmiila om han har någon inviinclning mot 

kravet. 

Bestiimmelserna i 5 och 6 ~~ giiller Hcstiimmclsen i 6 ~ giillcr ej. om 

ej. om gäldenären uppenbarligen giildeniiren uppenbarligen söker 

söker undandraga sig att betala eller undandraga sig att betala eller om 

om det annars föreligger siirskilda det annars föreligger siirskilda skäl 

skiil att frångii vad som föreskrives att frång[1 vad som föreskri1·.1· där. 

diir. 

Hantering av inkasserade medel 

10 * 
Medel som in kasserats för annans Medel som har inkasserats för 

räkning skall hMlas avskilda och 

utan driijsmäl insättas pä räkning i 

annans riikning skall hållas avskilda. 

Har medlen upphurils i inkas.1·m·erk-
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bank eller motsvarande. Har ej samhet som inte är av til(flillig natur 

annat avtalats, skall medlen utan och inte 11\"ser endasr enswka j(ml-

dröjsmål redovisas till hunulman- ringar. skall de utan dröjsmäl insiit-

nen. tas på räkning i bank elkr motsva

rande. 

Om den som .fiir en borgenärs 

uppdrag att driva in en fordran har ett 

annat. fortlöpande uppdrag av bor

genären att i 1·iisentlig omfattning 

uppbiira medel för dennes räkning 

utan skyldighet att hålla dessa medel 

avskilda, kan parterna skri.filigen 

ö1·ein1skom111a om undantag från 

första stycket. 

Medel som har inkasserats för 

annans räkning skall utan clröjsmi1l 

redovisas till denne. om ej annat har 

tH'talats. 

Register i inkassoverksamhet 

10 a * 

Den som är eller har varit verksam 

i inkassoverksamhctför 1-ilken krärs 

Register som avser gäldenärer och 

som anl'iinds i tillstå11d.1pliktig inkas

soverksamhet .får örerliitas eller upp

ldtas till annan endast efier medgil'(lll

de m· dataimpektionen. 

Den som upphör med tillstånds

pliktig inkassol'erksamhet eller som 

a1•ser af! f/yffa en sådan verksamhet 

till ett annat land eller all kassera ett 

register som a!ll"iinds i sådan verk

samhel skall anmiila de11a till da111in

spektione11. Inspektionen föreskriver 

i sådana fall hur det skall förfaras 

med register som berörs tll' åtgär

den. 

Tystnadsplikt i inkassovcrksamhct 

11 § 

Den som iir eller har varit verksam 

en inkassoverksamhet som avser 
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1ills1dnd rnlig1 denna lag far f'j Phe

hiirigen yppa vad han till följd d;irav 

fött vda om enskilds personliga för

htillanden elkr om yrkes- eller af 

fiirshe111/ighct. 
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intlriming 111· .fimlringar för an1wns 

räkning eller .fimlringar som har 

{irertagits fiir i11driv11ing far inre obe

hörigen röja 1'/la 111nyttja vad han till 

följd d;ira\· har fött veta om enskildas 

personliga fiirhi'1llanden eller om 

yrkes- dler ajji"irshcmligheter. 

Första stycket tillämpas ej i fråga 

0111 drn som enligt annan f()rfallning 

lir 1111derk11stad c11 11101s1·11r1111de tyst-

11ad1plik1. I det allmä11na.1· 1·erksa111-

het tilliimpas hcstii111111clscrna i sekre

tess/agen (I 980: I IJ/J J. 

Kostnader för inkassoåtgärder 

12 * 
Om giildeniirs skyldighet att ers;it- Om gäldeniircrs skyldighet att 

ta koslnad för inka.1·sotl1giird i l'issa ers:itta kos/nader för i11kas.rnå1gär-

/lill finns siirskilda bestiimmelser. dcr finns siirskilcla hestiimrnelser. 

LH 
Datainspektionen utövar tillsyn 

över dkrlcvnaden av denna lag. 

Inspektionens tillsyn omfattar dock 

ej verksamhet som bedril'cs av Sve

riges riksbank, Sveriges investe

ringsbank AB, krcdi1i11rättning un

der bankinspcktionens tillsyn eller 

advokat. 

Tillsynen skall utövas sii, att den 

icke viillar större kostnad eller olä

genhet iin som iir 11ödvii11dig. 

Datainspektionen utövar tillsyn 

över efterlevnaden av cknna lag. 

Inspektionens tillsyn omfattar dock 

ej verksamhet som bedrivs av Sveri

ges riksbank, Sveriges investerings

bank AU.före/ag unckr bank inspek

tionens tillsyn eller advokat. 

Tillsynen skall utövas s{1, att den 

i111e vi1llar större kostnader eller olii

genheter iin som är nödvändigt. 

J7 ~I 

Till böter eller fängelse i högst ett Till hötcr eller fängelse i högst ett 

ar dömes den som uppst1tligen eller {1r döms den som uppsi1tligen eller av 

av oaktsamhet oaktsamhet 

1. bedriver inkassoverksamhct l. bedriver inkassoverksamhet 

utan tillsti111d c11lig1 dc1111a lag. niir utan föreskri1·('1 tillst:rnd. 

sådant erjlmlras, eller 2. /Jryrcr 11101 föreskrift e11lig1 3 ~ 

1 Senaste lydel~c 1975:7.:\.:\. 
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2. liimnar osann uppgift i fall som 

avses i 14 * andra stycket. 
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andra .rtycket all anmii/a ändring !IF 

riss/ fiir/1111/ande. 

3. bryta 11101 JO a .~ försrn stycket 

eller andra stycke/ första mmi11gl'!1 

eller 111ot järeskrift som har medde

lats rnligt /() c1 *andra stycket andra 

me11i11gc11, eller 

.J. liimnar osann uppgift i sådana 

fall som avses i 14 -~ andra stycket. 

Förverkande av register 

17 a * 
Har inkassovcrkrnmhct hedril'its 

utan _f('ircskril'et tillständ. skall regis

ter so111 a\".\"l'r gäldeniira och som har 

am·c/11ts i rerksamhetcn förk/arasfiir

\'erkat, om det ej iir llfifWll/Jart obil

ligt. /)ctsamma gälla. 0111 elt register 

har iiwrlåtits eller up11låtits i strid 

med 10 a * första s1yckct l'ller 0111 

föreskrift som har mnldclals e11lig1 

JO a *andra styckl't andra 111e11i11grn 

ej har följts. 

Denna lag träder i kraft. såvitt avser l l * och upphiivandct av 16 * den l 

januari 198 I och i övrigt den I juli 198 I. 

Utan hinder av första stycket for datainspektionen i ett tillst[111dsiirende 

som avgörs före den 1 juli 1981 meddela föreskrift enligt 3 *andra stycket om 

skyldighet att anmäla ändring av visst förhiillandc. s{tvitt angär tid friln och 

med niimnda dag. 

Har n{1gon erhällit tillst;'lnd till inkassovcrksamhet enligt iildrc bestiimmcl

scr men fordras ej s;iclant tillstf111d enligt den nya lagen. skall dock föreskrift 

som har förenats med tillsti111det fortsiitta att giilla till dess datainspektionen 

beslutar om annat. 
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3 Fi"irslag till 
Lag om ersättning för inkassokostnader m. m. 

Härigenom föreskrivs följande. 

I * Denna lag giillcr en g:ildcniirs skyldighet att ersiitta en borgeniirs 

kostnader för !11giirdcr som syftar till att förmå giildenärcn att erliigga 

betalning för .:n förfalkn skuld. 

2 * Giildenärcn :ir skyldig att utge ersiittning för skriftlig betalningspi'1min

nelse rörande skulden. om avtal diirom har triiffats senast i samband med 

skuldens uppkomst. 

3 * Gäldenären är vidare skyldig att utge ersättning för 

1. krav rörande skulden. om kravbrev som har utformats p[1 ett s[1dant siitt 

som anges i 5 * inkassolagen ( l974:182) har lämnats iiver eller sänts till 

giildenären. 

2. uppriittande av fullstiindig plan för amortering av {1terstäende del av 

s~ulden. om planen har tillkommit i samr{1d med giildeniiren samt har satts 

upp skriftligt och l:imnats över eller siints till giikleniiren. 

4 * Ersiittningsskyldighet enligt 2 och 1 **gäller endast kostnader som har 

varit skäligen pjkallade för att ta till vara horgcnär.:ns riitt. 

Frsiittning utgiir med skiiligt belopp enligt vad regeringen närmare 

föreskriver. 

5 * Har n:'1gon annan {1tgiird än som avses i 2 och 1 ** vidtagits i syfte att 

förrn;! giildeniiren att erliigga betalning för en förfallen skuld. är denne inte 

skyldig att ersiitta kostnaderna för åtgiirden. Vad nu sagts inskränker dock 

inte en gäldeniirs skyldighet att ersiitta kostnader för mer omfattande 

förhandling för biliiggande av tvistefri1ga rörande en fordran. 

6 * Avtalsvillkor som utvidgar gUldenärcns skyldighet att utge ersättning 

utöver vad som följer av d.:nna lag iir ogiltigt. 

Denna lag triider i kraft den 1 juli 1981. 

Bestiimmelsen i 6 * tilliimpas iiven p:"'1 avtalsvillkor som har tillkommit före 

den nya lagens ikraftträdande. 
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4 Förslag till 
Lag om ändring i lagen ( 1946:808) om lagsökning och betalningsfö
reläggande (lagsökningslagcn) 

Hiirigcnom föreskrivs i frt1ga om lagen ( ll).f6:8U8) om lagsökning och 

betalningsförcliiggandc ( lagsökningslagen) 1 

dels att i 22 *ordet "Konungen" skall bytas ut mot "regeringen··. 

dels att I. 3. 12 och 18 *~ skall ha nedan angivna lydelse. 

Nul'llrande frdelse 

För fordran som grundar sig ti 
skuldebrev eller annat skriftligt ford

ringsbevis och är till betalning fö1jlil

fr11 mil giildeniircn lagsökas enligt 

vad nedan sägs. 

Om för fordran som m·ses i fiirsta 

stycket skriftligen upplåtits panträtt i 

fast egendom. skepp eller skepps

bygge. kan borgeniiren genom lag

sökning söka betalning ur egendo

men. Har borgenären för fordringen 

inteckning i luftfartyg eller reservde

lar till luftfartyg eller förefagsinteck

ning. kan han genom lagsökning 

söka betalning ur den egendom vari 

inteckningen gäller. 

I Senaste lyd.:lst: av 22 ~ 1973:2-H. 
2 Senastl' lydelse 1973:107..\. 

Föreslagen lydelse 

För fordran som grundar sig /Jtl 

skuldebrev eller annat skriftligt ford

ringsbevis och iir förfizllcn till hetal

ning Jilr giildcniin:n lagsökas enligt 

vad so111 siigs i det föliande. 

Om pantriitt i fast egendom. 

skepp eller skeppsbygge har skriftli

gen llflflltltits pir .:11 fordran som 

avse.1· i fiirsta stycket. kan borgenären 

genom lagsökning söka betalning ur 

egendomen. Ilar borgeniiren för 

fordringen inteckning i luftfartyg 

eller reservdelar till luftfartyg eller 

företagsinteckning. kan han genom 

lagsökning söka betalning ur den 

egendom vari inteckningen giiller. 
Fiir en fordran 11ä asiittning som 

avse.1· i 2 eller 3 ~lagen ( 1980:(1(10) om 

ersiit111i11g Jör i11kassokost11ader 

m. m. jilr lagsiik11i11g iiga rum 1/1·c11 

om fi1rdri11gc11 inte grundar sig på 

skriFligt fordri11gshel'is. F11 fiirutsätt-

11i11g är dock alt lagsökningen äger 

ru111 i samhand mecl lagsökning enligt 

första eller andra stycket för clrn 

fordran som har föranlett den cltgiird 

som ersiiflni11grn11spräkct m·ser. 

Lagsiikning för Jrmlran på ersiitt

ning som m·ses i tredje stycket ji1r iiga 

rum endast i den mtln den färdradc 
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Nuvarande (rdelse 

Vad i denna lag sägs om giildenii

ren tilliimpas vid lagsökning enligt 

andra styckC't pii iigaren av dcn l'gen

dom ur i·ilken betalning siikcs. 

Finnas åberopade handlingar icke 

in11C'fa11a bevis om fordran eller riitt 

till betalning ur angi1·e11 egendom 

eller fJ/'Ö1·ar riitten eljest hinder möta 

att upptaga ansökan enligt I * första 

eller andra stycket. skall den avvisas. 

Bevis diimm skall kcknas å ena 

exemplaret av ansökningen. 
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Fiireslagen (vde!se 

ersiit111i11gcn ka11 111gå enligt lagen om 

ersiit111ing fiJr i11kas.rnko.1·t11tlllcr 

111. 111. 

Vad som siigs i denna lag om 

µiildcniiren skall vid lagsökning som 

111·serji1st.\·tälle/se till hNalning ur 1·is.1· 

egrntfolll tillämpas på iigaren av 

cgendonwn. 

Fi1111er riit1e11 att de handlingar som 

har 1lbcmpats ej utgiir bevis om 

fordran eller riitt till betalning ur den 

egendom som har angii·its eller fin

ner riittcn annars all hinder förelig

ga mot att ta upp en ansökan enligt 

I * första. andra eller tredje stycket, 

skall den avvisas. Bevis om mTisning 

skall tecknas pil det ena exemplaret 

av ansökningen. 

12* 
Gör giildeniiren mot kravet annan 

i11l'iind11ing iin i lll och 11 ** siigs och 

vill styrka den, skall han genast 

förete sina bevis: ej 111t1 andra iin 

skriftliga bevis gälla. Finnes gäldenä

n:n hal'll skiil för inviindningen. hän

skjwc rii/fcn miilet såsom tvistigt till 

rättegång. 

Grundas kravet å fordringsbevis 

niri gäldeniiren betingat sig 1·ederlag 

fiir den ut(iista betalningen och gör 

giildeniiren inviindning som har 

a1·scende å l'edcrlagt!f, skall mi1iet 

säso111 tvistigt hiinskjutas till riitte

gang. om giildeniiren .fi'ircbmgt san

nolika skiil för inviindningen eller 

-1 Senaste lvddsc I '!71 :-\%. 

Gör giildeniiren någon w11111n 

im·ändning mot kra1·et iin som anges i 

10 och 11 ** och vill han styrka sin 
invändning. skall han genast förete 

sina bevis. Hiin·iti giillcr endast 

skriftliga bevis. Finner rät1e11 1111 giil

deniiren har skiil för inviindningen. 

skall mälet hänskjwas som tvistigt 

till rättegång. 

Grundas kravet pä etl fordringsbe

vis enligt l'ilket giildeniircn skall ha 

en motprestation för sin hetalning 

och gör giildenären en invändning 

som gäller motprestationen, skall 

rrn11et som tvistigt hiinskjutas till 

rii 1tegt111g. om giildeniiren har !'isat 

sannolika skiil för inviindningen eller 
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Nul'Orande lydelse Föreslagen lydelse 

borgenärens rätt till betalning eljest borgenärens riitt till betalning an-

finnes stridig. nars är oklar. Detsamma gäller när 

gäldenären gör im·ändning mot ett 

krav som avser ersätming enligt 2 

eller 3 * lagen (1980:000) om ersätt-

11ing för i11kassokostnader m. m. 

För utfående av penningfordran 

som ej grundar sig å skriftligt ford

ringshevis och icke avser skadestånd 

äge borgenären utverka betalnings

föreläggande enligt vad nedan 

sägs. 

Betalningsföreläggande må givas 

för fordran som avser inkassoåt

gärd. 

För att få ut en penningfordran 

som inte grundar sig på skriftligt 

fordringsbevis och inte avser skade

stånd kan borgenären utverka betal

ningsföreläggande enligt vad som 

sägs i det följande. 

Betalningsföreläggande får ges för 

fordran på ersättning som avses i 2 

eller 3 * lagen ( 1980:000) 0111 ersätt

ning för inkassokostnader m. m. i 

den mån den fordrade ersättningen 

kan utgå enligt den lage11. 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1981. Äldre bestämmelser gäller dock 

fortfarande i fråga om kostnad för inkassoåtgärd som har vidtagits före 

nämnda dag. 

4 Senaste lydelse 1971:318. 

21 Riksdagen 1980181. 1 sam/. Nr JO 
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5 Förslag till 
Lag om ändring i rättegångsbalken 

Härigenom föreskrivs att 18 kap. 8 ~ riittegångsbalken skall ha nedan 

angivna lydelse. 

N11varande lydelse Föreslagen lydelse 

Ersättning för rättegångskostnad skall fullt motsvara kostnaden för 

rättegångens förberedande och talans utförande jämte arvode till ombud 

eller bitriide, såvitt kostnaden skäligen varit p{1kallad för tillvaratagande av 

partens rätt. Ersättning skall ock utgå för partens arbete och tidsspillan i 

anledning av rättegången. Si'1som åtgärd för riittegi'mgens förberedande anses 

förhandling för biläggande av tvistefråga som har omedelbar betydelse för 

partens talan. 

Inkassoåtgärd som l'idtagits före 

rättegången ersättes som rättegångs

kostnad. Ersättning för sådan kost

nad wgtlr enligt bestämmelser som 

regeringen meddelar. 

Ersättning för rättegångskostnad skall även innefatta ränta efter sex 

procent från dagen då målet avgöres till dess betalning sker. 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1981. Äldre bestämmelser gäller dock 

fortfarande i fd'1ga om kostnad för inkassoMgärd som har vidtagits före 

nämnda dag. 

l St:nastc lydelse 1974:573. 
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6 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1974:8) om rättegången i tvistemål om mindre 
värden 

Härigenom föreskrivs att 8 ~lagen ( 1974:8) om rättegången i tvistemål om 

mindre värden skall ha nedan angivna lydelse. 

Nuvarande lydelse 

Ersiittning för rättegångskostnad 

får ej avse annat än kostnad för 

1. rådgivning enligt rättshjälpsla

gen (1972:429) vid ett tillfälle för 

varje instans. 

2. ansökningsavgift, 

3. resa och uppehälle för part 

Föreslagen lyde!.~e 

Ersättning för rättegångskostnad 

får ej avse annat än kostnad för 

I. rådgivning enligt rättshjälpsla

gen (1972:429) vid ett tillfälle för 

varje instans. 

2. ansökningsavgift, 

3. resa och uppehälle för part 

eller ställföreträdare i samband med eller ställföreträdare i samband med 

sammanträde eller. om personlig sammanträde eller. om personlig 

inställelse ej föreskrivits, resa och 

uppehälle för ombud, 

4. vittnesbevisning. 

5. översättning av handling. 

6. inkassoåtgärd som vidtagits 

före rättegången. 

inställelse ej föreskrivits. resa och 

uppehälle för ombud. 

4. vittnesbevisning. 

5. översättning av handling. 

Ersättning utgår endast i den mån kostnaden varit skäligen påkallad för 

tillvaratagande av partens rätt. 

Ersättning som anges i första 

stycket 3 och 6 utgår enligt bestäm-

Ersiittning som anges i första 

stycket 3 utgår enligt bestämmelser 

melser som regeringen meddelar. som regeringen meddelar. 

Med kostnad som sägs i första stycket I jämstiilles kostnad för annan 

rådgivning som lämnas av advokat eller biträdande jurist pa advokatbyrå, i 

den mån den ej överstiger i riittshjälpslagen bestiimd rådgivningsavgift. 

1 lar mål till en början handlagts i annan ordning än enligt denna lag. utgår 

ersättning för kostnad som uppkommit i samband därmed enligt vad som 

gäller därom. 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1981. Äldre bestämmelser gäller dock 

fortfarande i fråga om kostnad för inkassoåtgärd som har vidtagits före 

nämnda dag. 

1 Senaste lydelse 1977: 1144. 
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LAGRÅDET 
Utdrag 
PROTOKOLL 
vid sammantriilk 
] 980-05-23 
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Närvarande: f.d. justitierådet Petren, regeringsrådet Hilding, justitierådet 
Vängby. 

Enligt lagd\det den 7 maj J 980 tillhandakommet utdrag av protokoll vid 

regeringssammanträde den 24 april 1980 har regeringen på hemställan av 

statsrådet och chefen för justitiedepartementet Winberg beslutat inhämta 

lagrädets yttrande över förslag till 

I. lag om iindring i kreditupplysningslagen ( l 973: 1173). 

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

3. lag om ersättning för inkassokostnader m. m .. 

4. lag om ändring i lagen ( 1946:808) om lagsökning och betalningsföre

läggande (lagsökningslagen). 

5. lag om ändring i rättcgi\ngsbalken. 

6. lag om ändring i lagen ( 1974:8) om rättegången i tvistemål om mindre 

värden. 

Förslagen har inför lagri'idet föredragits av hovrättsassessorn Ove Sköller

holm. 

Förslagen föranleder följande yttranden. 

I Förslaget till lag om ändring i kreditupplysningslagen 

Lagrådet: 

H 
Enligt gällande lydelse omfattar lagen yrkesmässigt bedriven kreditupp

lysningsverksamhet. Denna bestämmelse föreslås ändrad s{1. att enligt första 

stycket av paragrafen i dess nya lydelse lagen skall gälla kreditupplysnings

verksamhet som bedrivs i förvärvs~yfte eller som i annat fall är av större 

omfattning. Anledning till ändringen är anmärkningar som framförts av 

datainspektionen av innebörd. att begreppet "'yrkesmässigt bedriven kredit

upplysningsvcrksamhef' språkligt sett inte skulle omfatta mer än de 

egentliga kreditupplysningsföretagens verksamhet. vilket innebär en ej 

avsedd begränsning. Den i remissen föreslagna lydelsen, där särskilt 

användningen av uttrycket '"i förvärvssyfte"' kan ge anledning till tvekan. 

synes dock inte mycket klarare till innebörden. Däremot för den i 

departementspromemorian föreslagna lydelsen. som enligt datainspektio

nens yttrande synes tillsammans med de särskilda undantagen uttömmande 

redovisa det avsedda tillämpningsområdet, anses vara klargörande. Lagrå

det förordar därför att första stycket av förevarande paragraf ges följande 

Lagrådets yttrande 
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lydelse: "Denna lag giiller kreditupplysningsverksamhet som innebär att Lagrådets yttrande 

nt1gon utom i enstaka undantagsfall liimnar kreditupplysningar mot ersätt-

ning eller som ett led i näringsverksamhet. Lagen gäller också annan 

kreditupplysningsverksamhet, om den är av större omfattning." 

Den föreslagna lydelsen av andra stycket i paragrafen är svårläst och 

stycket synes kunna förenklas avsevärt utan att innebörden förändras. Som 

en konsekvens bör även tredje stycket undergå en mindn: iindring. Lagrådet 

förordar att andra och tredje styckena ges följande lydelse: 

"Lagen omfattar dock inte förmedling av kreditupplysningar mellan 

Sveriges riksbank. Sveriges invcsteringshank AB eller sådana kreditinrätt

ningar eller för kreditupplysningsverksamhet inrättade företag under hank

inspektionens tillsyn som ej är finansbolag enligt 5 § lagen ( 1980:2) om 

finansbolag. 

Lagen gäller inte heller förmedling av kreditupplysningar mellan företag 

inom samma koncern." 

6* 
Utöver de av departemcntschefcn l)erörda ändringarna i förevarande 

paragraf med övergångsbestämmelser som föranledes av en ny socialtjänst

lag påkallas ändring i paragrafen av det förslag till ny utliinningslag, som 

genom proposition 1979/80:96 förelagts riksdagen. Anmärkas må att de olika 

ändringarna i paragrafen kan komma att skola gälla från olika tidpunkter, 

beroende på när de lagar med vilka iindringarna sammanhänger skall triida i 

kraft. Lagrådet anser det ej påkallat att i sitt yttrande utarbeta förslag till 

erforderliga ändringar av förevarande paragraf med övergångsbestämmelser 

utan förutsätter. att sådana framdeles framlägges av regeringen. 

19 § 

Det kan ej sällan vara tveksamt huruvida föreliggande omständigheter iir 

sådana att förutsättning enligt 9 * föreligger för att en person skall ha rätt 

erhålla en personupplysning ang{icnde viss annan person fran ett kreditupp

lysningsföretag. Med den utformning andra stycket i förevarande paragraf 

givits har det i princip vid straffansvar alagts beställaren att avgöra huruvida 

9 § beriittigar honom att erhalla den önskade personupplysningen. Detta 

synes vara att ställa alltför höga krav p{i en bestiillare, i vart fall om han blott 

vid något enstaka tillfälle har behov av personupplysning. Det straffrättsliga 

ansvaret för att en upplysning utlämnats utan att förutsättning därför enligt 

9 § förelegat torde böra vila på krcditupplysningsföretaget med den 

erfarenhet och den kunskap på ifrågavarande rättsområde detta bör besitta. 

Är däremot situationen den att beställaren genom oriktiga uppgifter 

uppsåtligen vilseleder krcditupplysningsföretaget och därigenom förmar 

detta att utlämna upplysning finns fullgod anledning att beställaren blir 

underkastad straffpaföljd. Det förordas därför att som förutsättning för 
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straffharhet för beställaren upptages att dennes handlande inneburit Lagrådets yttrande 

vilseledande. 

En grupp av bestiillare har genom abonnemangsavtal med ett kreditupp

lysningsföretag tillgång till dettas register och kan. utan att n[1gon hos 

kreditupplysningsföretaget i det särskilda fallet medverkar, skaffa sig 

personupplysning. Någon prövning av frågan om förutsiittningar enligt 9 § 

för utlämnande av personupplysning föreligger kan i dessa fall ej ske från 

kreditupplysningsföretagets sida. Sådan bestiillare bör därför - såsom också 

följer av det remitterade förslaget - vara underkastad straffrättsligt ansvar 

om han, utan att rätt därtill föreligger enligt 9 §, utnyttj~'r materialet för 

personupplysning. Lämpligt synes vara att låta detta komma till uttryck 

genom ett särskilt stadgande i en andra mening i andra stycket av förevarande 

paragraf. 

Sambandet med 9 § kan liimpligen komma till uttryck genom en 

hänvisning till detta stadgande i stället för att - såsom skett i det remitterade 

förslaget - reglerna i 9 § återupprepas här. 

Under hänvisning till det anförda förordas, att andra stycket erhåller 

följande lydelse: 'Till böter döms den som genom oriktiga uppgifter 

uppsåtligen föranleder att den som bedriver kreditupplysningsvcrksamhet, i 

annat fall än som avses i 9 §andra meningen, liimnar ut en personupplysning 

utan att grund därtill föreligger enligt 9 §.Till samma straff döms även den 

som utan att själv driva kreditupplysningsverksamhet på grund av avtal med 

den som bedriver s{1dan verksamhet har tillgång till dennes register och 

uppsåtligen utnyttjar det för personupplysning utan att ha grund därtill enligt 

9 §. I ringa fall döms dock inte till ansvar." 

J<örslaget till lag om ändring i inkassolagen 

Lagrådet: 

2§ 
Enligt andra stycket av förevarande paragraf behövs med visst undantag 

inte tillstånd för inkassoverksamhet, som annars skulle vara tillståndspliktig, 

om den utgör ett underordnat led i en annan verksamhet och båda 

verksamheterna bedrivs utan förvärvssyfte. Regeln har kommit till särskilt 

med tanke på sådan inkassoverksamhet som fackliga och andra ideella 

organisationer bedriver som service åt medlemmar eller som kommuner 

bedriver för kommunala bolags och stiftelsers räkning. Innebörden av 

uttrycket "utan förvärvssyfte" måste emellertid här liksom i den föreslagna 

lydelsen av 1 § kreditupplysningslagen anses oklar. Vad som åsyftas synes 

kunna uttryckas också med användande av det hävdvunna begreppet 

"näringsverksamhet'", varmed avses yrkesmässigt bedriven verksamhet av 

ekonomisk art. Andra stycket av förevarande paragraf skulle då inledas med 

''Om inkassoverksamhetcn utgör ett underordnat led i en annan verksamhet 
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och inte någon av verksamheterna utgör niiringsverksamhet eller. .. ". Lagrådets yttrande 

Undantaget för anses tillämpligt även om t. ex. kommunen tar en avgift för 

sina tjänster som täcker självkostnaden. Den niirmare gränsdragningen 

torde fä överlämnas åt riittstillämpningen. Ytterst blir det domstol som har 

att pröva frtigan i mM om ansvar för att inkassoverksamhct bedrivits utan 

tillstimd. 

5~ 

Innebörden av en överlåtelse eller en pantsättning av en fordran är normalt 

att betalning för fordringen diircfter skall erläggas till förvärvaren resp. 

panthavaren och icke till överlåtaren resp. pantsiittaren. I vissa fall kan dock 

avsikten vara att betalning skall kunna erliiggas antingen till förviirvaren eller 

överlåtaren. Detta torde ej siillan vara fallet niir det uppdrag en fordrings

ägare lämnat ett inkassoföretag givits formen att detta övertagit fordringen 

för indrivning. Vid utformningen av lagtexten bör dock utgångspunkten vara 

det normala, nämligen att iiverlföclse resp. pantsättning innebär att 

betalning skall erläggas till förviirvaren resp. panthavaren. Detta kan icke 

sägas ha iakttagits vid utformningen av tredje meningen i första stycket av 

förevarande paragraf. Det förordas därför att meningen gives följande 

lydelse: "Är det fråga om en fordran som har överlåtits eller pantsatts, skall 

kravet inneh;'\lla en tydlig upplysning om att giildcniircn ej kan med befriande 

verkan betala till överlåtaren eller pantsiittaren. om icke betalning med 

angiven verkan trots överlåtelsen eller pantsättningcn skall kunna göras till 

överlåtaren eller pantsättaren." 

10 a § 

Hos inkassoföretag torde som regel föras även andra register än register 

som avser giildcniirer. t. ex. registcr över crhiillna inkassouppdrag. De i 

andra stycket upptagna reglerna om att anmälan skall göras, när inkassofö

retaget avser att kassera ett register, och att datainspektionen skall föreskriva 

hur det skall förfaras med register, när verksamheten avses skola flyttas till 

annat land eller niir register avses kasseras, :ir enligt sin ordalydelse ej 

begränsade till gäldenärsrcgister. Avsikten torde emellertid vara att de 

angivna reglerna blott skall gälla sådana register. I tydlighetens intresse bör 

detta komma till klart uttryck i lagtexten. Det förordas därför att 

anmälningsplikten vid tilltänkt registerkassering skall avse ··register som 

avser gäldenärer och används i" inkassoverksamhet och art datainspektio

nens föreskrifter skall gälla "hur det skall förfaras med register som nu 

nämnts och som berörs av" den aktuella atgärden. 

11* 
Tystnadsplikt enligt förevarande paragraf har hittills giillt för den som iir 

eller har varit verksam i tillst{rndspliktig inkassoverksamhet. Enligt förslaget 
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skall i fortsättningen tystnadsplikten gälla oavsett om inkassoverksamhcten Lagrådets yllrande 

är tillstfmdspliktig eller inte. Med de undantag som följer av andra stycket -

och som i förevarande sammanhang saknar intresse - far enligt förslaget den 

som är eller har varit verksam i en inkassoverksamhet som avser indrivning 

av fordringar för annans r;ikning eller fordringar som har övertagits för 

indrivning inte obehörigen röja eller utnyttja vad han till följd diirav har fått 

veta om enskildas personliga förhållanden eller om yrkes- eller affärshem-

lighetcr. Tystnadsplikten är straffsanktionerad gerlllm 20 kap. 3 s brottsbal-

ken. 

Enligt specialmotiveringen iir det ej avsett att tystnadsplikten skall gälla 

för nagon som helt tillfälligt och utan inslag av yrkesmässighet inkasserar en 

fordran för annans räkning eller dylikt, även om detta sker under sildana • 

förhållanden att lagen i och för sig är tillämplig. Denna stlllldpunkt synes 

också välbetänkt. Straffsanktionerad tystnadsplikt brukar unckr liknande 

förhållanden inte gälla för enskilda personer. Att hiir avvika fr{rn de principer 

som i allmänhet gäller för enskildas tystnadsplikt synes inte p~1kallat. 

Den angivna begränsningen kan dock inte anses framgå av lagtexten. 

Härför krävs en formulering som närmare anknyter till det undantag fr[lll 

tilbtåndsplikten som i 2 ~ tredje stycket i föreslagen lydelse görs för 

inkassoverksamhet som iir av tillfällig natur och avser endast enstaka 

fordringar. Därmed skulle visserligen också en del fall av tillfällig inkasso

verksamhet som sker inom ramen för annan yrkesverksamhet undantas från 

tystnadsplikten. Detta torde dock kunna godtas. eftersom det ej innebär mer 

än att gällande rättstillstånd bevaras i den delen. 

På grund av det anförda förordas att första stycket av förevarande paragraf 

ges följande lydelse: 

"Den som är eller har varit verksam i en inkassoverksamhet. som avser 

indrivning av fordringar för annans räkning eller för indrivning övertagna 

fordringar och som inte är av tillfällig natur och inte avser endast enstaka 

fordringar. får ej obehörigen röja eller utnyttja vad han till följd därav fatt 

veta om enskildas personliga förhållanden eller om yrkes- eller affärshcm

ligheter." 

Övergängsbestämmelserna 

Enligt tredje stycket i de föreslagna övergångsbestämmelserna skall. om 

någon erhållit tillstånd till inkassoverksamhet enligt iildre bestämmelser men 

sådant tillstånd ej fordras enligt den nya Jagen. föreskrift som har förenats 

med tillståndet ändock fortsätta att gälla till dess datainspektionen beslutar 

annat. 

Datainspektionen kan. på sätt framgiir av 3 §inkassolagen. förena tillstånd 

till inkassoverksamhet med föreskrifter om hur verksamheten skall bedrivas. 

Om föreskrifterna inte följs, kan tillståndet dras in ( 15 ~ andra stycket). 
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Vidare har datainspektionen enligt 15 s första stycket riitt att meddela de Lagrådets.yttrande 

föreskrifter om bedrivande av inkassoverksam het, som föranleds av inspek-

tionens tillsynsverksamhet. Sådana föreskrifter kan förenas med vite (sai111na 

lagrum). 

F. n. råder. såvitt nu är av intresse. parallellitet i fr<'tga om den 

inkassovcrksamhct, för vilken tillstand kriivs. och den inkassoverksamhet 

som är underkastad datainspektionens tillsyn. Det kan ur denna synpunkt 

framstå som likgiltigt. om äldre föreskrifter - meddelade vid tillståndsgiv

ningen - får kvarst{1 tills vid<1re i stiillet för att ersättas med föreskrifter. som 

meddelas i anledning av inspektionens tillsynsverksamhet. 

Samtidigt som lagens tillämpningsområde utvidgas innchiir emelkrtid det 

föreliggande förslaget att två kategorier av inkassoverksamhet undantas från 

tillståndskravet. niimligen dels sådan inkassoverksamhet. som ingår som ett 

underordnat led i annan verksamhet. ex.vis en fackförenings inkassering av 

utestående liin för medlemmarnas räkning (2 s andra stycket), dels den 

inkassoverksamhct som bedrivs av finansbolagen (2 * tredje. stycket). Den 

förstnämnda kategorin av inkassoverksamhet skall även i fortsättningen stå 

under d<1tainspektionens tillsyn. Finansbolagens verksamhet skall däremot 

enligt förslaget vara undant<1gen från s[1dan tillsyn. Det framstår redan med 

hänsyn härtill som synnerligen tveksamt. om föreskrifter som meddelats vid 

tidigare tillståndsgivning bör äga fortsatt giltighet. sedan tillståndskravet 

slopats. Även i vad avser de fall av inkassoverksamhet. som avses i 2 s andra 

stycket i förslaget, innebär den nya lagstiftningen att föreskrifter i 

fortsättningen kan meddel<1s endast om inspektionens tillsyn ger anledning 

därtill. 

På grund av det anförda och med hänsyn till det ur principiell synpunkt 

otillfredsställande i att fön:skrifter. som meddelats i samband med tillstånd 

till en verksamhet som i fortsättningen skall få bedrivas utan tillstånd. 

alltjämt kommer att äga giltighet. förordar lagd1det att best:immclsen härom 

får utgå. Skulle behov föreligga av föreskrifter för sådan verksamhet. som 

avses i det föreslagna 2 * andra stycket inkassolagen, kan föreskrifterna 

meddelas med stöd av L5 § första stycket inkassolagen. 

3 Förslaget till lag om ersättning för inkassokostnader m. m. 

Lagrådet: 

4* 
I andra stycket av förevarande paragraf stadgas att ersättning utgår med 

skäligt belopp enligt vad regeringen närmare föreskriver. Regeln innebär att 

det skall ankomma pä regeringen att ange vad som utgör en skälig 

kostnadsersättning. Frågan i vad mån enligt RF en sådan uppgift kan 

ankomma på regeringen har tidigare aktualiserats pä snarlika ämnesområ

den som det i förevarande lagstiftningsärcnde. Här må hänvisas till prop. 

1976177: 123 med förslag till konsumentkreditlag och prop. 11.)77/78: 142 med 

22 Riksdagen 1980181. 1 sam/. Nr 10 
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förslag till lag om avbetalningsköp mellan niiringsidkarc m. fl. Flertalet av Lagrädets yttrande 

ledamöterna i de lagråd. som avgivit yttranden i beriirda lagstiftningsiiren-

den. m(1ste anses ha 1)1er eller mindre klart angivit, att RF icke nK'dger att 

uppgift av förut angiven art ankommer pft regeringen. I b;'ttla lagstiftnings-

ärendena har emellertid riksdagen antagit lagar som inncbiir att s{1d;m 

behörighet ansetts kunna tillkomma regeringen. Med hänsyn till det anförda 

synes det inte meningsfullt att i detta ärende taga upp ifrt1gavarande spiirsmitl 

till en allsidig belysning. Det mi\ endast erinras om att fdgan. huruvida 

föreskrifter. som regeringen utfärdar i enlighet med en regel s;klan som elen i 

andra stycket upptagna, tiger riittslig giltighet. st[tr öppen. intill dess 

spörsmålet prövats av domstol i miil om bestiimmancle av st1dan kostnads-

ersättning som det här gäller. 

Viingby iir av skiljaktig mening och anför: 

I andra stycket av förevarande paragraf stadgas att ersiittning utgiir med 

skiiligt belopp enligt vad regeringen niirmare förskriver. Regeln innehiir att 

det skall ankomma p[1 regeringen att ange vad som iir sk:ilig kostnadsersiitt

ning. Det iir hiir fdga om en reglering av enskildas inbördes ekonomiska 

förhällanden. Föreskrifter i ett s.iclant iimne skall enligt 8 kap. 2 * RF 

meddelas genom lag. Regeringen kan enligt min mening med stöd av 8 kap. 

13 § RF genom förordning besluta föreskrifter om verkstiillighet iiven av lag 

som avses i 8 kap. 2 * RF. Fr{1gan iir emellertid om de tilltänkta 

verkstiillighetsföreskrifterna kan anses endast "fylla ut" elen föreslagna lagen 

(jfr prop. 1973:90 s. 211 ). När lagtexten inte innehtlller en niirmare 

bestämning än att ersiittningen skall utgå med skiiligt belopp iir denna fr{1ga 

naturligtvis tveksam. 

Samma fråga har tidigare aktualiserats p{t snarlika iimnesnmräden som det 

i förevarande lagstiftningsärende - att det d~t varit fr{1ga nm kostnadsersätt

ningar som ansetts stå riittegångskostnader nära medan ersättning enligt den 

föreslagna lagen anses vara av eivilriittslig natur kan inte in\'erka pil 

bedömningen av elen nu aktuella frågan. Hiir m[t hiinvisas till prnp. 

1976177: 123 med förslag till konsumentkreditlag och prop. 197717'/I.: 142 med 

förslag till lag om avbetalningsköp mellan näringsidkare m. fl. I biida 

lagstiftningsiirendena har riksdagen antagit lagar som innebär att regeringen 

utfärdar närmare föreskrifter om kostnadsersiittningarnas storlek. trots att 

flertalet av ledamöterna i de lagr[1d. som avgivit yttranden i berörda 

lagstiftningsiirenden, måste anses ha mer eller mindre klart angivit att en 

sådan reglering inte är förenlig med RF. 

Den valda lagstiftningstekniken framst[tr friln praktiska synpunkter som 

högst naturlig och kan svfuligcn föranleda sakliga erinringar. Riksdagen kan 

ta ställning till förslaget pä grundval av erfarenheter av motsvarande 

bestiimmelser som tillämpats tidigare. Det iir här fråga om ersiittningskrav 

som förekommer i stort antal men som i det enskilda fallet har mycket 

begriinsad omfattning. Den enhetlighet i riittspraxis som iir i hög grad 

önskviird i fräga om sådana ersiittningskrav kan med hiinsyn till elen snabba 
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kostnadsutvecklingen inte åvägabringas genom prcjudikatbildning i domsto- lagrådets yttrande 

lama. och det kan knappast anses rimligt att riksdagen skall nära nog {irligen 

behöva ta ställning till kostnaclscrsiittningarnas storlek. Aven om den 

föreslagna regleringen inte s~l lätt låter sig förenas med elen snäva utforming 

som regeringsformens normgivningsregler nu en g{111g fått, kan elen efter de 

tidigare riksdagsbesluten knappast underkännas - en konstitutionell praxis 

som måste godtas av domstolarna är enligt min mening här p[1 väg att utbilda 

sig. 

På grund av det anförda lämnar jag förslaget utan erinran. 

lagrådet: 

5§ 

Enligt första meningen av förevarande paragraf. jämförd med 4 ~ andra 

stycket. är gäldenären inte skyldig att ersätta kostnader för annan iitgärd som 

vidtagits i syfte att förmå honom att erHigga betalning för en förfallen skuld 

än sådan åtgärd som avses i 2 eller J *· dvs. ersättning för skriftlig 

betalningspaminnclse, krav eller upprättande av amorteringsplan. allt med 

skäligt belopp enligt vad regeringen närmare föreskriver. Enligt andra 

meningen i paragrafen inskränker första meningen dock inte giildeniirens 

skyldighet att ersätta kostnaden för mer omfattande förhandling för 

biHiggancle av tvistefd1ga rörande en fordran. Lagen innehåller inte någon 

bestämmelse om skyldighet att ersätta s;ldan kostnad och avsikten med andra 

meningen synes närmast vara att ange att denna fråga över huvud taget inte 

regleras av lagen. Vad som i övrigt kan giilla om s;ldan skyldighet torde ej 

vara helt klart. om ej huvudfordringen blir föremål för riittegi'mg och 18 kap. 

8 § första stycket rättegångsbalken sålunda blir tilliirnpligt. Diiri föreskrivs 

att ersiittning för rättegångskostnad skall fullt motsvara bl. a. kostnaden för 

rättegångens förberedande samt att såsom åtgärd för riittegängens förbere

dande anses förhandling för bilägganclc av tvistefrf1ga som har omedelbar 

betydelse för partens talan. 

Om inte den föreslagna bestämmelsen utformas som ett direkt undantag 

från lagens tillämplighetsområde - i vilket fall den bör föras in i l § - torde 

den likväl böra ges en lydelse av vilken framgår att någon fuJlstiindig 

reglering inte finns av den skyldighet som här omtalas. Andra meningen av 

förevarande paragraf torde diirvicl förslagsvis kunna ges följande lydelse: 

"Vad nu sagts inskränker dock inte den skyldighet som på annan grund än 

denna lag kan åvila gäldenären att ersätta kostnad för mer omfattande 

förhandling för bi läggande av tvistefråga rörande en fordran." 
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Lagrådet: 

6§ 

Enligt förevarande paragraf är avtalsvillkor som utvidgar gäldenärens 

skyldighet att utge ersättning utöver vad som följer av lagen ogiltigt. I den 

allmänna motiveringen uttalas bl. a. att sedan frågan om betalning av 

inkassokostnader har aktualiserats s(1 kan gäldenären med bindande verkan 

ta på sig skyldigheter, som går längre iin enligt den föreslagna lagen. men att 

enbart den omständigheten att gäldeniiren erlägger betalning i enlighet med 

ett anspråk på kostnadsersättning. som går utöver vad som medges enligt 

lagen, inte bör leda till att en sädan överenskommelse anses triiffad. I 

allmänhet torde dock betalning som erliiggs utan protest få anses som ett 

godkännande av att betalningsskyldighet föreligger. En annan sak är att, om 

exempelvis borgenären utnyttjat gäldenärens okunnighet om gällande 

regler, den överenskommelse som kan anses ha kommit till stånd kan vara 

ogiltig eller eljest jämkas eller lämnas utan avseende. Härvid kan friimst 

tillämpning av 36 § avtalslagen komma i fr<1ga. Diirjämte torde i många fall 

datainspektionen kunna vidta åtgärder mot borgenären med stöd av 

inkassolagen. 

Övriga lagförslag 

Lagrådet: 

Förslagen lämnas utan erinran. 

Lagrådets yttrande 
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Utdrag 
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vid regeringssammanträde 
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Närvarande: statsrådet Wikström. ordförande. och statsråden Mogård. 

Burenstam Linder. Andersson. Boo, Winberg. Adelsohn. Petri 

Föredragande: statsrådet Winbcrg 

Proposition om ändring 
m.m. 

kreditupplysningslagen ( 1973:117 3 ), 

Föredraganden anmäler lagrådets yttrande 1 över förslag till 

1. lag om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173). 

2. lag om ändring i inkassolagen (197..\:182). 

J. lag om ersättning för inkassokostnader m. m .. 

4. lag om ändring i lagen (1946:808) om lagsökning och betalningsföre

läggande (lagsökningslagen). 

5. lag om ändring i rättegångsbalken. 

6. lag om ändring i lagen ( 1974:8) om rättegången i tvistemål om mindre 
värden. 

Föredraganden redogör för lagrådets yttrande och anför. 

Förslaget till lag om ändring i kreditupplysningslagcn 

H 
Lagrådet anser att den lydelse av första stycket som före~logs i departe

mentspromemorian är mer klargörande än styckets lydelse enligt det 

remitterade förslaget. Lagrådet förordar därför att bestämmelsen utformas i 

huvudsaklig överensstämmelse med promemorieförslaget. Jag vill inte 

motsätta mig detta utan föreslår att första stycket ges dc:n lydelse som 

lagrådet förordar, med en mindre redaktionell jämkning. I förhållande till 

den nuvarande lagtexten innebär den föreslagna lydelsen att uttrycket 

"yrkesmässigt bedriven kreditupplysningsverksamhet" ersätts med de när

mare beskrivningar av detta uttrycks innebörd som f. n. återfinns i motiven 

till lagen. 

I Beslut om lagriidsrcmiss fattat vid regcringssammanträde den 24 april 1980. 

Slutprotokoll 
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Enligt lagrådets mening är den föreslagna lydelsen av andra stycket Sl11tprotokoll 

svårläst. Lagrådet anser att stycket bör kunna förenklas avsevärt utan att dess 

innebörd förändras. Jag kan hålla med om detta. Enligt min mening bör 

lagrådets förslag till ändrad lydelse av stycket i princip godtas, med vissa 

språkliga justeringar. Som en följd av detta bör. so!11 lagrådet papekar. även 

göras en mindre ändring i lrC'dfe s1ycker. 

Med hänsyn till det sagda bör I * ges följande lydelse: 

Denna lag gäller kreditupplysningsverksamhet som innebär att någon. 
utom i enstaka fall, liimnar kreditupplysningar mot ersättning ella som ett 
led i näringsverksamhet. Lagen gäller också annan kreditupplysningsverk
samhet, om den är av större omfattning. 

Lagen omfattar inte förmedling av kreditupplysningar inom en krets som 
utgörs av Sveriges riksbank. Sveriges investe.ringsbank AB och sådana 
kreditinrättningar eller för kreditupplysningsverksamhet inrättade företag 
som står under bankinspcktionens tillsyn och inte är finansbolag enligt 5 * 
lagen (1980:2) om finansbolag. 

Lagen gäller inte heller förmedling av kreditupplysningar mellan företag 
inom samma koncern. 

Jag vill i detta sammanhang anmäla att riksdagen numera har antagit det 

förslag om ändring i I § krcditupplysningslagen som lades fram i prop. 

1978179: 170 med förslag till lag om finansbolag, m. m. (NU 1979180:66, rskr 

415). Ändringen innebär att finansbolagen fr. o. m. den 1 juli 1980, då lagen 

om finansbolag trädde i kraft och finansbolagen ställdes under bankinspck

tionens tillsyn. undantas från den krets av bl. a. kreditinrättningar under 

inspektionens tillsyn inom vilken kreditupplysningar får förmedlas utan att 

kreditupplysningslagen äger tillämpning. Ändringen är att betrakta som ett 

provisorium i avvaktan på att riksdagen tar ställning till de förslag som nu 

läggs fram (jfr NU 1979/80:66 s. 10). 

6§ 

På grundval av prop. 1979/80:96 med förslag till ny utlänningslag, m. m., 

har riksdagen numera antagit en ny utlänningslag. som trädde i kraft den I 

juli 1980 och då ersatte den nuvarande utlänningslagen. Som lagrådet 

påpekar föranleder detta en ändring i andra stycket av förevarande paragraf, 

där hänvisningen till den nuvarande utlänningslagen bör ersättas med en 

hänvisning till den nya utlänningslagen. Givetvis skall det dock även i 

fortsättningen vara förbjudet att, utan medgivande av datainspektionen, i 

kreditupplysningsverksamhet samla in, lagra eller vidarebdordra uppgift om 

att någon har varit föremål för åtgärd enligt den nuvarande utlänningslagen. 

En föreskrift om detta hör tas upp i övergångsbestämmelserna till den nu 

föreslagna lagen om ändring i kreditupplysningslagen. 

Som jag nämnde nyss trädde den nya utlänningslagcn i kraft den 1 juli 

1980, medan den nu föreslagna ändringen i 6 § kreditupplysningslagen avses 
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träda i kraft den 1 juli 1981. Ett förbud att utan datainspektionens Slwprotokoll 

medgivande samla in. lagra eller vidarebefordra uppgift om att någon har 

varit föremål för t1tgärcl enligt elen nya utliinningslagen följer emellertid 

redan fr. o. m. den 1 juli 1980 av en övergångsbestiimmclse till den lagen. I 

överg{mgsbestämmelsen föreskrivs sälunda att, om det i lag eller annan 

författning förekommer hänvisning till föreskrift som har ersatts genom 

bestämmelse i den nya utlänningslagcn. den nya bestämmelsen i stället skall 

tillämpas. Jag vill tillägga att det sjiilvfallet inte iir avsett att genom denna 

övergångsbestämmelse upphäva det nu gällande förbudet mot att i kredit

upplysningsverksamhet hantera uppgift om att nägon har varit föremål fiir 

åtgärd enligt den förut gällande utlänningslagcn. 

Pä grundval av prop. l 97lJ/81l: 1 om socialtjiinsten har riksdagen nyligen 

antagit ny lagstiftning som fr. o. m. den l januari 1982 ersätter vissa av de i 

6 * andra stycket uppräknade lagarna. Detta ger anledning till ändringar i 

andra stycket som motsvarar elen som jag nyss har föreslagit i anledning av 

den nya utlänningslagen. Efter samd1d med chefen för socialdepartementet 

förordar jag att det förslag till iindringar av 6 * kreditupplysningslagen som 

föranleds av den nya socialtjiinstlagstiftningen föreliiggs riksdagen i samband 

med de förslag till följdändringar i viss annan lagstiftning som kommer att 

utarbetas inom socialdepartementet. 

19 * 
Jag ansluter mig till lagd1dets uppfattning att de föreslagn<! bestiimmdser

na i det nya andra stycket av 19 * om ansvar för bcstiillare av personupplys

ningar bör delas upp så att de avser olika situationer. 

I enlighet med vad lagrildet har förordat hör s<llunda andra stycket till en 

början innehålla en bcstiimmclse som tar sikte pt1 det vanliga fallet att det iir 

fråga om en beställare som vänder sig till den som bedriver kreditupplys

ningsverksamhet och muntligen eller skriftligen begär att fa ut en person

upplysning. Jag håller med lagriidct om att det i denna situation bör i princip 

ankomma pä den som bedriver kreditupplysningsverksarnheten att under 

straffansvar enligt 19 S första stycket avgöra huruvida personupplysningen 

enligt 9 ~ för lämnas ut. Ett straffansvar för beställaren bör komma i fråga 

endast om denne genom oriktiga uppgifter rörande sitt behov av personupp

lysningen uppsåtligen föranleder att den som bedriver kreditupplysnings

verksamheten lämnar ut personupplysningen utan att det föreligger grund till 

detta enligt 9 *· En bestämmelse om detta bör tas upp i en första mening i 

andra stycket. Bestiimmelsen bör utformas s{1 att bestiillaren kan straffas 

även om han anlitar ett ombud för beställningen och uppsåtligen föranleder 

att en personupplysning lämnas ut genom att E1ta ombudet vidarebefordra 

oriktiga uppgifter om behovet av upplysningen. Ocks{1 ombudet bör kunna 

straffas enligt bestiimrnelscn, om han med vetskap om att uppgifterna är 

oriktiga Uimnar dessa till den som pedriver kn:dituppl"ysningsverksamheten 

och därmed uppsf1tligen föranleder att personupplysningen liimnas ut. 
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Som lagrådet framhäller finns det en grupp av beställare som genom S/utprotokoll 

abonncmangsavtal med ett kreditupplysningsföretag har tillgfmg till frircta-

gets register. Denna situation har berörts i avsnittet 4.2.4 i remissprotokollet. 

Beställaren kan i dessa fall. utan att någon hos kreditupplysningsföretaget i 

det särskilda fallet lämnar sin medverkan eller gör en prövning enligt 9 *· 

skaffa sig tillg{mg till personupplysningar. Enligt lagrådets mening bör en 

sådan beställare - s[1som också följer av det remitterade förslaget - vara 

underkastad straffansvar om han uppsätligen utnyttjar sin tillgäng till 

kreditupplysningsfön:tagets registermaterial för personupplysning utan att 

det föreligger grund till detta enligt 9 *· Lagdtdet anser att straffansvarct för 

bestiillaren i denna situation bör komma till uttryck genom en siirskild 

bestämmelse i en andra mening i 19 * andra stycket. Jag iir av samma 

uppfattning. Bestämmelsen bör emellertid utformas pa ett niigot annat siitt 

än lagrådet har förordat. 

Med hänsyn till det anförda föreslar jag att 19 *andra stycket ges följande 

lydelse: 

Till böter döms den som genom oriktiga uppgifter uppsåtligen föranleder 
att någon som bedriver kreditupplysningsverksamhet, i annat fall iin som 
avses i 9 *andra meningen. liimnar ut en personupplysning utan att ha grund 
till detta enligt 9 *· Till samma straff döms den som genom att utnyttja 
uppgifter hos någon som bedriver kreditupplysningsverksamhet upps:'ttligen 
bereder sig tillgång till en personupplysning utan att ha grund till detta enligt 
9 §. I ringa fall döms dock inte till ansvar. 

Jag vill tillägga att bestämmelsen i andra meningen innebär att straffansvar 

kan drahha inte bara abonnenten hos ett kreditupplysningsfön:tag och 

dennes anstiillda, vilka på grund av abonncmangsavtalet har tillg:'.'tng till de 

ifrågavarande uppgifterna. utan även en utomst<icnde som utnyttjar n[1gon 

annans abonnemang för att skaffa sig tillgång till en personupplysning utan 

att ha grund till detta enligt 9 §. Diiremot blir hestiimmelsen givetvis inte 

tillämplig i fall där någon som själv bedriver krcditupplysningsverksamhet 

har på grund av en sädan upplåtelse, som avses i 13 §. fött tillgiing till ett 

annat kreditupplysningsföretags register och utnyttjar detta i sin egen 

kreditupplysningsverksamhet. 

Förslaget till lag om ändring i inkassolagen 

2§ 

Jag biträder lagrådets förslag till ändrad lydelse av det nya andra stycket i 

förevarande paragraf. 

På hemställan av näringsutskottet vid dess behandling av bl. a. prop. 

1978179:170 med förslag till lag om finansbolag. m. m .. har riksdagen 

beslutat bl. a. den ändringen av 2 §,att ordet "kreditinrättning" byts ut mot 
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"företag''. Ändringen trädde i kraft den 1 juli 1980 (NU 1979/80:66, rskr Slutprotokoll 

415). Den har samma syfte och innebörd som motsvarande ändring enligt det 

remitterade förslaget (jfr NU 1979/80:66 s. 9 f). 

5* 
Lagrådet har i klarläggande syfte förordat en ändrad lydelse av den 

föreslagna tredje meningen i första stycket. Enligt min mening kan lagrådets 

önskemål tillgodoses genom att bestämmelsen ges följande lydelse: 

Är det fråga om en fordran som har överlåtits eller pantsatts och kan 
gäldenären på grund härav ej med befriande verkan hetala till överlåtaren 
eller pantsättaren. skall kravet innehålla en tydlig upplysning om detta 
förhållande. 

10 a * 
Jag ansluter mig till lagrådets uppfattning att den föreslagna lagtexten bör 

förtydligas och biträder även lagrådets förslag till ändrad lydelse. 

11* 
I remissen till lagrådet framhöll jag att den föreslagna tystnadspliktsbe

stiimmclsen i paragrafens första stycke avser endast den som iir eller har varit 

''verksam i en inkassoverksam het". Jag anförde vidare att det av denna 

formulering fick anses följa att tystnadsplikten enligt bestämmelsen inte 

skulle giilla för någon som helt tillfälligt och utan inslag av yrkesmässighet 

inkasserar en fordran för annans räkning e.d .. även om detta sker under 

sådana förhållanden att lagen i och för sig iir tillämplig. Enligt lagrådet är 

denna begränsning av tillämpningsområdet för den straffsanktionerade 

tystnadsplikten väbetänkt. Lagrådet anser emellertid att en begränsning av 

detta slag bör komma till uttryck i lagtexten genom en regel som undantar 

inkassoverksamhet som är av tillfällig natur och avser endast enstaka 

fordringar. Lagrådet framhåller att en sådan regel innebär en begränsning av 

tystnadsplikten som i det aktuella hiinseendet motsvarar gällande riitt. 

Jag kan ansluta mig till vad lagrådet sålunda har anfört och förordar därför 

att första stycket kompletteras med följande bestämmelse: 

Vad som har sagts nu gäller dock inte i fråga om inkassoverksam het som iir 
av tillfällig natur och avser endast enstaka fordringar. 

13 § 

Jag vill anmäla att riksdagen har beslutat att med verkan fr. o. m. den 1 juli 

1980 göra samma ändringar i 13 § som de som har föreslagits i lagrådsremis

sen (NU 1979/80:66, rskr 415). Jag fär hänvisa till vad jag har anfört vid 2 §. 

Något förslag till ändring av 13 § behöver därför inte tas upp i propositio

nen.· 
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Övergängsbestämmclserna 

Lagrftdet förordar att det föreslagna tredje stycket i iiverg{mgsbestiimmcl

serna fiir utgft. En sådan ändring torde innebära att en föreskrift enligt 3 *i 

dess nuvarande lydelse förlorar sin giltighet i och med ikraftträdandet av de 

här föreslagna lagändringarna. om det tillstånd med vilket föreskriften har 

förenats inte behövs enligt 2 * i dess nya lydelse. Med hänsyn till lagrf1dets 

principiella betiinkligheter mot den föreslagna övergångsbestämmelsen och 

till att fr{1gan torde vara av begränsad praktisk betydelse kan jag ansluta mig 

till lagr{1dets ståndpunkt. 

Förslaget till lag om ersättning för inkassokostnader m. m. 

5* 
Jag bitriider lagrådets förslag till ändrad lydelse av andra meningen 

paragrafen. 

remissprotokollct (avsnittet 4.4.5) har jag framht11lit att enbart den 

omständigheten att gäldenären erlägger betalning I enlighet med ett anspråk 

på kostnadsersiittning, som gfff utöver vad som medges enligt den föreslagna 

lagen. inte bör leda till att en överenskommelse anses träffad mellan 

borgenären och g:Hdenären om att borgenären är beriittigad till denna större 

kostnadsersättning. Med anledning av detta uttalande framhåller lagrådet att 

en betalning som erläggs utan protest i allmänhet torde fä anses som ett 

godkännande av att betalningsskyldighet föreligger. 

Frågan om vilken innebörd och diirmed vilka rättsliga effekter som man 

kan tillägga giildeniirens betalning i den angivna situationen iir tämligen 

tveksam och omdiskuterad (se bl. a. Rodhe. Obligationsrätt. 1956. s. 84 f 

samt Hult. Juridisk debatt. 1952. s. 42-89. särskilts. 86 ff). Svaret på frågan 

synes i hög grad bero av omständigheterna i det enskilda fallet. Avsikten med 

mitt uttalande i remissprotokollet har varit att understryka just detta. 

nämligen att enbart själva betalningen - alltså utan beaktande av de niirmare 

omstiindighetcr under vilka den har gjorts - inte ger fog för att anse att 

gäldenären har godkänt eller annars åtagit sig en skyldighet att utge högre 

kostnadsersättning än som följer av Jagen. Det är sMunda enligt min mening 

klart att man inte kan anses att någon överenskommelse om en sådan 

skyldighet har träffats genom betalningen för den händelse det föreligger en 

sådan situation som har nämnts av lagddet. nämligen att borgen;iren har 

utnyttjat giildeniirens okunnighet om gällande regler. Och i vart fall om 

gäldenären är en vanlig konsument torde det ofta' ligga niira till hands att 

bedöma situationen på samma sätt. om det inte i samband med att anspråket 

på kostnadsersättning framställs har gjorts klart för gäldenären att anspråket 

går utöver vad som medges enligt Jagen. 

Slutprotokoll 
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Den nu berörda frågan får. med de uttalanden som nu har gjorts. överlåtas Sl11tprotokoll 

åt rättstillämpningen. Som lagr<'tdet har framhållit torde. i de fall då en 

betalning kan anses ha gett upphov till en överenskommelse av hiir diskuterat 

slag, även en tillämpning av den förmögenhetsrättsliga generalklausulen i 

36 § avtalslagen kunna aktualiseras. Med min ståndpunkt hlir visserligen 

utrymmet för att tillämpa denna bestämmelse mindre än om lagrådets 

uppfattning godtas. Oavsett om man ser saken på det ena eller på det andra 

sättet torde emellertid det slutliga resultatet i praktiken bli i stort sett 

detsamma. 

I enlighet med vad lagrådet vidare har påpekat bör datainspektionen med 

stöd av inkassolagen och dess regel om iakttagande av god inkassosed i · 

många fall kunna ingripa mot borgenärer och inkassoombud som betingar sig 

högre kostnadsersättning iin som följer av lagen. 

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att anta de av lagrådet granskade lagförslagen med vidtagna ändringar. 

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att 

genom proposition föreslå riksdagen att anta de förslag som föredraganden 

har lagt fram. 
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