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Propositionens huvudsakliga innehåll 

I propositionen föreslås att 1916 års lag om vissa inskränkningar i rätten 

att förvärva fast egendom m. m. och 1968 års lag om vissa inskränkningar i 

rätten att sluta svenskt handelsbolag m. m. skall ersättas av två· nya lagar, 

nämligen lagen om utländska förvärv av svenska företag m. m. och lagen 

om utländska förvärv av fast egendom m. m. 

Den nya lagstiftningen överensstämmer i stor utsträckning med gällande 
rätt. Liksom nu skall det i princip krävas tillstånd av regeringen, om ett 

utländskt rättssubjekt eller vissa svenska rättssubjekt vill förvärva fast 

egendom i Sverige. Tillstånd krävs också, under vissa förutsättningar. när 

sådana rättssubjekt vill förvärva aktier i svenska aktiebolag, andelar i 

svenska handelsbolag eller rörelser som drivs här i landet liksom vid 

slutande av avtal om svenskt handelsbolag. 

En nyhet är att tillståndskravet gäller aktier i alla svenska aktiebolag, 

oavsett om bolaget har ett s. k. utlänningsförbehåll i sin bolagsordning eller 

ej. Vidare blir även svenska stiftelsers förvärv i princip underkastade 

kontroll. 
När det gäller förutsättningen för att tillstånd skall meddelas till aktieför

värv m. m. behålls nuvarande p1incip. Tillstånd skall alltså ges, om det inte 

skulle strida mot något väsentligt allmänt intresse. Härvid kan tillstånd~
myndigheten ta hänsyn till förhållandena såväl på förvärvarens sida som 

beträffande det företag som avses med förvärvet. 

Den nya lagstiftningen föreslås träda i kraft den I januari 1983. 
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I Förslag till 

Lag om utländska förvärv av svenska företag m. m. 

Härigenom föreskrivs följande. 

Inledande bestämmelser 

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om begränsningar i rätten för 
utländska rättssubjekt och vissa svenska rättssubjekt att förvärva aktier i 
svenska aktiebolag, andelar i svenska handelsbolag eller rörelser som drivs 
här i landet. Genom lagen begränsas också rätten att sluta avtal om 
handelsbolag. 

2 § Denna lag tillämpas inte på svenska bank- eller försäkringsaktiebolag 
eller på aktierna i sådana bolag. 

Kontrollsubjekt 
3 § Kontrollsubjekt enligt denna lag är 

I. utländska medborgare och andra utländska rättssubjekt, 
2. svenska aktiebolag som inte har utlänningsförbehåll i bolagsordning

en, 
3. svenska handelsbolag, om någon av bolagsmännen är kontrollsub

jekt, 
4. svenska stiftelser, 
5. svenska ekonomiska föreningar vars verksamhet regleras av lagen 

( 1951: 308) om ekonomiska föreningar, bo1tadsrättslagen ( 1971: 479), lagen 
( 1975: 417) om sambruksföreningar eller äldre lagstiftning, som motsvarar 
lagen om ekonomiska föreningar eller bostadsrättslagen. 

Första stycket 5 gäller inte 
a) föreningar - utom sambruksföreningar - som har till huvudsakligt 

ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att 
anskaffa livsmedel eller andra förnödenheter åt medlemmarna, 
avsätta alster av medlemmarnas verksamhet, 
avsätta transporttjänster som medlemmarna utför, 
bereda andra bostäder än fritidsbostäder åt medlemmarna eller anskaffa 

lån åt medlemmarna, 
b) föreningar som utgör en sammanslutning av föreningar som inte är 

kontrollsubjekt. 
Genom särskilt tillstånd kan medges att en svensk stiftelse eller en 

svensk ekonomisk förening inte skall vara kontrollsubjekt. Sådana till
stånd kan begränsas att gälla endast för viss tid och kan återkallas om 
förutsättningar för tillstånd inte längre föreligger. 

V t I ä 1111 in R sförhe håll 

4 § Med utlänningsförbehåll avses i denna lag ett i bolagsordningen för 
ett svenskt aktiebolag intaget förbehåll enligt vilket kontrollsubjekt genom 
teckning eller överlåtelse endast får förvärva en viss del av aktierna i 
bolaget, vid varje tidpunkt motsvarande mindre än fyrtio procent av hela 
aktiekapitalet och mindre än tjugo procent av röstetalet för samtliga aktier 
i bolaget. Med utlänningsförbehåll avses också förbehåll enligt vilket 
strängare föreskrifter i dessa hänseenden gäller. 

Genom särskilt tillstånd kan medges att även andra förbehåll än som 
anges i första stycket skall anses som utlänningsförbehåll enligt denna lag. 
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5 § Utlänningsförbehåll utgör inte hinder för förvärv av aktier till en 
aktiefond enligt aktiefondslagen (1974: 931) eller av andelar i en sådan 
fond. 

Ändring av utlänningsförhelzåll 
6 § Utlänningsförbehåll får inte ändras utan tillstånd. 

Förvärvs tillstånd 

7 § Kontrollsubjekt får inte utan tillstånd (förvärvstillstånd) för varje 
särskilt fall förvärva 

1. så många aktier i svenska aktiebolag att genom förvärvet förvärva
rens andel av aktiekapitalet eller röstetalet för samtliga aktier i bolaget 
kommer att överskrida något av gränsvärdena tio, tjugo, fyrtio eller femtio 
procent, 

2. andelar i svenska handelsbolag, 
3. äganderätt eller nyttjanderätt till rörelser som drivs här i landet eller 

delar av sådana rörelser. 

8 § Vid beräkning av antal aktier enligt 7 § skall varje aktie räknas med 
som tillhör 

I. ett företag som ingår i samma koncern som förvärvaren, 
2. ett företag över vilket förvärvaren har ett bestämmande inflytande, 

om förvärvaren är utländsk medborgare, 
3. förvärvarens make, barn, föräldrar eller syskon eller ett företag över 

vilket en sådan anhörig har ett bestämmande inflytande. 

9 § Förvärvstillstånd behövs inte för förvärv 
1. genom bodelning, arv eller testamente, 
2. genom fusion enligt 14 kap. 8 § aktiebolagslagen (1975: 1385), 
3. av aktier till en aktiefond enligt aktiefondslagen (1974: 931 l eller av 

andelar i en sådan fond, 
4. av aktier som vid nyemission eller fondemission förvärvas med före

trädesrätt i förhållande till det antal aktier förvärvaren tidigare äger, 
5. av aktier som förvärvaren har rätt att lösa på grund av förbehåll enligt 

3 kap. 3 § aktiebolagslagen, om förvärvaren har fått tillstånd att utan 
hinder av 7 §förvärva aktier i bolaget på grund av förbehållet. 

10 § Om förvärvstillstånd inte har sökts före förvärvet, skall det sökas av 
förvärvaren inom en månad från det förvärvet skedde. 

11 § Om förvärvstillstånd inte söks inom föreskriven tid och på föreskri
vet sätt eller om tillstånd vägras, är förvärvet ogiltigt. 

Om ett förvärv av aktier som inte är bundna av ett utlänningsförbehåll 
har skett på Stockholms fondbörs eller genom inrop på exekutiv auktion 
gäller inte första stycket. Tillståndsmyndigheten skall i stället förelägga 
förvärvaren att avyttra aktierna inom sex månader eller den längre tid som 
myndigheten bestämmer. 

Tillstånd att sluta m·tal om handelsbolag 

12 § Kontrollsubjekt får inte sluta avtal om svenskt handelsbolag utan 
tillstånd. 

Avtal i strid mot första stycket är ogiltiga. 
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Fön·iirv m· aktier i strid mot utlänningsfiirhehäll m. m. 

13 § Förvärv av aktier i strid mot ett utlänningsförbehåll är ogiltiga. Den 
som innehar skuldebrev eller optionsbevis som avses i 5 kap. aktiebolags
lagen (1975: 1385) får dock vid utbyte eller nyteckning erhålla fria aktier, 
om skuldebrevet eller optionsbevisct ger rätt till detta, även om förhållan
det mellan antalet bundna och antalet fria aktier därmed skulle ändras eller 
redan förut har ändrats i strid mot förbehållet. 

-14 § Har någon genom teckning eller överlåtelse förvärvat aktier som är 
bundna av ett utlänningsförbehåll och blir han kontrollsubjekt efter förvär
vet, skall han ha tillstånd för att få behålla aktierna. 

Sådant tillstånd skall sökas av ägaren inom tre månader från det denne 
blev kontrollsubjekt. Om tillstånd inte söks inom föreskriven tid och på 
föreskrivet sätt eller om tillstånd vägras, får tillståndsmyndigheten föreläg
ga ägaren att avyttra aktierna inom sex månader eller den längre tid som 
myndigheten bestämmer. 

Tillståndspriivning 

15 § Frågor om tillstånd enligt denna lag prövas av regeringen eller den 
myndighet som regeringen bestämmer. 

16 § Tillstånd enligt denna lag skall meddelas, om det inte strider mot 
något väsentligt allmänt intresse. 

I beslut om förvärvstillstånd skall anges sådana åtaganden som förvär
varen eller, vid aktie- eller andelsförvärv, det bolag som avses med förvär
vet har gjort i ärendet och som har tillagts betydelse vid prövningen. 

17 § Om tillståndet avser ett framtida förvärv, skall viss tid för tillstån
dets giltighet anges i tillståndsbeslutet. 

18 § Tillstånd all sluta avtal om handelsbolag eller att förvärva andelar-i 
ett handelsbolag får meddelas endast om det finns ett avtal enligt vilket 
bolaget skall vara slutet eller inträde medgivet i och med att tillstånd ges. 

Ansvar m. m. 
19 § Till böter eller fängelse i högst sex månader döms den som uppsåtli
gen eller av grov oaktsamhet lämnar oriktiga uppgifter i ett ärende enligt 
denna lag. 

Åtal för brott får väckas endast efter förordnande av regeringen eller den 
myndighet som regeringen bestämmer. 

20 § Förelägganden enligt denna lag får förenas med vite. 
Talan om utdömande av vite får väckas endast efter förordnande av 

regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. 

Överklagande 

21 § Om någon annan än regeringen har meddelat beslut i ärende enligt 
denna lag, överklagas beslutet hos regeringen genom besvär. 

1}·stnadsplikt 

22 § Den som till följd av bestämmelserna i denna lag har fått kännedom 
om enskilds affärs- eller driftförhållanden får inte obehörigen röja eller 
utnyfrja vad han sålunda har erfarit. 
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I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i sekre
tesslagen ( 1980: 100). 

Om ikraftträdandet av denna lag föreskrivs i särskild lag. 

2 Förslag till 

Lag om utländska förvärv av fast egendom m. m. 

Härigenom föreskrivs följande. 

1 kap. Fast egendom, tomträtt och bostadsarrendc 

Förrärvstil/s tänd 

1 § Kontrollsubjekt enligt lagen ( 1982: 000) om utländska förvärv av 
svenska företag m. m. får inte utan tillstånd (förvärvstillstånd) för varje 
särskilt fall förvärva fast egendom här i landet. 

Vad som i denna lag sägs om fast egendom skall gälla även tomträtt och 
bosladsarrende. Vad som sägs om lagfart skall, när det är fråga om tomt
rätt. i stället avse inskrivning av upplåtelse eller förvärv av tomträtt. 

2 § Förvärvstillstånd behövs inte 
1. för förvärv genom bodelning, arv eller testamente. 
2. för förvärv genom fusion enligt 14 kap. 8 § aktiebolagslagen 

(1975: 1385). 
3. för förvärv genom inrop på exekutiv auktion. 
4. om förvärvaren är gift med överlåtaren och inte heller om förvär

varen eller. när makar förvärvar gemensamt. någon av dem är överlåtarens 
avkomling. allt under förutsättning att överlåtaren inte är skyldig att avytt
ra egendomen enligt 3 kap. I§ eller enligt 6§ lagen (1975: 1132) om förvärv 
av hyresfastighet m. m. eller 16 § jordförvärvslagen ( 1979: 230). 

3 § Frågor om förvärvstillstånd prövas av regeringen eller den myndig
het som regeringen bestämmer. 

Ansökan om förvärvstil/stånd 

4 § Förvärvstillstånd skall sökas inom tre månader från det förvärvet 
skedde. 

5 § Frågan om förviirvstillstånd får inte prövas förrän förvärvet har 
skett, om det är fråga om köp. byte eller gåva av fast egendom som är 
taxerad som annan fastighet och därvid betecknats såsom hyreshusenhet 
eller är taxerad som jordbruksfastighet. 

Tillstånd att förvärva fast egendom på offentlig auktion enligt 3 kap. 3 § 

eller enligt 7 § lagen ( 1975: 1132) om förvärv av hyresfastighet m. m. eller 
17 § jordförvärvslagen ( 1979: 230) lämnas före auktionen. 

6 § Ansökan om tillstånd att förvärva fast egendom genom köp eller byte 
får inte prövas och inte heller avskrivas på grund av återkallelse innan det 
blivit slutligt avgjort huruvida förköp enligt förköpslagen ( 1967: 868) äger 
rum. Vad som har sagts nu gäller inte om det är uppenbart att förköpsrätt 
inte kommer att utövas. 
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Ogiltighet 
7 § Om förvärvstillstånd inte söks inom föreskriven tid och på föreskri
vet sätt eller om tillstånd vägras. är förvärvet ogiltigt. 

Första stycket gäller inte, om lagfart har meddelats i strid mot 20 kap. 
6 § 8 eller 7 § 11 jordabalken. 

Förutsättningar f("ir fårvän·stillstånd m. m. 

8 § Förvärvstillstånd skall meddelas, om det inte möter hinder med 
hänsyn till landets försvar eller säkerhet, egendomens lämplighet för avsett 
ändamål eller andra allmänna intressen eller med hänsyn till förvärvarens 
förhållanden. 

Förvärvstillstånd får inte meddelas om tillstånd skulle ha vägrats vid en 
prövning enligt lagen ( 1975: l 132) om förvärv av hyrcsfastighet m. m. eller 
jordförvärvslagcn ( 1979: 230). 

9 § I fråga om förvärv av fast egendom som är taxerad somjordbruksfas
tighet gäller 10, 11 och 15 §§ jordförvärvslagen ( 1979: 230). 

10 § Även om hinder inte föreligger enligt 8 § skall förvärvstillstånd 
vägras, om förvärvet avser en fritidsfastighet som är belägen inom ett 
område där efterfrågan på fritidsfastighcter är så betydande att på grund 
därav risk föreligger för en stegring av fastighets värdena. 

Första stycket gäller inte om förvärvaren tidigare har varit svensk med
borgare eller på annat sätt har en särskild anknytning till Sverige. 

11 § Tillstånd till framtida förvärv gäller ett år från det tillståndet med_de
lades. I tillståndsbeslutet skall upplysas om detta. 

2 kap. Inmutningsrätt och rätt !ill utmål 

I § Kontrollsubjekt enligt lagen ( 1982: 000) om utländska förvärv av 
svenska företag m. m. får inte utan tillstånd (förvärvstillstånd) för varje 
särskilt fall här i landet erhålla eller i övrigt förvärva inmutningsrätt eller 
rätt till utmål enligt gruvlagen ( 1974: 342). 

Vad som i denna lag sägs om rätt till utmål skall gälla även nyttjanderätt 
till utmål. -

2 § Förvärvstillstånd behövs inte 
I. för förvärv genom bodelning, arv eller testamente, 
2. för förvärv genom fusion enligt 14 kap. 8 § aktiebolagslagen 

(1975: 1385), 
3. för förvärv genom inrop på exekutiv auktion, 
4. om förvärvaren är gift med överlåtaren och inte heller om förvär

varen eller, när makar förvärvar gemensamt, någon av dem är överlåtarens 
avkomling, allt under förutsättning att överlåtaren inte är skyldig att avytt
ra egendomen enligt 3 kap. 5 §. 

3 § Frågor om förvärvstillstånd prövas av regeringen eller den myndig
het som regeringen bestämmer. 

4 § Förvärvstillstånd skall sökas inom tre månader från det förvärvet 
skedde. 
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5 § Om förvärvstillstånd inte söks inom föreskriven tid eller på föreskric 
vet sätt eller om tillstånd vägras. gäller 

I. beträffande inmutningsrätt, att undersökningsarbeten som förvär
varen företar inom det inmutade området är utan verkan till bevarande av 
inmutningsrätten, 

2. beträffande utmål. att rätten till utmål är förverkad på den första 
infallande dag då försvarsavgift enligt 6 kap. 8 §gruvlagen ( 1974: 342) skall 
erläggas. 

6 § Förvärvstillstånd skall meddelas. om det inte möter hinder med 
hänsyn till landets försvar eller säkerhet eller andra allmänna intressen 
eller med hänsyn till förvärvarens förhållanden. 

7 § Tillstånd till framtida förvärv gäller ett år från det tillståndet medde
lades. I tillståndsbeslutet skall upplysas om detta. 

3 kap. Förvärv på exekutiv auktion 

I § Fast egendom, som har förvärvats genom inrop på exekutiv auktion 
under sådana förhållanden att förvärvstillstånd skulle ha krävts vid ett 
vanligt köp. skall åter avyttras inom två år efter det att auktionen har 
vunnit laga kraft. om inte dessförinnan nämnda förhållanden har upphört 
eller inroparen har fått tillstånd att behålla egendomen. Har inropet skett 
för att skydda en fordran. för vilken inroparen har panträtt i egendomen. 
eller någon rättighet som tillkommer inroparen och som är inskriven i 
egendomen. får länsstyrelsen på ansökan "" inroparen medge skäligt an
stånd med avyttrandet, om det är sannolikt att förlust annars skulle upp
komma för inroparen. 

Avyttras inte egendomen inom föreskriven tid, skall länsstyrelsen, om 
inte synnerliga skäl talar däremot, förordna att egendomen skall säljas av 
kronofogdemyndigheten på offentlig auktion enligt 3 §. 

Anteckning om bestämmelserna i första och andra styckena skall göras i 
det köpebrev som utfärdas med anledning av den exekutiva auktionen och. 
när lagfart söks, införas i fastighetsboken, om inte sökanden visar att 
avyttringsskyldigheten har upphört. 

2 § I fråga om tillstånd enligt I § att behålla fast egendom gäller i tillämp
liga delar bestämmelserna i denna lag om förvärv av fast egendom. 

3 § Länsstyrelsen får besluta att ett förordnande enligt I § andra stycket 
om försäljning på offentlig auktion inte skall verkställas. om inroparen före 
eller efter förordnandet har avyttrat egendomen. 

I övrigt skall så anses och med ärendet i tillämpliga delar så förfaras. 
som om egendomen hade blivit utmätt för fordran med bästa förmånsrätt 
efter sådana rättigheter som besvärade egendomen redan vid den exeku
tiva auktionen och som har företräde framför alla befintliga fordringar. 
Även om det i enlighet härmed bestämda skyddsbeloppet täcks, får försälj
ning inte ske, om inte den bjudna köpeskillingen täcker även det värde som 
i ärendet har åsatts egendomen enligt 12 kap. utsökningsbalken eller, om 
ägaren eller en innehavare av fordran som är förenad med panträtt i 
egendomen i god tid före auktionen har påkallat en särskild värdering, det 
värde vartill egendomen uppskattas av värderingsmän som länsstyrelsen 
utser. 
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Egendomen får säljas till den som är kontrollsubjekt enligt lagen 
(1982: 000) om utländska förvärv av svenska företag m. m. endast om 
denne har fått förvärvstillstånd. Vidare gäller i fråga om hyreshusenhet 
eller jordbruksfastighet de inskränkningar som föreskrivs i 7 § andra 
stycket tredje meningen lagen ( 1975: 1132) om förvärv av hyresfastighet 
m. m. respektive 17 § andra stycket tredje meningen jordförvärvslagen 
(1979: 230). 

Avges vid auktionen bud som sålunda får antas, skall försäljning ske 
även om innehavare av fordran bestrider det. 

4 § Om försäljning inte kommer till stånd vid en auktion enligt 3 §. får 
länsstyrelsen inom två år efter det att auktionen har vunnit laga kraft 
förordna om en ny auktion. Avges inte heller vid denna auktion ett bud 
som får antas, är frågan om försäljning av egendomen förfallen. 

Kostnader i samband med en auktion som inte har lett till försäljning 
betalas av statsmedel. 

5 § Jnmutningsrätt eller rätt till utmål, som har förvärvats genom inrop 
på exekutiv auktion under sådana förhållanden att förvärvstillstånd skulle 
ha krävts vid ett vanligt förvärv. skall åter avyttras inom ett år efter det att 
auktionen har vunnit laga kraft, om inte dessförinnan dessa förhållanden 
har upphört eller inroparen har fått tillstånd att behålla rättigheten. Rege
ringen får på ansökan av inroparen medge skäligt anstånd med avyttran
de!. 

I fråga om tillstånd enligt första stycket att behålla inmutningsrätt eller 
rätt till utmål gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i denna lag om 
förvärv av sådana rättigheter. 

Avyttras inte rättigheten inom föreskriven tid. gäller 
I. beträffande inmutningsrätt, att undersökningsarbeten som inroparen 

företar inom det inmutade området är utan verkan till bevarande av inmut
ningsrätten, 

2. beträffande utmål, att rätten till utmål är förverkad på den första 
infallande dag då försvarsavgift enligt 6 kap. 8 §gruvlagen ( 1974: 342) skall 
erläggas. 

4 kap. Gemensamma bestämmelser 

1 § Om någon annan än regeringen har meddelat beslut i tillståndsärende 
enligt denna lag, överklagas beslutet hos regeringen genom besvär. 

2 § Beslut av länsstyrelsen enligt 3 kap. I. 3 eller 4 ~ överklagas hos 
regeringen genom besvär. 

Om ikraftträdandet av denna lag föreskrivs i särskild lag. 
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3 Förslag till 

9 

Lag om införande av lagen (1982: 000) om utländska förvärv av 
svenska företag m. m. och lagen (1982: 000) om utländska förvärv av 
fast egendom m. m. 

Härigenom föreskrivs följande. 

I § Lagen (1982: 000) om utländska förvärv av svenska företag m. m .. 
lagen (1982: 000) om utländska förvärv av fast egendom m. m. och denna 
lag träder i kraft den I januari 1983. 

2 § Genom lagen (1982: 000) om utländska förvärv av svenska företag 
m. m. och lagen ( 1982: 0001 om utländska förvärv av fast egendom m. m. 
upphävs med de begränsningar som följer av denna lag 

I. lagen (1916: 156) om vissa inskränkningar i rätten att förvärva fast 
egendom m. m., 

2. lagen (1968: 557) om vissa inskränkningar i rätten att sluta svenskt 
handelsbolag m. m. 

3 § Förekommer i lag eller annan författning en hänvisning till någon 
föreskrift som har ersatts genom en bestämmelse i de nya lagarna tillämpas 
i stället den nya bestämmelsen. 

4 § Äldre bestämmelser skall tillämpas på förvärv och upplåtelser som 
har skett före den I janmiri 1983. 

5 § Som utlänningsförbehåll enligt lagen (1982: 000) om utländska för
värv av svenska företag m. m. skall anses även förbehåll enligt 2 ~ andra 
stycket lagen (1916: 156) om vissa inskränkningar i rätten att förvärva fast 
egendom m. m. i detta lagrums lydelse från den I juli 1934. 

6 § Förvärvstillstånd enligt lagen (1982: 000) om utländska förvärv av 
svenska företag m. m. eller lagen ( 1982: 000) om utländska förvärv av fast· 
egendom m. m. behövs inte, om förvärvet skall ske genom giftorätt som 
åtnjuts enligt äldre gifterrnålsbalken. 

7 § Förvärvstillstånd enligt lagen ( 1982: 0001 om utländska förvärv av 
svenska företag m. m. behövs inte för aktieförvärv som grundas på utby
tesrätt, optionsrätt, lösningsrätt eller annan rättighet som har förvärvats 
före den I januari 1983. 

8 § Har ett enligt bestämmelse i lagen ( 1916: 156) om vissa inskränkning
ar i rätten att förvärva fast egendom m. m. meddelat tillståndsbeslut avse
ende framtida förvärv eller ändring av bolagsordning inte utnyttjats före 
den I januari 1983, skall så anses som om tillstånd meddelats enligt mot
svarande bestämmelse i de nya lagarna. Avser tillståndsbeslutet förvärv 
som efter den I januari 1983 behandlas i lagen (1982:0001 om utländska 
förvärv av svenska företag m. m. gäller tillståndet ett år från den I januari 
1983. Den i I kap. 11 § och 2 kap. 7 § lagen 0982: 0001 om utländska 
förvärv av fast egendom m. m. föreskrivna tiden skall räknas från den I 
januari 1983. 
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4 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1934: 239) om bulvanförhållande i fråga om 
aktier i vissa bolag 

Härigenom föreskrivs att 1 § lagen ( 1934: 239) om bulvanförhållande i 
fråga om aktier i vissa bolag skall ha nedan angivna lydelse. 

Nuvarande lydelse 

Kringgås ett enligt lag gällande 
förbud för utländsk medborgare, 
samfiillighet eller stiftelse eller 
srensk samfällighet att förvärva ak
tier i vissa svenska aktiebolag där
igenom att någon är bulvan för t1n
na11 mot 1·ilke11 förbudet är gällan
de, i det han huvudsakligen för 
dennes räkning framträder såsom 
ägare till aktierna, straffes den som 
sålunda är bulran med dagsböter 
eller fängelse. 

Är bulvanen bolag eller annan 
samfällighet eller stiftelse, straffes 
styrelseledamot eller annan som är 
satt att leda samfällighetens eller 
stiftelsens angelägenheter, där han 
med hänsyn till vad m· honom åt
R,jon.1· eller underlåtits fin11es hava 
medverkat till hulva11jbrhålla11det. 

Föreslage11 lydelse 

Kringgås ett enligt lag gällande 
förbud för ko11troll.rnhjekt e11ligt la
ge11 (1982:000) om utländska .för
l'ärv av Sl'enska företag m. m. att 
förvärva aktier i svenska aktiebolag 
därigenom att någon är bulvan för 
kontrollsubjekt i det han huvudsak
ligen för dettas räkning framträder 
såsom ägare till aktierna. skall hul
ranen dömas till böter ellerfiingel
se i högst ett år. 

Är bulvanen bolag eller annan 
samfällighet eller stiftelse, döms 
styrelseledamot eller annan som är 
satt att leda samfällighetens eller 
stiftelsens angelägenheter, om han 
har medl'erkat till hull'llnförhålla11-
det genom handli11g eller 11nderlå
te11het. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1983. 

5 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1935: 395) om kontroll över tillverkningen av 
krigsmateriel m. m. 

Härigenom föreskrivs att I§ lagen ( 1935: 395) om kontroll över tillverk
ningen av krigsmateriel m. m. 1 skall ha nedan angivna lydelse. 

Nuvarande lydelse 

Ej må någo11 bedriva tillverkning 
av krigsmateriel i riket utan att re
geringe11 diirtill gil"it tillstånd. Så
dant tillstånd må. såvitt icke fråga 

Föreslagen /yde/.~e 

§~ 

För att bedriva tillverkning av 
krigsmateriel här i landet fordras 
tillstånd tll' regeri11ge11. Sådant till
stånd får, såvitt det inte endast är 

1 Senaste lydelse av lagens rubrik 1975: 690. 
~ Senaste lydelse 1975: 690. 
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N11w1rande lydelse 

iir allenast om tillverkning i ringa 
omfattning, icke meddelas annan än 
svensk medborgare, svenskt han
delsbolag, däri ej finnes utländsk 
holagsman, eller svenskt aktiebo
lag, 1·ars aktier äro ställda till viss 
man och i 1·ars bo/af?sordnint; inta
t;its förbehåll. som avses i 2 §lagen 
den 30 maj 1916 (nr 156! om vissa 
inskränkningar i rätten att förvärm 
fast egendom eller gruva eller ak
tier i vissa ho/ag m. m. Tillstånd 
meddelas tills vidare och må m· re
geringen återkallas, när skäl därtill 
äro. 

11 

Föreslagen lydelse 

fråga om tillverkning i ringa omfait
ning, inte meddelas någon annan än 
svensk medborgare, svenskt han
delsbolag eller svenskt aktiebolag. 
Tillstånd meddelas tills vidare och 
kan återkallas av regeringen när 
det finns skäl till detta. 

Vad med krigsmateriel i denna lag förstås, därom förordnar regeringen. 
Denna lag äger icke tillämpning på kronans fabriker, verkstäder eller 

förråd. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1983. 

6 Förslag till 

Lag om ändring i kreditupplysningslagen (1973:'1173) 

Härigenom föreskrivs att 4 § kreditupplysningslagen ( 1973: 1173) 1 skall 
ha nedan angivna lydelse. 

Nuvarande lydelse FiJres/agen lydelse 

4 § 

Tillstånd att bedriva krcditupplysningsverksamhet får meddelas endast 
om det från allmänna synpunkter finns behov av verksamheten och den 
kan antas bli bedriven på ett sakkunnigt och omdömesgillt sätt. 

Tillstånd får meddelas för en tid av högst tio år i sänder. Tillståndet får 
förenas med föreskrift om hur verksamheten skall bedrivas och om skyl
dighet att anmäla ändring av förhållanden som har haft betydelse för 
tillståndet. 

Tillstånd får ej meddelas någon 
för vilken gäller inskränkning i rät
ten att förvärva fast egendom en
ligt lagen (1916: 156) om vissa in
skränkningar i rätten att förvärva 
fast egendom m. m. 

Tillstånd får inte meddelas kon
trollsubjekt enligt lagen (1982:000) 
om utländska förrän· av svenska 
företag m. m. 

Denna lag träder i kraft den l januari 1983. 

1 Lagen omtryckt 1981: 737. 
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7 Förslag till 

Lag om ändring i aktiefondslagen (1974: 931) 

Härigenom föreskrivs att 4 § aktiefond slagen ( 1974: 931) skall ha nedan 
angivna lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

4 § 

För fondbolag gäller. om annat ej följer av denna lag, vad om aktiebolag i 
allmänhet är föreskrivet. 

I fondbolags bolagsordning skall 
intagas förbehåll enligt 2 § andra 
stycket lagen ( 1916: 156) om vissa 
inskränkningar i rätten att förvärl'a 
fast egendom m. m. 

I fondbolags bolagsordning skall 
tas in utlänningsji>rbehåll enligt 4 § 
/af?en (1982: 000 J om utliindska .för-
1·ärv av svenskaföretag m. m. 

Denna lag träder i kraft den I januari I 983. 
Som utlänningsförbehåll enligt 4 § lagen (1982: 000) om utländska för

värv av svenska företag m. m. skall anses även förbehåll enligt 2 § andra 
stycket lagen (1916: 156) om vissa inskränkningar i rätten att förvärva fast 
egendom m. m. i detta lagrums lydelse från den 1 juli 1934. 

8 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1955: 183) om bankrörelse 

Härigenom föreskrivs att 18 § lagen (1955: 183) om bankrörelsc skall ha 
nedan angivna lydelse. 

Nul'(lrande lydelse Föreslagen lydelse 

\8 §1 

Aktie i bankaktiebolag mcl genom 
teckning eller överlåtelse förvärvas 
endast av svenska medborgare. av 
svenska bolag och föreningar, som 
utan hinder av bestämmelserna i 
lagen den 30 maj 1916 om vissa in
skränkningar i rätten att förvärva 
fast egendom eller gruva eller ak
tier i 1•issa bolag äga förrärva fast 
egendom eller gruva. ävensom av 
andra svenska samfälligheter och 
stiftelser samt till aktiefonder enligt 
aktiefondslagen (1974: 931). Har 
aktieförvärv skett annorledes än 
genom teckning eller överlåtelse. 
skall vad nyss stadgats icke i något 

1 Senaste lydelse 1980: 1004. 

Aktier i bankaktiebolag får ge
nom teckning eller överlåtelse för
värvas endast av svenska medbor
gare, av svenska bolag och för
eningar, som inte iir kontrollsubjekt 
enligt lagen (1982:000) om utländs
ka förvärv av svenska företag 
m. m., ävensom av andra svenska 
samfälligheter och stiftelser samt 
till aktiefonder enligt aktiefondsla
gen 0974: 931). Har aktieförvärv 
skett annorledes än genom teckning 
eller överlåtelse. skall vad nyss 
stadgats icke i något fall medföra 
hinder för aktieägaren att med stöd 
av den företrädesrätt till teckning 
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Nul'arunde lydelse 

fall medföra hinder för aktieägaren 
att med stöd av den företrädesrätt 
till teckning eller erhållande av nya 
aktier. vilken enligt denna lag eller 
den vid förvärvet gällande bolags
ordningen är förenad med de för
värvade aktierna, bekomma ytterli-
gare aktier. 

13 

Föreslagen lydelse 

eller erhållande av nya aktier. vil
ken enligt denna lag· eller den vid 
förvärvet gällande bolagsordningen 
är förenad med de förvärvade ak
tierna, bekomma ytterligare aktier. 

Förvärv av aktie, som skett i strid med innehållet i första stycket, är 
ogillt. 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1983. 

9 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1949: 658) om inlösen i vissa fall av rätt till 
gruva m.m. 

Härigenom föreskrivs att I, 3 och 7 §§ lagen (1949: 658) om inlösen i 
vissa fall av rätt till gruva m. m. skall ha nedan angivna lydelse. 

Nuvarande lydelse 

Innehaves rätt till gruva eller an
del däri av utländsk medborgare, 
samfällighet eller stiftelse eller ock 
av svensk samfällighet, som enligt 
lagen om vissa inskränkningar i 
rätten attförvär\'afast egendom el
ler gruva eller aktier i vissa bolag 
icke äger utan regeringens tillstånd 
förvärva inmutad mineralfyn
dighet. må regeringen. om synnerli
ga skäl föreligga att säkerställa 
svenskt inflytande över gruvföreta
get. förordna att den rätt till gruva 
eller andel däri, mrom fråga är, 
skall mot lösen avstås till kronan 
eller annan som regeringen bestäm
mer. 

Föreslagen lydelse 

§I 

Innehas rätt till gruva eller andel 
däri av någon som är kolltrollsub
jekt enli[?t lagen (1982:000) om ut
ländska förvärv av svenska företag 
m. m .. får regeringen, om det finns 
synnerliga skäl att säkerställa 
svenskt inflytande över gruvföreta
get. förordna att den rätt till gruva 
eller andel däri, som det är fråga 
om, skall mot tösen avstås till sta
ten eller till någon som regeringen 
bestämmer. 

Inlösen som nu sagts skall omfatta jämväl annan rättsinnehavaren till
hörig lös eller fast egendom. som nyttjas i eller är avsedd för gruvverksam
heten eller eljest är att hänföra till densamma. 

1 Senaste lydelse 1981: 791. 
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

3 § 

Beträffande inlösen skall vad i la
gen om expropriation finnes i all
mänhet stadgat äga motsvarande 
tillämpning. i den mån ej amwtför
anledes av bestämmelserna i denna 
lag. 

I fråga om inlösen gäller expro
priations/agen (1972: 719) i till
_ lämpliga delar. i den mån al'l'i
kande bestämmelser inte meddelas 
i denna lag. 

7 § 

Har någon på grund av förlags
inteckning förmånsrätt i egendom 
som skall lösas, åligger det domsto
len att så snart ske kan underrätta 
inteckningshavaren, att talan om 
inlösen väckts. 

Angående skyldighet för domsto
len att tillsända bergmiistaren un
derrättelse om beslut. !'arom an
teckning jämlikt 78 § grudagen bör 
ske i gruvregistret. stadgas i 
nämnda lagrum. 

Domstolen skall ock underrätta 
bergmästaren, när dom i mål om 
inlösen vunnit laga kraft. Visar 
egendomens innehavare, att inlös
ningsrätten förverkats, skall likale
des anmälan därom göras till berg
mästaren. 

Om egendom som skall inliisas 
svarar för företagsinteckning. ålig
ger det domstolen att så snart ske 
kan unde1Tätta inteckningshavaren. 
att talan om inlösen väckts. 

Domstolen skal/underrätta berg
mästaren. när talan om inlösen har 
väckts samt när dom i mål om inlii
sen har vunnit laga kraft. Visar 
egendomens innehavare, att inlös
ningsrätten förverkats, skall likale
des anmälan därom göras till berg
mästaren. 

Då inlösningcn blivit fullbordad. åligger det länsstyrelsen att därom 
ofördröjligen göra anmälan till bergmästaren. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1983. 

10 Förslag till 

Lag om ändring i förköpslagen (1967: 868) 

Härigenom föreskrivs i fråga om förköpslagen ( 1967: 868) 1 

dels att i 7 §orden "lagen ( 1916: 156) om vissa inskränkningar i rätten att 
förvärva fast egendom m. m." skall bytas ut mot "lagen (1982: 000) om 
utländska förvärv av fast egendom m. m.". 

dels att 12 § skall ha nedan angivna lydelse. 

1 Lagen omtryckt 1974: 815. Senaste lydelse av 7 § 1979: 308. 
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N111•arande lydelse Föreslagen lydelse 

12 §2 

Köp av fast egendom är för sin giltighet beroende av att förköp ej sker. 

Har lagfart för köparen beviljats i Har lagfart för köparen beviljats i 
strid med 20 kap. 7 § 10 jordabal- strid med 20 kap. 7 ~ 10 jordabal-
ken, är förköpsrätten förlorad. Har ken, är förköpsrätten förlorad. Har 
förköp skett, är det utan verkan. förköp skett, är det utan verkan. 
Motsvarande gäller när förvärvstill- Motsvarande gäller när förvärvstill-
stånd meddelats i strid med 12 § stånd har meddelats i strid med 
andra stycket jordförvärvslagen 
(1979: 230) eller i strid med 5 §and
ra stycket lagen (1916: 156) om l'is
sa inskränkningar i rätten att för
värva fast egendom m. m. eller i 
strid med 16 b § fjärde stycket la
gen (1973: 188) om arrendenämnder 
och hyresnämnder. 

12 § andra stycket jordförvärvsla
gen (1979: 230) eller i strid med I 
kap. 6 § lagen ( 1982:000) om ut
ländska förvärv av fast egendom 
m. m. eller i strid med 16 b §fjärde 
stycket lagen (1973: 188) om arren
denämnder och hyresnämnder. 

När förköpet fullbordats, skall köparen till kommunen överlämna de 
handlingar angående fastigheten som köparen innehar och som är av 
betydelse för kommunen såsom ägare av fastigheten. 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1983. I fråga om förvärv som har 
skett före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser. 

11 Förslag till 

Lag om ändring i gruvlagen (1974: 342) 

Härigenom föreskrivs i fråga om gruvlagen ( 1974: 342) 1 

dels att i 2 kap. 8 ~ orden "lagen ( 1916: 156) om vissa inskränkningar i 
rätten att förvärva fast egendom m. m." skall bytas ut mot "lagen 
( 1982: 000) om utländska förvärv av fast egendom m. m.", 

dels att I kap. 8 §och 9 kap. 4 §skall ha nedan angivna lydelse. 

Numrande lydelse Föreslagen lydelse 

I kap. 

Bestämmelser som i vissa av
seenden begränsar rätten att inmu
ta minera/fyndighet eller förvärva 
eller bearbeta inmutad minera/fyn
dighet eller idka gruvdrift finnes i 
lagen (1916: 156) om l'issa in
skränkningar i rätten att förviirva 
fast egnwm m. m. 

2 Senaste lydelse 1979: 308. 

8 * 

' Senaste lydelse av 2 kap. 8 § 1974: 89:!. 

Bestämmelser som i vissa av
seenden begränsar rätten att erhål
la eller i övrigt förvärva inmut
ningsrätt eller rätt till utmål finns i 
lagen (1982: 000) om utländska för
Fiirv m•fast egn1dom m. m. 
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

9 kap. 
4 §2 

Har fångeshandling icke företetts 
eller har regeri11gens tillstånd till 
förvärvet ej erhållits, när sådant 
kräres e11ligt lagen ( 1916: 156) om 
l'issa i11skrä11k11ingar i rätten att 
fiirl'ärva fast egendom m. m., skall 
bergmästaren förklara anmälan 
vara utan verkan. I annat fall skall 
han snarast anteckna anmälningen i 
gruvregistret. 

Har fångeshandling icke företetts 
eller har tillstånd till förvärvet ej 
erhållits när sådant krä\'s enligt la
gen (1982:000) om utländska för
viirr m· fast egendom m. m., skall 
bergmästaren förklara anmälan 
vara utan verkan. I annat fall skall 
han snarast anteckna anmälningen i 
gruvregistret. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1983. I fråga om förvärv som har 
skett före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser. 

12 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1975: 1132) om förvärv av hyresfastighet 
m.m. 

Härigenom föreskrivs att 2 och 3 §§ lagen (1975: 1132) om förvärv av 
hyresfastighet m. m. 1 skall.ha nedan angivna lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

2 § 

Förvärvstillstånd fordras ej 
I. om egendomen förvärvas från staten. kommun, landstingskommun 

eller kommunalförbund, 
2. om staten, kommun, landstingskommun, kommunalförbund, aktie

bolag, som helt äges av kommun eller landstingskommun. allmännyttigt 
bostadsföretag, riksorganisation av bostadsrättsföreningar eller bostads
rättsförening ansluten till sådan organisation är förvärvare, 

3. om egendomen enligt medgivande av regeringen förvärvas för kyrk
ligt ändamål eller fånget prövats enligt lagen (1970: 9391 om förvaltning av 
kyrklig jord, 

4. om egendomen förvärvas av kreditinrättning vilken enligt lag eller 
enligt reglemente eller bolagsordning som regeringen fastställt är skyldig 
att åter avyttra egendomen, 

5. om förvärvaren är gift med 
överlåtaren och inte heller om för
värvaren eller, när makar förvärvar 
gemensamt, någon av dem är över
låtarens avkomling, allt under för
utsättning att överlåtaren inte är 
skyldig att avyttra egendomen en-

~ Sena~te lvdelse 1974: 892. 
1 Lagen on;tryckt 1979: .'l07. 

5. om förvärvaren är gift med 
överlåtaren och inte heller om för
värvaren eller, när makar förvärvar 
gemensamt, någon av dem är över
låtarens avkomling, allt under för
utsättning att överlåtaren inte är 
skyldig att avyttra egendomen en-
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Nurarande lydelse 

ligt 6 § eller enligt 7 § lagen 
( 1916: 156) om vissa inskränkningar 
i riitten att förvärm fast egendom 
m.m., 
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Föreslagen lydelse 

ligt 6 § eller enligt 3 kap. I § lagen 
( 1982:000) om utländska fiirvän· al' 
fast egendom m .m., 

6. om förvärvet avser andel i fastighet och förvärvet av andelen sker i 
syfte att bereda förvärvaren och hans familj bostad på fastigheten, 

7. om förvärvet skall prövas en
ligt /, 2 eller 4 § lagen om l'issa 
inskränkningar i rätten attfi>rvärrn 
fast egendom m. m., 

7. om förvärvet skall prövas en
ligt lagen om utländska fön·iirv m· 
fast egendom m. m., 

8. om förvärvet sker genom inrop på exekutiv auktion. 
9. om andel i fastighet förvärvas av någon som redan äger andel 

fastigheten och som ej enligt 6 § är skyldig att avyttra sistnämnda andel. 

3 § 

Vid förvärv av fast egendom som avses i I § och som ej omfattas av 
undantagsbestämmelserna i 2 § skall förvärvaren inom tre månader från 
det förvärvet skedde anmäla förvärvet till den kommun där den fasta 
egendomen är belägen. Till anmälningen skall fogas styrkt avskrift av 
fångeshandlingen. 

I fall som avses i I ~ 2-4 får frågan om förvärvstillstånd prövas av 
hyresnämnden redan innan förvärvet skett. Ansökan får i sådant fall inges 
till hyresnämnden utan föregående anmälan till kommunen. 

Tillstånd att förvärvCl egendom 
på offentlig auktion enligt 7 ~ eller 
enligt 8 :$lagen (1916: 156) om 1·issa 
inskränkningar i rätten attförvän•a 
fast egendom m. m. lämnas före 
auktionen. 

Tillstånd att förvärva egendom 
på offentlig auktion enligt 7 ~ eller 
enligt 3 kap. 3 § lagen ( 1982:000) 
om 11tländskaf6rvän· 111·.fi1st t'gen
dom m. m. lämnas före auktionen. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1983. I fråga om förvärv som har 
skett före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser. 

13 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1976: 240) om förvärv av eldistributionsan
läggning m. m. 

Härigenom föreskrivs att I, 2 och 3 §§lagen (1976: 240) om förvärv av 
eldistributionsanläggning m. m. skall ha nedan angivna lydelse. 

I § 

Anläggning för yrkesmässig närdistribution av elektrisk starkström som 
ej får användas utan koncession (cldistributionsanläggning) får ej utan 
tillstånd av regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer förvär
vas genom 

2 Riksda[?en 1981182. I sam/. Nr 135 
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Nin-arande lydelse Föreslagen lydelse 

I. köp. byte eller gåva, 
2. tillskott till bolag eller ekonomisk förening. 
3. utdelning eller skifte från bolag eller ekonomisk förening. 

4. fusion enligt 175 § lagen 4. fusion enligt 14 kap. 1eller2 § 
(1944: 705) om aktiebolag eller en- aktieholagslagen (1975: 1385) eller 
ligt 96 §lagen ()951:308) om eko- enligt 96 § lagen (1951:308) om 
nomiska föreningar. ekonomiska föreningar. 

Utgör eldistributionsanläggning tillbehör till fast egendom. äger första 
stycket motsvarande tillämpning på den fasta egendomen. Detsamma gäl
ler, om eldistributionsanläggning utgör tillbehör till tomträtt som inskri
vits. 

Till eldistributionsanläggning som avses i denna lag hör distrihutionsled
ningar. transformatorstationer, ställverk och liknande för distributionen 
behövliga anordningar. 

2 § 

Den som direkt eller genom förmedling av juridisk person innehar 
koncession för att draga fram eller använda elektrisk starkströmsledning 
får ej genom fång som avses i 1 § utan tillstånd av regeringen eller myndig
het som regeringen bestämmer förvärva 

I. andel i ekonomisk förening som äger eldistributionsanläggning. 

2. aktie i bolag som äger eldistri
butionsanläggning och vars aktier 
ej är noterade på fondbörs eller på 
lista, som ges ut m· sammanslut
ning m· sl'enska fimdkommissio
niirer. 

Första stycket äger motsvarande 
tillämpning i fråga om inlösen enligt 
70 § lagen (1944: 705 J om aktieho
lag. 

Förvärvstillstånd fordras ej 

3 § 

2. aktie i bolag som äger eldistri
butionsanläggning och vars aktier 
ej är noterade l'id Stockholmsjimd
hörs. 

Första stycket äger motsvarande 
tillämpning i fråga om inlösen enligt 
3 kap. 3 § aktiebolags/agen 
( 1975: 1385). 

I. i fall som avses i I §, om förvärvaren innehar koncession avseende 
det område där anläggningen finnes. när eldistributionsanläggningen för
värvas, 

2. i fall som avses i 2 §. om förvärvaren innehar koncession avseende 
det område där föreningen eller bolaget bedriver sin verksamhet, 

3. om eldistributionsanläggning eller sådan andel eller aktie som avses i 
2 § förvärvas eller överlåtes efter medgivande av riksdagen eller regering
en. 

4. om förvärvet skall prövas en
ligt lagen (1916: 156) om l'issa in
skränkningar i rätten att .fiirviirrn 
fast egendom m. m .. 

5. om förvärvaren är gift med 
fångesmannen och ej heller om för-

4. om fi.irvärvet skall prövas en
ligt lagen ( 1982:000! om utländska 
förvärr m• svenska företag 111. m. 
eller lagen ( 1982:000) om utländska 
förvärv av.fast egendom m. m., 

5. om förvärvaren är gift med 
iirerlåtaren och inte heller om för-
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Nuvarande lydelse 

värvaren eller, när makar förvärvar 
gemensamt. endera av dem är 
fånge.rnzannens eller också~ om 
denne iir gift, hans makes avkom
ling, syskon eller syskons al'kom-
ling, 

19 

Föreslagen lydelse 

värvaren eller, när makar förvärvar 
gemensamt, någon av dem är öi·er
l<ltarens avkomling. 

6. om aktie förvärvas på grund av nyemission där aktieägarna tecknar 
de nya aktierna i förhållande till det antal aktier de förut äger. 

. Denna lag träder i kraft den I januari 1983. I fråga om förvärv som har 
skett före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser. 

14 Förslag till 

Lag om ändring i jordförvärvslagen (1979: 230) 

Härigenom föreskrivs att 2, 4 och 12 ~~ jordförvärvslagen (1979: 230) 
skall ha nedan angivna lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

2 § 

Förvärvstillstånd enligt I § behövs inte, 
I. om egendomen förvärvas från staten genom överlåtelse av lantbruks

nämnd eller lantbruksstyrelsen, 
2. om egendomen förvärvats av staten genom annan myndighet än 

statens affärsdrivande verk, 
3. om kommun förvärvar egendomen från staten eller utövar förköps

rätt enligt förköpslagen (! 967: 868), 
4. om egendomen förvärvas av kreditinrättning som enligt lag eller 

enligt reglemente eller bolagsordning, som regeringen har fastställt, är 
skyldig att åter avyttra egendomen, 

5. om förvärvaren är gift med 
överlåtaren och inte heller om för
värvaren eller, när makar förvärvar 
gemensamt, någon av dem är över
låtarens avkomling, allt under för
utsättning att överlåtaren inte är 
skyldig att avyttra egendomen en
ligt 16 § eller enligt 7 § lagen 
( 1916: 156) om rissa inskränkningar 
i rätten att förvärva fast egendom 
m.m., 

6. om förvärvet skall prövas en
ligt /, 2 eller 4 § lagen om vissa 
inskränkningar i rätten att förvärm 
fast egendom m. m., 

5. om förvärvaren är gift med 
överlåtaren och inte heller om för
värvaren eller, när makar förvärvar 
gemensamt, någon av dem är över
låtarens avkomling, allt under för
utsättning att överlåtaren inte är 
skyldig att avyttra egendomen en
ligt 16 §eller enligt 3 kap. 1 §lagen 
( 1982 :000) on1 utliindskaförl'iirv av 
.fast egendom m. m., 

6. om förvärvet skall prövas en
ligt lagen om utländska förvärv al' 
fast egendom m. m., 
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

7. om egendomen ingår i stadsplan eller är avsedd för annat ändamål än 
jordbruk eller skogsbruk enligt byggnadsplan, fastställd efter den I januari 
1948, 

8. om förvärvet omfattar område som är avsett för annat ändamftl än 
jordbruk eller skogsbruk eller sådan fastighet som har nybildats för annat 
ändamål än jordbruk eller skogsbruk och som diirefter inte har undergått 
taxering. 

9. om andel i fastighet förvärvas av någon som redan äger till samma 
taxeringsenhet hörande andel i fastigheten och som inte är skyldig att 
avyttra sistnämnda andel enligt 16 §. 

10. om forvärvet sker genom inrop på exekutiv auktion. 

4 § 

Förvärvstillstånd skall vägras, 
I. om köpeskillingen eller annan ersättning inte endast obetydligt över

stiger egendomens värde med hänsyn till dess avkastning och övriga om
ständigheter. 

2. om det kan antas att förvärvet sker huvudsakligen för kapitalplace
ring. 

3. om egendomen behövs för jordbrukets eller skogsbrukets rationalise
ring. 

4. om förvärvet kan antas medföra att två eller !lera utvecklade eller 
utvecklingsbara lantbruksföretag, som bör förbli självständiga. förs sam
man till ett företag, 

5. om förvärvet kan antas medföra att utvecklat eller utvecklingsbart 
lantbruksföretag, som bedrivs på mer än en fastighet. delas upp och 
uppdelningen medför olägenhet av någon betydelse för företaget. 

Första stycket I gäller inte i fråga 
om tillstånd att förvärva egendom 
på offentlig auktion enligt 17 *eller 
enligt 8 §lagen ( 1916: 156) om l'is.1·a 
inskränkningar i rätten att j()r1·iirva 
fast egendom m. m. 

Första stycket 1 gäller inte i fråga 
om tillstånd att förvärva egendom 
på offentlig auktion enligt 17 ~ eller 
enligt 3 kap. 3 § lagen ( 1982:000) 
om utliindska .fiJn·iirl' av j{1st egen
dom m.m. 

Utöver vad som följer av andra stycket får förvärvstillstånd lämnas utan 
hinder av första stycket, om särskilda skäl föreligger. 

12 §1 

Förvärvstillstånd skall sökas inom tre månader från det förvärvet sked
de. om inte frågan om förvärvstillstånd enligt 10 kap. 3 ~ andra stycket 
fastighetsbildningslagen ( 1970: 988) skall underställas tillståndsmyndighe
ten av fastighetsbildningsmyndigheten. 

Fråga om förvärvstillstånd får ej 
prövas förrän förvärvet skett utom i 
fall som avses i I § 2-4. Ansökan 
beträffande förvärv som skett ge
nom köp eller byte får ej heller prö
vas eller på grund av återkallelse 
avskrivas innan det avgjorts huru-

1 Senaste lydelse 1979: 899. 

Fråga om förvärvstillstånd får ej 
prövas förrän förvärvet skett utom i 
fall som avses i I § 2-4. Ansökan 
beträffande förvärv som skett ge
nom köp eller byte får ej heller prö
vas eller på grund av återkallelse 
avskrivas innan det avgjorts huru-
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Nurarande lydelse 

vida förköp enligt förköpslagen 
(1967: 868) äger rum, om det inte är 
uppenbart att förköpsrätt inte kom
mer att utövas. Tillstånd att förvär
v~! egendom på offentlig auktion en
ligt 17 * eller enligt 8 § lagen 
( 1916: 156) om l'issa inskriinkningar 
i rätten att förl'iin·a }list egendom 
m. m. lämnas före auktionen. 

21 

Föreslagen lydelse 

vida förköp enligt förköpslagen 
( 1967: 868) äger rum. om det inte är 
uppenbart att förköpsrätt inte kom
mer att utövas. Tillsttrnd att förvär
va egendom på offentlig auktion en
ligt 17 §eller enligt 3 kap. 3 -~lagen 
( 1982:000) om wländskaj(Jn·iin• m· 
fast egendom m. m. lämnas före 
auktionen. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1983. I fråga om förvärv som har 
skett före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser. 
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JUSTITIEDEPARTEMENTET 

Utdrag 

PROTOKOLL 

22 

vid regeringssammanträde 

1982-02-24 

Närvarande: statsministern Fälldin. ordförande, och statsråden Ullsten. 

Wikström. Friggebo, Dahlgren, Åsling, Söder. Johansson, Wirten, An

dersson, Boo, Petri, Eliasson, Gustafsson, Elmstedt, Tillander, Ahrland, 

Mol in 

Föredragande: statsrådet Petri 

Lagrådsremiss med förslag till ny lagstiftning om utländska förvärv av 

svenska företag m. m. 

I Inledning 

År 1973 tillkallades särskilda sakkunniga för att göra en översyn av 

gällande bestämmelser om inskränkningar i fråga om utländskt överta

gande av svenska företag m. m. ( 1974 års riksdagsberättelse s. 110-116). 

De sakkunniga antog namnet 11tredningen (Ju 1973: 17) om utländska över

taganden av svenska företag. Utredningen 1 överhimnadc i november 1978 

betänkandet (SOU 1978: 73) Kontroll av utländsk företagsetablering i Sve

rige m. m. Betänkandet innehåller bl. a. tre olika förslag till lag om kontroll 
av utländsk företagsetablering här i riket samt ett gemensamt förslag till lag 

om vissa inskränkningar i rätten att förvärva fast egendom m. m. Betän

kandet har remissbehandlats. 
Till protokollet i detta ärende bör fogas dels utredningens sammanfatt

ning av betänkandet som bilaga I, dels de olika förslagen till lag om 

kontroll av utländsk företagsetablering här i riket samt förslaget till lag om 

vissa inskränkningar i rätten att förvärva fast egendom m. m. som bilaga 2, 

dels en förteckning över remissinstanserna och en sammanställning av 

remissyttrandena som bilaga 3. Beträffande gällande ordning samt utred

ningens närmare överväganden hänvisas till betänkandet. 

·En av utredningens arbetsuppgifter har varit att överväga om en obliga

torisk tillämpning av det år 1971 införda systemet med förenklad aktiehan-

1 F. d. landshövdingen Per Eckerberg, ordförande. riksdagsledamoh:n Jan Berg
qvist, utredningssekreteraren Hans Engman. direktören Thomas Hagdahl. profes
sorn Gustaf Lindencrona. förbundsordföranden Bert Lundin. direktören Arne 
Lundqvist, riksdagsledamoten, lantbrukaren Karl Erik Olsson och riksdagsledamo
ten, ambassadören Bo Siegbahn. 
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tering, det s. k. VPC-systemet, kunde förbättra informationen om det 

utländska inflytandet i svenskt näringsliv. Som ett resultat av utredningens 

överväganden i denna del föreslås i betänkandet en utvidgning av VPC

systemet i syfte att förbättra informationen om ägarförhållandena i svens

ka aktiebolag. Jag kommer inte att i detta lagstiftningsärende ta upp frågan 

om en utvidgning av VPC-systemet. 

Jag har i detta ärende särskilt samrått med cheferna för ekonomi-, 

handels- och industridepartementen. Under ärendets beredning har kon

takt hållits med företrädare för de danska, finländska och norska justitiede

partementen samt det danska industridepartementet. 

2 Allmän motivering 

2.1 Reformbehovet 

Efter andra världskriget har de internationella investeringarna fått en allt 

större omfattning. Detta gäller inte minst direktinvesteringarna. dvs. inve

steringar i syfte att utöva ett faktiskt inflytande på verksamheten i ett 

företag. Den angivna-utvecklingen har underlättats av flera omständighe

ter. En av orsakerna är att alltfler stater har anslutit sig till principerna om 

fri handel och fria kapitalrörelser över nationsgränserna. något som bl. a. 

har kommit till uttryck i en rad internatioftella överenskommelser. Flerta

let länder har också i de enskilda fallen visat en positiv attityd till egna 

företags investeringar i andra länder och utländska företags etablering i det 

egnalandet. 

För svensk del har mönstret länge följt den interni1tionella trenden. 

Under hela 196Ö-talet var expansionen stark, såväl när det gäller utgående 

som ingående investeringar. Under 1970-talets första år visade emellertid 
de utländska direktinvesteringarna i landet en vikande tendens. Tendensen 

har sedan dess hållit i sig. Under senare delen av 1970-talet har de ut
gående direktinvcsteringarna ökat, medan de ingående har legat på en i 

stort sett oförändrad nivå. 

Om man som multinationella betecknar de företag som bedriver produk-· 

tion i minst ett land utöver hemlandet så är Sverige i dag mera ett hemland 

för multinationella företag än ett värdland. Den utlandskontrolleradc sek-· 

torn i vår industri är dessutom liten vid en internationell jämförelse. 

För egen del har jag den uppfattningen att de utländska direktinveste

ringarna och de multinationella företagens verksamhet här i landet har en 

rad positiva effekter. 

Vårt land kan sålunda få viktiga bidrag till välståndsutvecklingen genom 

att vi får tillgång till utländska finansiella marknader, vilket kan underlätta 

det svenska näringslivets försörjning med riskvilligt kapital. 

Vi kan också genom de utlandsdominerade företagen få tillgång till 

avancerad teknik. Detta är av stor betydelse för den framtida expansionen 
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av den utlandskonkurrerande sektorn i Sverige. Inte minst gäller detta de 

multinationella företagen, som ofta disponerar betydande tekniska re

surser. 

Även i fråga om marknadsföringen och den utveckling som fortlöpande 

sker på detta område är det en stor fördel för Sverige att genom de 

utländska direktinvesteringarna kunna få del av nya impulser. 

De utländska investeringarna är därtill av särskilt stor betydelse i dagens 

ekonomiska situation. när investerings viljan i vårt land totalt sett befinner 

sig på en alltför låg nivå. En förutsättning för att svenska företag skall få 
göra önskvärda och nödvändiga investeringar utomlands är också i många 

fall att vi är öppna för utländsk dablering i Sverige. 

Även om det alltså finns goda skäl att ha en positiv grundinställning till 

utländska investeringar i vårt land kan det inte förnekas att det utländska 

inflytandet också i vissa fall kan vålla problem. Detta gäller särskilt när det 

är fråga om större multinationella företag med en hög internationaliserings

grad. I sådana företag fattas ofta besluten i de avgörande frågorna utanför 

Sverige. Produktionen vid det utlandskontrollerade företaget här i landet 

spelar också i många fall en liten roll i koncernens totala verksamhet, trots 

att företaget kanske här är dominerande i sin bransch. Sammantaget kan 

detta medföra att såväl de anställda som svenska myndigheter och organi

sationer får sämre möjligheter till insyn i och påverkan av beslutsproces

sen jämfört med vad som ·är fallet med rent svenska företag. 

Särskilda problem kan vållas när den utländska företagssektorn här i 

landet expanderar genom förvärv av redan befintliga företag. Ofta har det 

förvärvade företaget en unik produkt eller en speciell kunskap eller 
märkesvara vid övertagandet. Efter förvärvet blir företaget en enhet inom 

en större koncern och den svenska verksamheten underordnas en övergri

pande internationell strategi. För den fortsatta driften blir företaget mer 

beroende av utländsk teknik och utländskt kunnande och kanske också av 

finansiella resurser utifrån. Det kan också finnas risk för att produktionen 

helt eller delvis flyttas utomlands. Detta är naturligtvis särskilt betänkligt 

när det är fråga om varor och andra nyttigheter som har avgörande bety

delse för vår försörjning eller vår beredskap i övrigt. 

Andra problem kan ha att göra med att det ofta sker en geografisk 

uppdelning av marknader inom en multinationell koncern. Detta kan tän

kas leda till exportbegränsningar för det svenska företaget. Ibland påver

kas också importen genom att företaget för sina råvaror blir hänvisat till ett 

koncernföretag i utlandet. Risken finns också att viktiga forsknings- och 

utvecklingsfunktioner. som tidigare har legat på företaget här i landet, efter 

förvärvet förs över till utländska koncernföretag. 

Sammanfattningsvis anser jag att ett omfattande friimmande innytande 

över vårt näringsliv kan innebära risker i olika avseenden. Dessa risker 

måste samhället kunna skydda sig mot. Enligt min mening är därför en 

effektiv kontroll över det främmande inflytandet motiverad. En viktig 



Prop. 1981/82: 135 25 

fråga blir då vilka möjligheter samhället redan nu har att påverka ägar

strukturen inom företagen. 

Den lagstiftning som är av intresse i detta sammanhang är dels lagen 

(1916: 156) om vissa inskränkningar i rätten att förvärva fast egendom 

m. m. ( 1916 års lag), dels lagen ( 1968: 557) om vissa inskränkningar i rätten 

att sluta svenskt handelsbolag m. m. ( 1968 års lag). 

1916 års lag innebär att utländska medborgare inte utan särskilt tillstånd

får förvärva fast egendom eller gruvrättigheter i Sverige. Detsamma gäller 

för utliindska bolag, föreningar, andra samfälligheter och stiftelser. För att 

hindra att utländska rättssubjekt förvärvar fast egendom m. m. i Sverige 

genom av dem dominerande svenska rättssubjekt gäller tillståndsplikten 

enligt 1916 års lag även för vissa svenska företag. Så är fallet med svenska 

aktiebolag som inte har ett s. k. utlänningsförbehåll i sin bolagsordning, 

svenska handelsbolag, om tillståndsplikt gäller för någon av bolagsmän

nen, samt. med åtskilliga undantag, svenska ekonomiska föreningar. Frå

gor om tillstånd prövas av regeringen eller. i vissa fall. statens industri

verk. 

Ett utlänningsförbehåll skall enligt 2§ andra stycket i 1916 års lag gå ut 

på att utländska rättssubjekt eller tillståndspliktiga svenska rättssubjekt 

genom teckning eller överlåtelse får förvärva bara en mindre del av bola

gets aktier, nämligen vid varje tidpunkt mindre än 20 procent av röstetalet 

för bolagets samtliga aktier och mindre än 40 procent av bolagets hela 

aktiekapital. Aktier som på grund av ett sådant förbehåll inte får förvärvas 

fritt kallas bundna och övriga aktier fria. Aktieförvärv som sker i strid mot 

utlänningsförbehåll är ogiltiga. 

Om bolagsordningen innehåller ett utlänningsförbehåll. får förbehållet 

enligt 2 § tredje stycket i 1916 års lag inte ändras utan medgivande av 

regeringen eller. i vissa fall. statens industriverk. Sådant medgivande skall 
enligt en år 1973 genomförd lagändring (prop. 1973: 72, NU 57. rskr 228) 

inte lämnas om det strider mot väsentligt allmänt intresse att bolagets 

aktier förvärvas av ett rättssubjekt för vilket de i lagen föreskrivna in

skränkningarna i rätten att förvärva fast egendom gäller. Även förvärv av 

rörelser eller delar av rörelser är sedan år 1973 i viss omfattning underkas

tade tillståndsplikt (se 5 a § i 1916 års lag). 

1968 års lag innebär att utländska och vissa svenska rättssubjckt inte får 

utan tillstånd sluta avtal om ett svenskt handelsbolag eller ingå i ett sådant 

bolag. 

Utredningen är i bt:tänkandet enig om att utländska direktinvesteringar 

kan ge vårt land viktiga bidrag. Samtidigt är man överens om att det 

behövs en konlrollagstiftning och att gällande regler behöver moderni

sera~. Meningarna har emellertid gått isär när det gäller hur pass omfat

tande kontrollen över det utländska inllytandet bör vara och hur en mo

dern lagstiftning i övrigt bör utformas. 

Utredningen har sålunda presenterat tre principiellt olika förslag till lag 
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om kontroll av utländsk företagsetablering här i riket. De skilda förslagen 

stöds av olika ledamotsgrupper inom utredningen. 

Ett av förslagen. kontrollinjen. anvisar ett koncessionssystcm som inne

bär en total nyetablerings-. verksamhets- och övertagandekontroll när det 

gäller det utländska inflytandet i svenskt näringsliv. 

Ett andra förslag, förhandlingslinjen. innebär i allt väsentligt samma 

ordning för nyetablerings- och övertagandekontroll som enligt kontrollin

jen. I fråga om verksamhetskontrollen föreslås däremot ett lagfäst förhand

lingssystem. 

Det tredje förslaget, likabehandlingslinjen, innebär en viss utbyggnad av 

de nuvarande bestämmelserna om övertagandekontroll i 1916 års lag. 

Tanken på att införa nyetablerings- och verksamhetskontroll avvisas. 

Utredningen har också föreslagit en ny lag om vissa inskränkningar i 

rätten att förvärva fast egendom m. m. Förslaget, som är enhälligt. motsva

rar i sak i allt väsentligt den nuvarande ordningen i 1916 års lag såvitt avser 

förvärv av fast egendom och gruvrättigheter. Förslaget förutsätter emeller

tid att något av förslagen om kontroll av utländska företagsförvärv samti

digt genomförs. 

Vid remissbehandlingen har betänkandet utsatts för en omfattande kri

tik. Tanken på en utbyggd kontrollagstiftning har i många fall mött starkt 

motstånd. Viss förståelse har dock visats för behovet av en modernisering 

av 1916 års lag. 
För min del vill jag först framhålla att de ursprungliga reglerna i 1916 års 

lag kom till i en tid då det var naturligt att skydda landets mest värdefulla 

naturtillgångar - skogar. malmer och vattenkraft - mot utländsk exploa

tering. När reglerna i vissa hänseenden byggdes ut år 1973 infördes en 
förvärv skontroll i fråga om alla aktiebolag som har utlänningsförbehåll. Ett 

utländskt övertagande av sådana bolag kan. som har framgått av den nyss _ 

Jämnade redogörelsen, förhindras, om övertagandet skulle vara oförenligt 

med väsentliga inhemska intressen. Ändringarna möjliggör en kontroll av 

utländska förvärv av svenska företag oberoende av om det svenska företa

get förfogar över fast egendom. 
De nuvarande bestämmelserna i 1916 års lag erbjuder alltså ett visst 

skydd mot oönskade effekter till följd av utländska förvärv av svenska 

företag. Enligt min mening är emellertid lagstiftningen i flera hänseenden 

behäftad med brister. 

En sådan brist är att den i lagen föreskrivna prövningen endast kan ske i 

de fall då det tilltänkta utländska förctagsförvärvet avser ett aktiebolag 

som har ett utlänningsförbehåll i sin bolagsordning. Cirka 35 procent av de 

större aktiebolagen och cirka 20 procent av börsföretagen saknar utlän

ningsförbehåll. Det är uppenbart att också aktiebolag som saknar utliin

ningsförbehåll kan vara så betydelsefulla i olika hänseenden att de bör vara 

underkastade kontroll. Över huvud taget är det naturligt att den nuvarande 

förvärvskontrollen görs fullständig så att den gäller på samma sätt för alla 

svenska företag. 
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En annan brist är att den nuvarande ordningen är så utformad att 

prövningen närmast inriktas på det svenska företaget. Mot bakgrund av 

min tidigare redogörelse för olika problem i samhand med utländska över

taganden av svenska företag framstår det som angeläget att man i pröv

ningen också skall kunna väga in omständigheter som är att hänföra till 

förvärvaren. Av intresse är bl. a. syftena med förvärvet och de närmare 

planerna för det företag som förvärvet gäller. I praxis har man ibland som 

underlag för prövningen enligt 1916 års lag begärt in uppgifter i dessa 

hänseenden från förvärvaren. Lagens utformning kan emellertid föranleda 

tveksamhet om vilket avseende som kan fästas vid sådana uppgifter. Jag 

anser att denna oklarhet bör undanröjas. 

Till det nu sagda kommer att 1916 års lag är behäftad med allvarliga 

brister i lagtekniskt hänseende. något som även det vållar svårigheter i den 

praktiska tillämpningen. 1973 års ändringar sågs också redan från början 

som ett provisorium i avvaktan på en allsidig översyn av lagen (prop. 

1973: 72 s. 9). 
Jag vill i det sammanhanget nämna att regeringen den 22 december 1981 

har beslutat om en lagrådsremiss med förslag till en ny konkurrenslag. 

Lagförslaget innehåller bl. a. särskilda regler om företagsförvärv som gäl

ler för både svenska och utländska förvärvare. Syftet med konkurrensla

gen är emellertid endast att hindra skadlig verkan i fråga om konkurrensbe

gränsning. Bestämmelserna där utgör alltså enligt min mening inte något 

skäl mot regler om en mera allsidig prövning av utländska företagsförvärv. 

Mot bakgrund av vad jag nu har anfört anser jag att tiden är inne att 

reformera gällande regler om utländsk etablering och åstadkomma en 

modern kontrollagstiftning. Jag ämnar i det följande gå närmare in på hur 

lagstiftningen bör vara utformad. Redan här vill jag emellertid understryka 

att jag anser att de principer som har kommit till uttryck i gällande rätt i 
stor utsträckning bör behållas. Huvudsyftet med den nya lagstiftningen bör 

vara att bota de klara brister som kontrollsystemet f. n. är behäftat med, 

såväl sakligt som i lagtekniskt hänseende. och åstadkomma regler som 

bättre svarar mot aktuella krav och samtidigt är enklare att tillämpa. 

2.2 Omfattningen av ett nytt kontrollsystem 

Utredningen har, som tidigare nämnts. inte kunnat enas om hur pass 

omfattande ett nytt kontrollsystem bör vara. Företrädarna för kontroll

och förhandlingslinjen har ansett att det behövs både en fullständig etable

ringskontroll och en fortlöpande kontroll av de utlandsägda företagens 

verksamhet. Företrädarna för likabehandlingslinjen däremot har ansett att 

kontrollen bör begränsas till utländska övertaganden av redan befintliga 

svenska företag. Någon särskild nyetableringskontroll behövs inte. Tan

ken på en fortlöpande verksamhetskontroll har avvisats av företrädarna 

för likabehandlingslinjcn. 
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Under remissbehandlingen har rcmissinstansernas inställning till de oli

ka utn:dningsförslagen varit starkt splittrad. 

För egen del vill jag först ta upp frågan om en e ta b I e rings kont ro 11. 

Utländska företagsetableringar här i landet kan till en början ske i form 

av övertaganden helt eller delvis av svenska företag. Etableringarna kan 

också komma till stånd genom nyetableringar antingen på det sättet att helt 

nya företag upprättas eller genom att utländska företag som redan iir 

etablerade här utvidgar sin verksamhet till nya områden. Jag bortser då 

från sådana etableringar som sker i form av s. k. filialer och för vilka det 

finns bestämmelser i lagen ( 1968: 555) om rätt för utlänning och utländskt 

företag att idka näring här i riket. En filial betraktas inte som en självstän

dig juridisk person utan som en del av det utländska företaget. Filialen är 

därmed av mindre intresse i det sammanhang som det här är fråga om. 

Som jag tidigare har utvecklat är det flera skäl som motiverar en sam

hällskontroll av utländska företagsetableringar i Sverige. Dessa skäl gör sig 

dock främst gällande när det är fråga om förvärv av inhemska företag. 

Bl. a. kan då viktiga intressen som gäller vår försörjning eller sysselsätt

ningspolitik sättas på spel. När det däremot gäller upprättande av helt nya 

företag eller utvidgning av en befintlig verksamhet torde ofta fördelarna 

med etableringen dominera. I varje fall är skälen för en kontroll mindre 

starka. Gällande lagstiftning är ju också inriktad på utländska förvärv av 

inhemska företag. 

Med hänsyn till det sagda har jag kommit fram till att det nya kontroll

systemet i fråga om utländsk etablering bör begränsas till övertagandefa\

len. Några särskilda bestämmelser som tar sikte på nyetableringssitua

tionen är jag alltså inte beredd att föreslå. Som jag senare skall återkomma 
till bör det dock finnas regler som motsvarar den nuvarande lagen om 

inskränkningar i rätten att sluta avtal om svenskt handelsbolag (se avsnitt 

2.5). 

Jag övergår nu till att behandla frågan om det vid sidan av övertaga11de

kontrollen bör införas någon form av verksamhets kont ro 11 av scen" 

de de utlandsägda företagen. Den nuvarande lagstiftningen saknar bestäm

melser om en sådan kontroll. 

I syfte att hindra eller dämpa de negativa effekterna av utländsk före

tagsverksamhet kan man naturligtvis tänka sig en ordning som ger samhäl

let möjlighet att fortlöpande gripa in och påverka de utlandsdominerade 

företagens skötsel. Företrädarna för kontroll- och förhandlingslinjen har 

funnit skäl att föreslå en sådan ordning. 

Under remissbehandlingen har flertalet remissinstanser bestämt avvisat 

tanken på en fortlöpande verksamhetskontroll. Det torde inte vara någon 

överdrift att säga att remisskritikcn på denna punkt har varit särskilt 

kraftig. 

Även jag ställer mig avvisande till tanken på en verksamhetskontroll. En 

sådan ordning skulle innebära att de utlandsdominerade företagen särbe-
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handlades jämfört med de rent svenska på ett sätt·som inte kan komma i 

fråga utan mycket starka skäl. Enligt min mening har det inte förebringats 

sådana skäl i detta lagstiftningsärende. Tvärtom skulle särskilda regler om 

verksamhetskontroll beträffande de utlandsägda företagen kunna vara till 

skada för vår ekonomi genom att verka hämmande på önskvärda investe

ringar. 
Jag föreslår alltså att den nya lagstiftningen inte skall innehålla regler om 

verksamhetskontrol l. 

2.3 Vissa utgångspunkter för ett nytt kontrollsystem 

2.3./ Företag som skall m·ses med ettfön·iin· 

Som tidigare nämnts skall det nya kontrollsystemet omfatta utländska 

förvärv som avser svenska företag. Det gäller då först att bestämma vilka 

typer av svenska företag som det skall vara fråga om. 

Utredningen har ansett att kontrollen bör omfatta svenska aktiebolag 

och svenska handelsbolag. Bland aktiebolagen har bank- och l"örsäkrings

bolagcn tagits undan, främst på grund av att särskilda regler redan nu 

begränsar möjligheten till utländskt inflytande i sådana bolag. nämligen 

lagen (1955: 183) om bankrörelse och lagen (1948: 433) om försäkringsrö

relse. Enligt utredningen finns det inte heller tillräckliga skäl att låta 

ekonomiska föreningar omfattas av kontrollen. Även ideella föreningar 

och stiftelser har tagits undan. 

Jag delar i allt väsentligt utredningens syn på frågan vilka företag som 

bör omfattas av kontrollen. Det är sålunda till en början klart att aktiebola

gen bör omfattas. Undantag bör dock göras för bank- och försäkringsaktie

bolagen. 

När det gäller handelsbolagen finns en etableringskontroll i 1968 års lag. 
Jag delar utredningens ståndpunkt att handelsbolagen också framöver bör 

kunna kontrolleras. Utredningen har pekat på att handelsbolagen har haft 

en begränsad betydelse hittills för utländsk företagsetablering. Det har 

emellertid visat sig att antalet handelsbolag har fördubblats under senare 

år. Detta kan enligt min mening medföra att också utländska investeringar i 

denna företagsform ökar framöver. Enligt min mening bör alltså svenska 
handelsbolag skyddas. 

Även i fråga om ekonomiska och ideella föreningar samt stiftelser godtar 

jag utredningens bedömning. Min inställning berör emellertid inte frågan 

om föreningar och stiftelser bör varas. k. kontrollsubjekt. Jag återkommer 

senare till denna fråga (se avsnitt 2.3.3). 

Utredningen har i detta sammanhang behandlat frågan om kontrollen 

borde differentieras med hänsyn till olika sektorer av näringslivet. Man har 

också uppehållit sig vid frågan om en begränsning av kontrollen med 

hänsyn till företagsstorlek. Utredningen har stannat för att inte införa 

några sådana undantag. Jag ansluter mig till denna ståndpunkt. Den om-
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ständigheten att ett företag tillhör en särskild sektor av näringslivet eller att 

företaget har viss storlek kan enligt min mening beaktas i varje särskilt fall 

när en tillståndsprövning som berör företaget aktualiseras. 

Sammanfattningsvis bör alltså lagstiftningen omfatta utländska förvärv 

som riktar sig mot svenska aktiebolag med undantag för bank- och försäk

ringsaktiebolag samt svenska handelsbolag. Att även utländska övertagan

den av rörelser och delar av rörelser bör vara föremål för kontroll återkom

mer jag till senare (se avsnitt 2.4.4). 

2 .3 .2 Systemet med 11tlä1111i11g.~(ärbehåll 

Enligt huvudregeln i aktiebolagslagen (1975: 1385) kan aktierna i ett 

bolag fritt överlåtas och förvärvas. I bolagsordningen får emellertid tas in 

ett förbud mot förvärv av bolagets aktier ( 17 kap. I * aktiebolagslagenJ. 

Denna möjlighet till förvärvsförbud utgör förutsättningen för bestämmel

serna om utlänningsförbehåll i 2 § andra stycket i 1916 års lag. 

Jag har tidigare berört systemet med utlänningsförbehåll (se avsnitt 2.1 ). 

Förbehållen medför att utländska rättssubjekt och vissa svenska juridiska 

personer (kontrollsubjekt) får förvärva endast en viss del av bolagets 

aktier. Enligt 1916 års lag dras gränsen så att antalet aktier som kan 

förvärvas av kontrollsubjekt vid varje tillfälle måste motsvara mindre än 40 

procent av bolagets hela aktiekapital och samtidigt mindre än 20 procent 

av röstetalet för samtliga aktier i bolaget. Utlänningsförbehållen inskrän

ker alltså kontrollsubjektens möjligheter att genom aktieinnehav utöva ett 

bestämmande inflytande över bolaget. 

Enligt utredningen är det möjligt att utforma en etablcringskontroll utan 
att bygga på systemet med utliinningsförbchåll. Man har emellertid stannat 

för att föreslå att systemet med förbehåll behålls. 

Min utgångspunkt är att de grundläggande skyddsintressena i en ny 

kontrollagstiftning bör vara i huvudsak desamma som enligt 1916 års lag. 

Det är alltså fråga om att se till att sådana tillgångar i svenska industri- och 

handelsföretag som är av särskilt värde inte utan vidare kan övergå i 

utländsk ägo. Till sådana tillgångar hör bl. a. fast egendom. Som jag senare 

skall återkomma till bör emellertid även fristående fastighetsförvärv vara 

föremål för kontroll. på samma sätt som är fallet f. n. (se avsnitt 2.8). 

Utlänningsförbchållen torde f. n. ha sin viktigaste praktiska funktion när 

det gäller fastighetsförvärven. Förbehållen medför att man på ett enkelt 

sätt kan avgöra vilka företag som får förvärva fastigheter utan särskilt 

tillstånd. Utmönstras förbehållen kompliceras var:ie lagfartsärende där ett 

aktiebolag är sökande. Andra kriterier får då ställas upp för att göra det 

möjligt att avgöra när ett bolag skall anses vara utlandsdomincrat. Jag kan i 

likhet med utredningen inte se några fördelar med en sådan nyordning. 

Jag är alltså för egen del beredd att följa utredningens linje och förordar 

att systemet med utlänningsförbehåll behålls i den nya kontrollagstift

ningen. 
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Utredningen har inte funnit anledning att ändra utlänningsförbehållens 

nuvarande gränsvärden för de fria aktiernas andelar av röstetal och aktie

kapital. Jag delar utredningens bedömning härvidlag. Jag förordar alltså att 
de bestämmelser om utlänningsförbehåll som nu finns i 1916 års lag i 

princip behålls också i den nya ordningen. 
Liksom f. n. bör ett utlänningsförbehåll inte få ändras utan särskilt 

tillstånd. 
Om ett aktiebolag i dag saknar utlänningsförbehåll betraktas bolaget som 

kontrollsubjekt, dvs. det kan inte fritt förvärva fast egendom m. m. Detta 

behöver emellertid inte betyda att bolaget i praktiken är utlandsdominerat. 

En del av de bolag som f. n. saknar utlänningsförbehåll torde också utan 

vidare kunna ta in ett sådant förbehåll i sin bolagsordning. Åtskilliga bolag 

är emellertid på grund av ägarförhållandena förhindrade att göra det samti

digt som det står klart att företagen domineras av inhemska intressen. 

För sistnämnda grupp av företag har utredningen föreslagit en ordning 

med s. k. likställda förbehåll. Innebörden är att om bolaget i bolagsord

ningen tar in ett förbehåll med samma syfte som ett vanligt utlänningsför

behåll så kan förbehållet efter särskild prövning godkännas (likställas med 

utlänningsförbehåll) och bolaget blir därmed inte längre kontrollsubjekt. 

Jag delar utredningens uppfattning i denna fråga. Ett svenskdominerat 

bolag som på grund av ägandeförhållandena inte kan ha utlänningsförbe

håll i bolagsordningen bör alltså kunna'ta in ett förbehåll med enahanda 

syfte och efter särskild prövning av förbehållet kunna ställas utanför kret

sen av kontrollsubjekt. 

Sammanfattningsvis förordar jag alltså att systemet med utlänningsför

behåll behålls i den nya kontrollagstiftningen. Med utlänningsförbehåll 
avser jag ett i bolagsordningen för ett svenskt aktiebolag intaget förbehåll 

enligt vilket kontrollsubjekt genom teckning eller överlåtelse endast får 
förvärva en viss del av aktierna i bolaget, vid varje tidpunkt motsvarande 

mindre än 40 procent av hela aktiekapitalet och mindre än 20 procent av 
röstetalet för samtliga aktier i bolaget. Ett utlänningsförbehåll skall också 
kunna innehålla strängare föreskrifter i dessa hänseenden. Jag förordar 
vidare att det genom ett särskilt tillstånd kan medges att andra förbehåll 
likställs med utlänningsförbehåll. 

2 .3 .3 Kontrollsubjekt 

Jag har redan tidigare använt termen kontrollsubjekt och därmed avsett 

utländska rättssubjekt och vissa svenska rättssubjekt som enligt 1916 års 

lag inte får förvärva fast egendom m. m. utan tillstånd. 
Jag delar utredningens uppfattning att följande fyra kategorier bör vara 

kontrollsubjekt, nämligen l. utländska medborgare och andra utländska 

rättssubjekt, 2. svenska aktiebolag som inte har utlänningsförbehåll, 3. 
svenska handelsbolag, om någon av bolagsmännen är kontrollsubjekt, 4. 

svenska ekonomiska föreningar (med f1tskilliga undantag). Detta stämmer i 
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huvudsak överens med vad som gäller enligt 1916 års lag. I specialmotive

ringen kommer jag att särskilt behandla frågan om vissa bostadsrättsföre

ningar bör vara kontrollsubjekt. 

Utredningen har övervägt om det finns anledning att utvidga kretsen av 

kontrollsubjekt. Skäl för en sådan utvidgning kan enligt utredningen knap

past anföras för annat än stiftelser. 

1 gällande rätt räknas inte svenska stiftelser som kontrollsubjekt. Utred

ningen har inte heller funnit att kretsen av kontrollsubjekt nu bör utvidgas 

till att avse sådana stiftelser. Som skäl för si il ståndpunkt har utredningen i 

huvudsak anfört att det f. n. finns få stiftelser som står under utländskt 

inflytande samt att ett hänförande av de svenska stiftelserna till kretsen av 

kontrollsubjekt skulle fä till konsekvens att det inte längre skulle vara 

möjligt att från kontrollsynpunkt acceptera de utlänningsförbehåll som 

finns i flertalet aktiebolags bolagsordningar och som har utformats i över

ensstämmelse med 2 §andra stycket i 1916 års lag. Vidare har utredningen 

ansett att en slutlig bedömning av hithörande frågor bör anstå till dess 

stiftelseutredningen (Ju 1975: 01 l har slutfört sitt arbete. 

För egen del kan jag inte ansluta mig till 1Jtredningens uppfattning om 

behandlingen av svenska stiftelser. Till en början vill jag framhålla att det 

inte åligger stiftelseutredningen enligt dess direktiv att överväga särskilda 

kontrollregler för att undvika utländskt inflytande i eller genom stiftelser. 

Jag anser därför att det är naturligt och lämpligt att frågan om de svenska 

stiftelserna skall hänföras till kretsen av kontrollsubjekt i stället får sin 

lösning i förevarande lagstiftningsärende. 

En svensk stiftelse kan bildas av ett utländskt rättssubjekt. Om utländs
ka intressen också har inflytande i stiftelsens styrelse. blir det även möjligt 
för dessa intressen att fortlöpande utöva inflytande över stiftelsen och dess 

tillgångar. Härtill kommer att det inte föreligger något principiellt hinder 

mot att en svensk stiftelses avkastning används för att stödja verksamhet 

utomlands. 
På grund av det anförda kan det inte uteslutas att svenska stiftelser, om 

de generellt undantas från förevarande lagstiftning, blir ett medel för 

utländska intressen att på ett okontrollerat sätt utöva inflytande över 

svenskt näringsliv och förvärva fast egendom i Sverige. Jag förordar därför 

att även svenska stiftelser i princip görs till kontrollsubjekt i den nya 

lagstiftningen. 
I åtskilliga fall torde emellertid innehållet i en stiftelses stadgar utgöra en 

tillräcklig garanti för att stiftelsen inte skall komma under utländskt infly

tande. Det bör i sådana fall enligt min mening vara möjligt att genom ett 

särskilt beslut medge att en svensk stiftelse inte skall anses som kontroll

subjekt. Beslutet bör kunna återkallas. exempelvis om stiftelsens stadgar 

genom permutation undergår en sådan ändring att förutsättningarna för 

beslutet inte längre föreligger. 

Görs stiftelser till kontrollsubjekt. får det betydelse för utformningen av 
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utlänningsförbehållen i aktiebolagens bolagsordningar. Förbehållen bör 

sålunda i princip omfatta även svenska stiftelser. Det sagda bör utan 

inskränkningar gälla då det är fråga om ett utlänningsförbehåll som införs 

efter den nya lagstiftningens ikraftträdande. Ett generellt krav på skärp

ning av redan existerande utlänningsförbehåll skulle däremot medföra 

avsevärda praktiska olägenheter. Jag vill här framhålla att 17 kap. 7 § 

aktiebolagslagen innebär att varje aktiebolag efter beslut om övergång till 

ett skärpt utlänningsförbehåll måste infordra breven till alla de aktier som 

skall vara bundna och förse dessa med påteckning om det nya utlännings

förbehållet. Samtidigt bör beaktas att endast ett fåtal svenska stiftelser f. n. 

torde stå under utländskt inflytande. Vad jag här har anfört har föranlett 

mig att inta den ståndpunkten att ett utlänningsförbehåll som har införts 

före den nya lagstiftningens ikraftträdande bör godtas vid tillämpning av 

den lagstiftningen, även om förbehållet inte omfattar svenska stiftelser. 

2.4 Förvärvskontrollen 

2.4.1 Allmänna synpunkter 

Den nuvarande förvärvskontrollen enligt 1916 års lag täcker f. n. alla 

svenska aktiebolag som har utlänningsförbehåll i bolagsordningen samt 

förvärv av rörelser. 1968 års lag skyddar de svenska handelsbolagen. 

Jag har i det föregående förordat en i princip fullständig övertagandekon

troll (se avsnitt 2.2). När det gäller den närmare utformningen av denna 

kontroll är flera lösningar i och för sig tänkbara. 

En lösning kunde vara att bygga ut systemet med utlänningsförbehåll (se 

avsnitt 2.3.2). Denna lösning antyddes redan i förarbetena till 1973 års 

ändringar i 1916 års lag (se prop. 1973: 72 s. 9). Den skulle i så fall gå ut på 

att alla svenska aktiebolag tvingades att införa utlänningsförbehåll i bolags
ordningen med möjlighet för regeringen att medge dispens. 

Jag delar emellertid utredningens uppfattning att flera skäl talar emot en 

sådan lösning. Allvarligast är att en del av de brister som är förenade med 

nuvarande ordning (se avsnitt 2.1) skulle bevaras om övertagandekontrol

len enbart byggde på systemet med utlänningsförbehåll. Prövningen skulle 

alltså även i fortsättningen inriktas inte på förvärvaren utan på det svenska 

företag som förvärvet avsåg. Praktiska problem skulle också uppstå i 

samband med införandet av utlänningsförbehåll i bolagsordningarna. 

I överensstämmelse med vad utredningen enhälligt har föreslagit bör i 

stället övertagandekontrollen inriktas på själva transaktionen mellan aktie

eller andelsägaren och förvärvaren. Rätten att förvärva aktier i svenska 

aktiebolag eller andelar i svenska handelsbolag bör alltså i princip göras 

beroende av tillstånd. s. k. förvärvstillstånd. Detsamma bör gälla förvärv 

av rörelser eller delar av rörelser. 

När det gäller kretsen av tillståndspliktiga förvärvare delar jag utred

ningens uppfattning att alla kontrollsubjekt bör vara skyldiga att söka 

3 Riksdagen 1981182. I .mm/. Nr 135 
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förvärvstillstånd. Kretsen av kontrollsubjekt har jag redan behandlat (se 
avsnitt 2.3.3). 

Jag förordar alltså i överensstämmelse med utredningens förslag en 
ordning som innebär att förvirvstillstånd i princip behövs när ett kontroll

subjekt vill förvärva aktier eller andelar i svenska bolag eller rörelser eller 

delar av rörelser. 

2.4.2 Fiirl'än• av aktier i svenska aktiebolag 

Företrädarna för kontroll- och förhandlingslinjerna i utredningen har 

föreslagit att ett kontrollsubjekt inte utan tillstånd i varje särskilt fall skall 
få förvärva så många aktier i svenska aktiebolag att, om förvärvaren inte 

tidigare har aktier i bolaget, aktierna svarar mot mer än 5 procent av 

aktiekapitalet eller röstetalet för samtliga aktier i bolaget samt. om förvär
varen tidigare har aktier i bolaget, med förvärvet ökar sin andel av aktieka

pitalet eller röstetalet för samtliga aktier i bolaget så att den överskrider 5, 
10, 20, 40 eller 50 procent. 

Företrädarna för likabehandlingslinjen har till en början föreslagit att 
tillståndsplikten bara skall omfatta svenska aktiebolag som inte har utlän

ningsförbehåll i bolagsordningen. I fråga om dessa bolag föreslås att ett 

kontrollsubjekt inte utan tillstånd i varje särskilt fall får förvärva så många 
aktier att, om förvärvaren inte tidigare har aktier i bolaget, aktierna svarar 

mot mer än 10 procent av aktiekapitalet eller röstetalet för samtliga aktier i 

bolaget, om bolaget är ett aktiemarknadsbolag, och mer än 20 procent i 
andra bolag samt, om förvärvaren tidigare har aktier i bolaget, med förvär

vet ökar sin andel av aktiekapitalet eller röstetalet för samtliga aktier i 
bolaget så att den överskrider för aktiemarknadsbolagen 10. 20 eller 50 

procent och för andra bolag 20 eller 50 procent. 
De olika linjernas förslag skiljer sig alltså åt huvudsakligen i tre avseen

den, nämligen dels i fråga om behovet av tillståndsplikt vid förvärv av 
aktier i bolag som har utlänningsförbehåll i bolagsordningen. dels i fråga 
om kontrollgränserna för tillståndsplikten, dels också i fråga om behovet 
av skilda kontrollgränser för aktiemarknadsbolagen och för de övriga 

aktiebolagen. 
Själva konstruktionen av tillståndsplikten har allmänt godtagits av re

missinstanserna. Också jag kan ansluta mig till den av utredningen före

slagna ordningen. 

När det sedan gäller frågan om kontrollen bör omfatta förutom aktier i 

bolag utan utlänningsförbehåll även de fria aktierna i ett bolag med utlän

ningsförbehåll anser jag det principiellt riktigast att i princip låta alla 
aktieförvärv prövas, om förvärvaren är ett kontrollsubjekt. Det kan visser

ligen invändas, som också har gjorts av förespråkarna för likabehandlings
linjen, att det saknas möjlighet för utländska rättssubjekt att uppnå en 

dominerande ställning i bolag med utlänningsförbehåll. Om man emeller

tid, som jag tidigare har förordat, behåller utlänningsförbehållens nu varan-
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de gränsvärden (20 och 40 procent av röstetalet resp. aktiekapitalet), blir 
ramarna så pass vida att det finns ett allmänt intresse att kunna granska 
även sådana förändringar i ägarstrukturen som äger rum innanför dem. 
Åtminstone gäller detta om förändringarna inte har alltför liten omfattning. 
På grund av det sagda förordar jag att tillståndsplikten vid förvärv av aktier 
skall gälla oberoende av om bolaget har utlänningsförbehåll eller ej. 

De angivna kontrollgränserna för tillståndsplikten (kontroll- och för
handlingslinjerna vid 5, I 0, 20, 40 och 50 procent, likabehandlingslinjen vid 
10, 20 och 50 procent för aktiemarknadsbolagen och 20 och 50 procent för 
andra bolag) har i allmänhet inte berörts under remissbehandlingen. Det 

har emellertid satts i fråga om det inte kunde vara tillräckligt med en lägsta 
kontrollgräns vid 10 procent för aktiemarknadsbolagen. 

Självfallet anser jag inte att alla aktieförvärv oberoende av storlek bör 
falla under den ifrågavarande lagstiftningen. Enligt min mening bör den fria 
aktieomsättningen inte inskränkas i vidare mån än som behövs för att 
uppnå syftet med förvärvskontrollen. Först när förvärvaren får så stor 
andel av bolagets aktier att han har någon reell makt i bolaget bör förvärvet 
enligt min mening underkastas kontroll. Om förvärvaren exempelvis kan 
genomdriva ett samgående eller en samverkan med ett annat företag finns 
det enligt min mening anledning för samhället att intressera sig för förvär
vet med hänsyn till de återverkningar det kan få på allmänna intressen. 
Förvärv som däremot inte sker för att utöva någon direkt företagarfunk
tion eller för att påverka företagets kommande verksamhet utan i syfte att 
placera visst kapital, s. k. portföljinvesteringar, finns det i och för sig inte 
anledning att tillståndsbelägga. 

I praktiken torde det emellertid vara förenat med stora svårigheter att 
skilja mellan aktieköp som syftar till kontroll över ett företag och sådana 
som sker i kapitalplaceringssyfte. Frågan måste rimligen lösas genom 
någon form av schablonregel som anger de aktieförvärv som skall utlösa 
samhällets kontrollapparat. 

Jag kan för egen del godta den konstruktion som utredningen har föresla
git och som innebär att tillståndsplikt inträder om vissa ur inflytandesyn
punkt viktiga gränser överskrids. 

När det gäller att avgöra var dessa gränser bör dras kan jag. för att börja 
med den översta gränsen, ansluta mig till förslaget att gränsen sätts vid 50 
procent. Om förvärvaren redan har en absolut majoritet finns det inget skäl 
att pröva hans ytterligare förvärv. När det sedan gäller de lägre gränserna 
har man i kontroll- och förhandlingslinjernas förslag funnit det naturligt att 
knyta an till 40- resp. 20-procentregeln i 1916 års lag. Jag kan ansluta mig 
till detta synsätt. Utlänningsförbehållens kontrollgränser. som under de
cennier har angett gränsen mellan fria och bundna aktier, bör enligt min 
mening rimligen få slå igenom också i den nya förvärvsprövningen. 

När man kommer ner till lägre procenttal ökar rimligtvis sannolikheten 
för att aktieförvärven är portföljinvesteringar. Under remissbehandlingen 
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har också påpekats av Sveriges aktiesparares riksförbund att man kan utgå 
från att förvärv av svenska aktier som sker vid Stockholms fondbörs 
normalt har sådan karaktär. Man har vidare förklarat att det är osannolikt 
att en portföljinvesterare placerar så stort belopp som 5 procent av aktie
kapitalet i ett och samma bolag. 

Det är uppenbarligen inte möjligt att generellt ange vilken aktieandel 
som medför att en förvärvare av andelen kan fatta beslut som har ingripan

de verkningar för företaget. Om aktierna har en stor spridning torde 
aktieinnehav som motsvarar mellan fem och tio procent av röstetalet 
kunna ge ett kontrollerande inflytande. De faktiska förhållandena på bo
lagsstämman blir också avgörande. Koncentrationsutredningen (SOU 
1968: 7) räknade för sin del med att ett s. k. dominerande minoritetsintresse 
förelåg, när störste ägaren - ägargruppen innehade största andelen av 
totala röstetalet (dock över fem procent), hade absolut majoritet på stäm
man och var representerad i styrelsen. Uppfylldes alla dessa tre villkor var 
enligt utredningen förutsättningarna stora för att ägaren - ägargruppen 
skulle ha en praktisk majoritet i bolaget. Enligt utredningen var det endast 
ett företag (ASEA) där lägre andel än 10 procent räckte för att ge ett 

dominerande minoritetsintresse. 
De uppgifter som jag nu har återgett talar för att det är tillräckligt att 

bestämma den lägsta kontrollgränsen till 10 procent. Jag förordar alltså att 
gränsen bestäms till detta procenttal. 

Bestäms den lägsta kontrollgränsen till 10 procent, saknas enligt min 
mening anledning att införa skilda kontrollgränser för aktiemarknadsbola
gen och övriga bolag. Bestämmelser om skilda kontrollgränser för olika 
typer av bolag kan lätt framstå som onödigt byråkratiska och komplicerade 
att tillämpa. De kan därmed utgöra ett hinder för aktieomsättningen utan 
att för den skull ge några väsentliga fördelar ur kontrollsynpunkt. 

Sammanfattningsvis föreslår jag alltså en ordning av innebörd att ett 
kontrollsubjekt inte utan förvärvstillstånd i varje särskilt fall får förvärva 
så många aktier i svenska aktiebolag att förvärvaren därmed får en sådan 
andel eller ökar sin andel av aktiekapitalet eller röstetalet för samtliga 
aktier i bolaget så alt den överskrider 10, 20, 40 eller 50 procent. 

För att försvåra att lagstiftningen kringgås genom att aktieförvärven 
delas upp och sprids till förvärvaren närstående fysiska och juridiska 
personer har utredningen enhälligt föreslagit bestämmelser om ~amman

räkning av förvärven. 
Även jag anser att gränserna för tillståndsplikten bör kompletteras med 

sådana bestämmelser om sammanräkning av aktieinnehav. Jag kommer att 
i specialmotiveringen närmare behandla hur bestämmelserna bör utfor

mas. 
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2.4.3 Förvän' av andelar i svenska handelsholag 

Utredningen har föreslagit tillståndplikt för kontrollsubjekt vid förvärv 
av andelar i svenska handelsbolag. Förslaget har allmänt godtagits under 
rcmissbehandlingen. 

Jag skall senare (se avsnitt 2.5) behandla frågan om tillstånd att sluta 
avtal om handelsbolag. I fråga om den del av skyddet för handelsbolagen · 
som avser prövningen av rätten att ingå i ett redan existerande handelsbo
lag vill jag framhålla följande. 

Några regler om gränsvärden motsvarande dem jag har förordat för 

aktieförvärven (se avsnitt 2.4.2) är knappast påkallade när det gäller han
delsbolagen. För dessa bolag bör enligt min mening liksom f. n. gälla att 
tillståndsplikten utlöses vid varje andelsförvärv som görs av ett kontroll
subjekt. Jag är medveten om att det finns handelsbolag med många deläga
re, kanske främst kommanditbolag, där det förekommer en handel med 
kommanditlotter som kan påminna om handeln med aktier. Jag anser det 
emellertid föga meningsfullt att komplicera systemet ytterligare genom att 
skilja melllan olika transaktioner i kommanditlotter beroende på om de har 
betydelse för ägarstrukturen eller ej. 

Mot bakgrund av det anförda tillstyrker jag utredningsförslaget. Jag 

förordar alltså en ordning av innebörd att kontrollsubjekt skall ha tillstånd 
för varje andelsförvärv i svenska handelsbolag. 

2.4.4 Förvärv av rörelser 

En förvärvskontroll som endast skyddar svenska företag som juridiska 
personer kan lätt kringgås. 1 stället för att förvärva aktierna i ett aktiebolag 
eller andelarna i ett handelsbolag kan förvärvaren inrikta sig på den rörelse 
som bolaget driver eller delar av rörelsen. Detta problem är uppmärksam
mat i 5 a § 1916 års lag. 

Bestämmelserna i 5 a § innebär att, om ett kontrollsubjekt vill förvärva 
äganderätten eller nyttjanderätten till en rörelse som drivs här i landet eller 
en del av en sådan rörelse från någon som fritt får förvärva fast egendom, 
så fordras särskilt tillstånd för att förvärvet skall gälla. Enligt den nuvaran
de ordningen inträder inte tillståndplikt om säljaren eller upplåtaren är 
kontrollsubjekt. Behov av tillståndsplikt fanns enligt motiven inte i fråga 
om rörelser som redan var eller utan svårighet kunde komma i utländsk 
ägo (se prop. 1973: 72 s. 9). 

Företrädarna för kontroll- och förhandlingslinjen har föreslagit bestäm
melser om en generell tillståndsplikt för kontrollsubjekt när det gäller 
förvärv av äganderätt eller nyttjanderätt till rörelser som drivs här i landet 
eller delar av sådana rörelser. Något undantag för det fallet att säljaren 
eller upplåtaren är kontrollsubjekt görs inte främst med hänsyn till att man 
har utformat tillståndsplikten för aktie- och andelsförvärven oberoende av 
om säljaren är kontrollsubjekt eller inte. 

I det förslag till förvärvskontroll som likabehandlingslinjens företrädare 
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har lagt fram finns rörelseförvärven inte med. Som skäl åberopas hänsynen 

till säkerheten i den allmänna omsättningen. 

Jag har i och för sig förståelse för de skäl som har fått företrädarna för 
likabehandlingslinjen att utesluta rörelseförvärven från förvärvskontrol

len. Å andra sidan är det viktigt att effektivt hindra möjligheterna till 

kringgående av den nya kontrollagstiftningen. Utesluts rörelseförvärven 

från tillståndsplikten är det enligt min mening uppenbart att det öppnas 

möjligheter till kringgående. Dessutom har det sedan nästan ett decennium 

här i landet funnits en kontroll av rörelseförvärven. Såvitt jag har kunnat 
utröna har denna förvärvskontroll inte givit några negativa erfarenheter. 

Jag har mot bakgrund av det anförda övertygats om att tillståndsplikt bör 

gälla också för rörelseförvärven. 

Tillståndsplikten vid förvärv av aktier skall enligt vad jag tidigare har 
förordat (se avsnitt 2.4.2) inträda oberoende av om bolaget har utlännings

förbehåll. Enligt min mening är det naturligt att även i fråga om rörelseför

värven skapa möjligheter till kontroll av förändringar i ägarstrukturen 

oberoende av om förvärvet sker från ett kontrollsubjekt eller inte. Jag 

förordar alltså att den nu gällande begränsningen till företag som inte är 
kontrollsubjekt slopas. 

Sammanfattningsvis förordar jag alltså en ordning av innebörd att kon
trollsubjekt inte utan tillstånd får förvärva äganderätt eller nyttjanderätt till 

rörelser som drivs här i landet eller delar av sådana rörelser. 

2.4.5 Undantag från tillständsp/ikten 

Inskränkningarna i rätten att förvärva fast egendom m. m. gäller enligt 
huvudregeln i 1916 års lag för alla former av förvärv. I 18 §första stycket 
görs emellertid undantag för vissa förvärvsformer. nämligen förvärv ge
nom bodelning, arv, testamente eller fusion enligt 14 kap. 8 § aktiebolags
lagen (1975: 1385). 

Enligt utredningen bör de förvärv som undantas enligt 1916 års lag 
undantas från tillståndsplikten även i den nya lagstiftningen. Förvärvstill
stånd behövs enligt utredningen inte heller om aktier förvärvas vid nyemis

sion med företrädesrätt i förhållande till det antal aktier som förvärvaren 

tidigare äger. 
Under remissbehandlingcn har utredningens förslag i denna del allmänt 

godtagits. Även jag kan ansluta mig till förslaget. Om de nyemitterade 
aktierna ges ut i proportion till de gamla aktieägarnas tidigare aktieinnehav 

ökas inte det på innehavet grundade utländska inflytandet genom emissio

nen. Förutom det av utredningen föreslagna undantaget för nyemission bör 

främst i klarhetens intresse motsvarande undantag göras för förvärv vid 
fondemission. Jag förordar alltså att en sådan ordning införs. 

Utredningen har vidare föreslagit att förvärvstillstånd inte skall behövas 
om förvärvet avser aktier som förvärvaren har rätt att lösa på grund av 

förbehåll enligt 3 kap. 3 § aktiebolagslagen (s. k. hembudsskyldighet) un-
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der förutsättning att förvärvaren tidigare har fått tillåtelse att utan hinder 
av reglerna om tillståndstvång förvärva aktier i bolaget på grund av förbe

hållet. 
Enligt utredningen tar undantaget sikte på den form för utländsk 

företagsetablering som kallas "joint venture". Utredningen har med un

dantaget velat hindra att intresset minskar för denna i och för sig önsk

värda form för utländsk etablering. 

Frågan om förvärvstillstånd bör krävas i fråga om aktier som omfattas 

av hembudsskyldighet får ses mot utredningens uppgift att det år 1970 

fanns 21 aktiebolag här i landet med exakt 50% utländskt aktiekapital. 

Görs inte något undantag från tillståndsplikten med tanke på den nu 

berörda situationen, kan den utländske parten inte vara säker på att han i 

sin egenskap av kontrollsubjekt kan begagna sin lösningsrätt enligt förbe

hållet för den händelse den inhemske intressenten skulle vilja avyttra sina 

aktier framöver. 
Med den positiva grundinställning till utländska investerare här i landet 

som jag redan tidigare har gett uttryck för kunde det i och för sig vara 

naturligt om varje förbehåll om lösningsrätt enligt aktiebolagslagen som 

tagits in i bolagsordningen också befriade från förvärvstillståndsplikten. 

Med hänsyn till risken för kringgående av kontrollagstiftningen bör dock 

en sådan ordning inte införas. Om lösenför»ehållet emellertid efter särskild 
prövning godtas av tillståndsmyndigheten finns enligt min mening inget att 

erinra. Samhällets krav på möjligheter att påverka ägarstrukturen får där

med anses tillgodosedda. 
För egen del kan jag alltså i likhet med remissinstanserna godta den av 

utredningen föreslagna ordningen. 

Enligt 18 §första stycket i 1916 års lag utgör lagen inte något hinder för 

förvärv av fondandel enligt aktiefondslagen 0974: 931). En motsvarighet 
till det angivna undantaget bör enligt min mening införas i den nya lagstift

ningen. Undantaget bör därvid gälla inte bara förvärv av fondandelar utan 
också förvärv av aktier till en aktiefond enligt aktiefondslagen. 

Sammanfattningsvis förordar jag alltså att förvärvstillstånd inte skall 
behövas för förvärv genom bodelning, arv, testamente eller fusion enligt 14 
kap. 8 § aktiebolagslagen. Förvärvstillstånd skall inte heller behövas för 
förvärv av aktier till en aktiefond enligt aktiefondslagen eller av andelar i 

en sådan fond eller av aktier som vid nyemission eller fondemission förvär

vas med företrädesrätt i förhållande till det antal aktier förvärvaren tidigare 

äger eller för förvärv av aktier som förvärvaren har rätt att lösa på grund av 

förbehåll enligt 3 kap. 3 § aktiebolagslagen, om förvärvaren har fått till

stånd att utan hinder: av förvärvstillståndsplikten förvärva aktier i bolaget 
på grund av lösenförbehållet. . 

2.4.6 Påföljd vid brott mot tillståndsplikten 

Sanktionen vid brott mot tillståndskravet är enligt gällande ordning att 

den ifrågavarande rättshandlingen blir ogiltig. Tillståndspliktiga förvärv av 
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fast egendom m. m. blir sålunda ogiltiga, om tillstånd till förvärvet inte 

söks enligt 1916 års lag. 
I aktiebolagslagen (1975: 1385) ges inte någon uttrycklig anvisning om 

vad som gäller för den händelse aktieteckning eller överlåtelse av aktier 

sker i strid mot ett förbehåll om bundna aktier enligt 17 kap. I ~ aktiebo

lagslagen. I lagens motiv framhålls emellertid att en sådan teckning eller 

överlåtelse är utan verkan lprop. 1975: 103 s. 549). 

I fråga om aktieförvärven gäller enligt 1916 års lag den huvudregeln att 

förvärvet är ogiltigt, om det har skett i strid mot ett utlänningsförbehåll. 

Enligt samma lag blir ett kontrollsubjekts förvärv av rörelse eller delar av 

en rörelse inte gällande förrän förvärvet har godkänts. I fråga om handels

bolagen slutligen föreskrivs i 1968 års lag att avtal i strid ~ot lagen är 

ogiltiga. 
Enligt utredningen bör den nuvarande ordningen behållas också i den 

nya kontrollagstiftningen. I fråga om transaktioner som kräver förvärvstill

stånd har utredningen sålunda som huvudregel föreslagit att de skall vara 
ogitliga, om ansökan om förvärvstillstånd inte görs i rätt tid eller på 

föreskrivet sätt. Ett förvärv är också ogiltigt, om tillstånd vägras genom ett 
beslut som har vunnit laga kraft. Ogiltighetsregeln är emellertid inte undan

tagslös. För förvärv av fria aktier som sker på fondbörs bör ogiltighetspå

följden inte användas. I sådant fall bör enligt utredningen tillståndsmyn

digheten ha möjlighet att i stället förelägga förvärvaren att inom viss tid 

avhända sig aktierna. 
Under remissbehandlingen har utredningens förslag allmänt godtagits. 

För egen del anser jag det naturligt att ogiltighetspåföljden kommer till 
användning också i den nya lagstiftningen. Om man för det första ser på de 
renodlade fastighetsförvärven är ogiltighetspåföljden enligt min mening 
närmast given. Denna påföljd används också i annan näraliggande lagstift
ning. Jag tänker närmast på jordförvärvslagen (1979: 230) och lagen 
(1975: 1132) om förvärv av hyresfastighet m. m. Samma påföljd bör använ

das när ett rörelseförvärv sker med åsidosättande av tillståndsreglerna. 
När det gäller aktieförvärven kan man som utredningen har påpekat 

behöva överväga en annan ordning åtminstone för vissa förvärvssitua
tioner. I fråga om förvärv av bundna aktier finns det enligt min mening inte 

något att erinra mot den nu gällande ordningen. För förvärv av bundna 

aktier bör alltså ogiltighetspåföljden kunna användas också i en ny kon

trollagstiftning. När det gäller förvärv av fria aktier är emellertid situa

tionen en annan. 

Sker förvärvet av fria aktier på fondbörs bör man enligt min mening 

främst med hänsyn till aktieomsättningens krav inte använda en 

ogiltighetspåföljd. I stället är det att föredra om man i sådana situationer 

kan tvinga förvärvaren att avyttra aktierna. Denna avyttringsskyldighet 
bör emellertid vara ovillkorlig. Innebörden av de nya reglerna bör alltså 

vara att tillståndsmyndigheten i ett sådant läge inte bara kan utan skall 

utfärda föreläggande för förvärvaren att avyttra aktierna. 
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Även för en annan förvärvssituation är ogiltighetsregeln enligt min me
ning mindre väl lämpad. Jag tänker på förvärv av fria aktier som sker 

genom inrop på exekutiv auktion. I stället för att förvärvet skall drabbas av 
ogiltighet bör tillståndsmyndigheten vara skyldig att förelägga förvärvaren 
att inom viss tid avyttra aktierna. 

När det gäller förvärv av fria aktier i övrigt bör en ogiltighetspåföljd 

kunna användas. De förvärv som lagstiftningen främst syftar till att kon

trollera sker i allmänhet inte över börsen. Är förvärvarens syfte att få 
kontroll över företaget torde han i allmänhet ta kontakt med de gamla 

aktieägarna. Därvid kan man på goda grunder anta att frågan om 

förvärvarens tillståndsplikt aktualiseras. r sådana situationer är det enligt 

min mening påkallat att en ogiltighetspåföljd får inträda för den händelse 

reglerna om tillståndsplikt inte följs. 
Sammanfattningsvis förordar jag alltså en ordning av innebörd att aktie-, 

andels- och rörelseförvärven är ogiltiga, om förvärvstillstånd inte begärs 

enligt den nya kontrollagen. Ogiltighet bör också inträda, om tillstånd 

vägras. Om ett förvärv av fria aktier har skett på Stockholms fondbörs 

eller genom inrop på exekutiv auktion gäller inte ogiltighetspåföljden. 

Tillståndsmyndigheten skall då i stället förelägga förvärvaren att avyttra -

aktierna inom viss tid. 

2.5 Tillstånd att sluta avtal om handelsbolag 

Jag har redan behandlat den del av skyddet för handelsbolagen som 

begränsar rätten att ingå i ett redan existerande handelsbolag (se avsnitt 

2.4.3). 
När det gäller rätten att sluta avtal om handelsbolag har utredningen 

stannat för att den gällande ordningen behålls i den nya lagstiftningen. Det 
innebär att det skall fordras tillstånd för att kontrollsubjekt skall få sluta 
avtal om svenskt handelsbolag. 

Under remissbehandlingen har remissinstansern-a inte haft något att 
erinra emot utedningens förslag. 

För egen del vill jag erinra om att lagstiftningen på handelsbolags rättens 
område nyligen har moderniserats. Lagen (1980: 1102) om handelsbolag 
och enkla bolag samt lagen ( 1980: 1103) om årsredovisning m. m. i vissa 

företag har trätt i kraft den I juli 1981. Den nya lagstiftningen torde 

verksamt bidra till en förbättrad insyn i handelsbolagen. Enligt min mening 

saknas emellertid anledning att lämna denna företagsform öppen för ut

ländsk etablering. Utredningens förslag bör därför godtas. 

Jag förordar alltså en ordning av innebörd att kontrollsubjekt skall ha 

tillstånd för att få sluta avtal om handelsbolag. Avtal i strid mot den 

angivna ordningen bör vara ogiltiga (jfr avsnitt 2.4.6). 
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2.6 Förvärv av aktier i strid mot utlänniilgsförbehåll 

Som tidigare har nämnts är förvärv av aktier i strid mot ett utlänningsför

behåll ogiltiga (jfr avsnitt 2.4.6). Undantag görs i fråga om den som innehar 

skuldebrev eller optionsbevis som avses i 5 kap. aktiebolagslagen. Om 

skuldebrevet eller optionsbeviset ger rätt till det, får innehavaren vid 

utbyte eller nyteckning erhålla fria aktier även om förhållandet mellan 

antalet bundna aktier och antalet fria därmed skulle ändras eller redan 
förut har ändrats i strid mot förbehållet. Någon möjlighet att ge kontroll

subjekt dispens från förbudet att förvärva bundna aktier finns inte enligt 

gällande ordning. 
Utredningen har ansett att den nuvarande ordningen· i huvudsak kan 

behållas i den nya lagstiftningen. Ändringar har föreslagits främst i två 

avseenden. Det absoluta förvärvsförbudet avseende bundna aktier bör 

enligt utredningen sålunda mildras genom att en möjlighet till dispens 

införs. Då dispens inte bör komma i fråga i strid mot bolagsordningen skall 

dock som en förutsättning för disp_ens gälla att bolagsordningen innehåller 
en föreskrift om att regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer 

för särskilt fall kan ge tillstånd att förvärva bundna aktier utan hinder av 

utlänningsförbehål let. 
Enligt utredningen bör tillståndstvång införas också för den som har 

blivit kontrollsubjekt först efter det att förvärv av bundna aktier har ägt 

rum. Den som alltså sedermera har blivit kontrollsubjekt bör enligt utred
ningen ha särskilt tillstånd för att få behålla de bundna aktierna med risk 

för att annars behöva avyttra dem. 
För egen del kan jag i likhet med remissinstanserna ansluta mig till 

utredningens uppfattning att den gällande ordningen i huvudsak kan behål
las. När det gäller ändringarna vill jag framhålla följande. 

En möjlighet till dispens för förvärv av bundna aktier aktualiserades av 
aktiebolagsutredningen i förslaget till ny aktiebolagslag m. m. (se SOU 
1971: 15 s. 377). Vid ett utvidgat internationellt samarbete var det enligt 
aktiebolagsutredningen angeläget att dispens skulle kunna ges. Under hän

visning tiH bl. a. arbetet i förevarande utredning togs emellertid någon 

dispensmöjlighet inte upp i den nya aktiebolagslagen (se prop. 1975: 103 s. 

230). 
Som nyss nämndes har utredningen i likhet med aktiebolagsutredningen 

funnit att en dispensmöjlighet bör införas. Som skäl härför har utredningen 

framhållit främst att dispensmöjligheten kan ses som ett naturligt led i den 

nya etableringskontrollen, att alltfler bolag kan tänkas införa utlännings

förbchåll och att frånvaron av en dispensmöjlighet skulle kunna påverka 

aktiebolagens kapitalförsörjning på ett sätt som inte är motiverat av något 

kontrollbehov. 
För egen del är jag tveksam till värdet av den föreslagna dispensmöjlig

heten. Visserligen kommer den nya kontrollagstiftningen sannolikt att leda 
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till att allt fler aktiebolag tar in utlänningsförbehåll i bolagsordningen. 

Utredningens farhågor för negativa effekter av en sådan utveckling när det 

gäller bolagens kapitalförsörjning är dock säkerligen överdrivna. Såvitt jag 
har kunnat utröna har frånvaron av just dispensmöjligheten hittills inte på 

etl avgörande sätt hindrat bolagens kapitalförsörjning. Bestämmelser om 

dispens måste också med nödvändighet komplicera den nya lagstiftningen. 

Eftersom de gynnsamma effekterna av en ny d!spensregel inte torde vara 

särskilt påtagliga har jag kommit till den slutsatsen att utredningens förslag 

inte bör genomföras. Jag är alltså inte beredd att förorda några särskilda 

bestämmelser om dispens för förvärv av bundna aktier. 

1916 års lag innehåller f. n. inga bestämmelser om kontroll av förvärv av 

bundna aktier som har förvärvats av någon som blivit kontrollsubjekt först 

efter förvärvet. Om en svensk medborgare har förvärvat bundna aktier och 

efter förvärvet blivit utländsk medborgare påverkar detta inte hans rätt att 

inneha aktierna. 

Jag delar i huvudsak utredningens uppfattning att den nya kontrollag

stiftningen bör ge möjlighet att kontrollera också fall där en aktieförvär

vare efter förvärvet av någon anledning blir kontrollsubjekt. Den lösning 

som utredningen anvisar kan jag godta. Utredningens förslag bör därför 

genomföras. 

Sammanfattningsvis förordar jag alltså att förvärv av aktier i strid mot 

ett utlänningsförbehåll skall vara ogiltiga. Undantagen ifråga om skulde

brev eller options bevis som avses i 5 kap. aktiebolagslagen bör tas in också 

i den nya lagstiftningen. Om någon som genom teckning eller överlåtelse 

har förvärvat aktier som är bundna av ett utlänningsförbehåll blir kontroll

subjekt efter förvärvet, så bör det krävas särskilt tillstånd för att han skall 

få behålla aktierna. Följs inte reglerna om tillståndstvång e!ler får ägaren 

inte tillstånd bör tillståndsmyndigheten ha möjlighet att förelägga ägaren 
till aktierna att avyttra dem inom viss bestämd tid. 

2. 7 Tillståndsförfarandet 

2. 7.1 Tillståndsmyndighet 

Enligt gällande ordning ankommer det i princip på regeringen att pröva 

tillståndsfrågor när det är fråga om företagsförvärv. Vissa typer av ärenden 

har dock delegerats bl. a: till statens industriverk. 

Avgörandet ligger hos regeringen om det berörda företaget sysselsätter 

mer än 100 arbetstagare. om företaget innehar annan fast egendom än som 

är behövlig för verksamheten eller om ärendets allmänna vikt annars 

påkallar regeringens prövning. I sådana fall sänder industriverket med eget 

utlåtande ärendet till regeringen. Ärendena handläggs där inom industride

partementet. 

När det gäller ärenden om tillstånd till förvärv av rörelse eller del av 

rörelse enligt 1916 års lag får industriverket avgöra ärendet utom när 
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verket på grund av rörelsens storlek eller ärendets allmänna vikt anser att 
ärendet i stället bör prövas av regeringen. 

Viktigare ärenden om tillstånd att sluta avtal om svenskt handelsbolag 
eller att ingå i sådana bolag förbehålls regeringen. Övriga ärenden avgörs 

antingen av länsstyrelsen i det län där verksamheten skall drivas eller av 
kommerskollegium, om kollegiet samtidigt skall pröva en fråga om 

näringstillstånd. 
Utredningen har föreslagit att tillståndsfrågorna liksom hittills i princip 

skall avgöras av regeringen. Tillståndsärenden av mindre vikt bör dock 

kunna delegeras till industriverket. De kriterier som f. n. gäller för fördel

ningen av ärenden enligt 1916 års lag mellan regeringen och delegations
myndigheten lämpar sig enligt utredningen också för den nya lagstiftning

en. 
Jag anser det uppenbart att det i första hand är regeringen som på ett 

allsidigt sätt kan bedöma alla de aspekter som aktualiseras i tillståndsären

den av det slag som det här är fråga om. Jag anser därför att tillståndsären

den enligt den nya ordningen i princip bör förbehållas regeringen. 

Enligt min mening kan man emellertid samtidigt på goda grunder anta att 
en rad förvärvsärenden enligt den nya lagstiftningen inte kommer att vara 

av den betydelsen att avgörandet behöver vila på regeringen. Erfarenhe
terna av den nuvarande kontrollagstiftningen. främst 1916 års lag, tyder på 

att det bör finnas utrymme för delegering av vissa typer av ärenden. 
F. n. genomförs en omorganisation av statens industriverk som bl. a. 

syftar till att ändra verkets arbetsuppgifter och det torde därför inte vara 
lämpligt med delegation till industriverket. Enligt min mening är det natur
ligt att ärenden som är mindre viktiga ur allmän synpunkt anförtros läns
styrelserna, som f. n. handlägger åtskilliga ärenden enligt 1916 års lag. 

Sammanfattningsvis förordar jag alltså att tillståndsprövningen enligt 
den nya lagstiftningen i princip förbehålls regeringen med möjlighet att 
delegera avgörandet i ärenden som får anses mindre viktiga ur allmän 

synpunkt. 

2.7.2 Förutsättningar för tillstånd 

Även om det ursprungligen inte fanns några uttryckliga riktlinjer för 

förvärvskontrollen i 1916 års lag var syftet klart, nämligen att hindra 

utländskt övertagande av viktigare mark- och naturtillgångar. 

Genom 1973 års ändringar i 1916 års lag har kriterier för tillståndsgiv

ningen tagits in i lagtexten (se 2 ~ tredje stycket). Innebörden är att till

ståndsmyndigheten vid prövningen av ett ärende om ändring av utlän

ningsförbehåll kan pröva om det strider mot väsentligt allmänt intresse att 

det svenska företaget helt eller delvis övergår i utländsk ägo. Medgivande 

till ändring av bolagsordningen skall sålunda inte lämnas om det strider 

mot väsentligt allmänt intresse att bolagets aktier förvärvas av kontrollsub

jekt. 
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I utredningen har kontroll- och förhandlingslinjernas företrädare före
slagit en bestämmelse om att tillstånd skall meddelas, såvida det inte med 
hänsyn till det inflytande som härigenom kan uppkomma över svenskt 
företag eller svenskt näringsliv eller av andra skäl är oförenligt med all
mänt intresse. 

Företrädarna för likabehandlingslinjen har däremot föreslagit en bestäm
melse om att tillstånd skall meddelas, såvida det inte strider mot grunderna 

för annan lag eller skulle åsamka landets intressen utomordentlig skada. 
Enligt dem bör tillstånd få vägras endast i mycket exceptionella fall. 

Remissinstansernas inställning till de olika förslagen har varit splittrad. 

När jag har att ta ställning till de grunder för tillståndsgivningen som bör 
gälla enligt den nya lagstiftningen vill jag betona att min grundinställning 
till utländska direkta investeringar här i landet är positiv. Min utgångs
punkt är att den allmänt liberala politik som hittills gällt för sådana investe
ringar som det här är fråga om skall tillämpas även i fortsättningen. 
Kriterierna för tillstånd skall emellertid ge möjlighet att hindra utländska 
övertaganden i sådana sannolikt sällsynta fall då förvärvet skulle vara 
oförenligt med väsentliga inhemska intressen. 

Till följd av 1973 års ändringar kan inte endast naturtillgångar utan även 
andra tillgångar såsom teknik, know-how, dyrbara maskiner, patent och 
varumärken skyddas. Att upprätthålla ett sådant skydd är angeläget i 
synnerhet när det är fråga om företag som på grund av sin storlek eller 
produktionsinriktning har särskild betydelse för landets försörjning eller 
ekonomi i stort. Det kan också finnas skäl att hindra uppköp av svenska 
företag i en bransch som redan förut har ett mycket starkt inslag av 
utländskt ägande (se prop. 1973: 72 s. 8). 

Jag finner det naturligt att i den nya lagen välja den formulering som 

sedan år 1973 finns i 1916 års lag, nämligen att tillstånd skall meddelas, om 
det inte strider mot något väsentligt allmänt intresse. Därmed markeras 
också att syftet med den nya lagstiftningen inte är att tillståndsmyndighe
tema skall slå in på någon ny väg. 

Det kan emellertid inte komma i fråga att välja den nu ifrågasatta 
formuleringen, om lagstiftningen därmed skulle komma att stå i strid med 
Sveriges internationella förpliktelser. Det torde också vara hänsynen till 
dessa förpliktelser som framför allt har lett företrädarna för likabehand
lingslinjen i utredningen att förorda en annan och mer restriktiv formule
ring, dvs. att tillstånd i princip får vägras bara om landets intressen skulle 
åsamkas utomordentlig skada. 

Jag vill därför här översiktligt gå igenom de i n ter nation e 11 a för
p I i k tel ser som är av särskilt intresse i sammanhanget. De viktigaste 
följer av Sveriges anslutning till OECD:s kapitalliberaliseringsstadga och 

till EFT A-konventionen. Beaktas bör också den inom Europarådet utarbe
tade s. k. europeiska bosättningskonventionen. 

Kapitalliberaliseringsstadgan reglerar bl. a. internationella direktinve-
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steringar. Med sådana investeringar avses upprättande eller utvidgning av 

ett helägt dotter- eller filialföretag, förvärv av hela äganderätten till ett 

bestående företag, deltagande i ett nytt eller bestående företag samt lång

tidslån på minst fem år. 

Stadgan ålägger medlemsstaterna att sinsemellan fortlöpande avskaffa 

restriktioner för kapitalrörelser i den utsträckning det är nödvändigt för ett 

effektivt ekonomiskt samarbete. I detta syfte skall varje tillstånd lämnas 

som behövs för att slutföra eller verkställa bl. a. ingående direktinveste

ringar. Medlcmsstaterna har dock vissa möjligheter till tillfälliga undantag 

från liberaliseringsförpliktelserna genom s. k. derogation (artikel 7). 1 öv

rigt medges undantag - förutom i fråga om investeringar av rent finansiell 

karaktär - bara i sådana fall då en enskild transaktion eller överföring pä 

grund av beloppets storlek eller andra omständigheter skulle ha en utomor

dentligt skadlig verkan på den berörda medlemsstatens intressen (den s. k. 

andra anmärkningen). 

Av en bilaga till stadgan framgår att Sverige år 1964 i samband med en 

utvidgning av stadgans förpliktelser gjorde förbehåll beträffande andra 

ingående direktinvesteringar än långtidslån. Vid detta förbehåll har anteck

nats att förbehållet gäller endast den aktuella transaktionen och endast i 

den mån det finns inskränkningar i utlänningars rätt att utöva vissa särskilt 

angivna aktiviteter eller förvärva eller äga visst slags egendom. Från 

svensk sida torde man främst ha syftat på bestämmelserna i 1916 års lag. 

Innebörden av de svenska åtagandena enligt kapitalliberaliseringsstad

gan har prövats i två lagstiftningssarr.manhang, nämligen vid 1973 års 

ändringar av 1916 års lag samt i ett lagstiftningsärende år 1974 som gällde 
valutalagen (prop. 1974: 89 s. 61, FiU 1974: 23 samt 2a § valutalagen i 

lydelse enligt SFS 1974: 458). 

I 1973 års lagstiftningesärende framhölls vid riksdagsbehandlingen att 

Sveriges åtaganden enligt stadgan inte hindrade den föreslagna kontrollen 

av ingående direktinvesteringar (NU 1973: 57). Denna bedömning föran

ledde aldrig någon erinran från OECD eller de övriga medlemsländerna. 
Under senare år har frågan om kapitalliberaliseringsstadgans innehåll 

och räckvidd fått förnyad aktualitet. Inom OECD har nyligen avslutats en 

utredning om stadgans tillämpningsområde i fråga om de ingående direkt

investeringarna. Ett fortsatt arbete har ansetts behövligt i syfte att genom 

preciseringar om möjligt få fram en gemensam linje. Det skall bl. a. klar

göras vilka åtgärder av medlemsländerna i form av lagstiftning eller praxis 

som får anses kräva reservationer eller derogationer. 

Under det angivna arbetets bedrivande har man i OECD från svensk 

sida ansett att 1964 års svenska reservation skall dras tillbaka. Som grund 

härför har i huvudsak anförts att frågor som rör rätten att etablera sig faller 

utanför stadgan. Detta skulle innebära att bl.a. 1916 och 1968 års lagar 

faller utanför stadgans tillämpningsområde och att någon reservation för 

denna lagstiftning alltså inte är behövlig. I fråga om 1916 års lag har 
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dessutom betonats att lagen bör kunna ändras utan att Sverige därigenom 
kommer i konflikt med liberaliseringsförpliktelserna under förutsättning 

att lagens allmänna inriktning behålls. 

Mot bakgrund av det anförda anser jag att Sveriges åtaganden enligt 
kapitalliberaliseringsstadgan inte hindrar en bestämmelse om att tillstånd 
till ingående direktinvesteringar kan vägras, om investeringen strider mot 

ett väsentligt allmänt intresse. 
I fråga om den nya lagstiftningens förenlighet med EFT A-konventionen 

vill jag framhålla följande. 
I konventionens etableringsartikel (16) erkänner medlemsstaterna att 

restriktioner i fråga om etablering och drift av ekonomiska företag inom 

deras områden av andra medlemsstaters rättssubjekt inte bör tillämpas på 
sådant sätt att dessa rätlssubjekt behandlas mindre gynnsamt än vederbö
rande medlemsstaters egna rättssubjekt och detta går ut över fördelarna 
med undanröjandet eller frånvaron av tullar och kvantitativa restriktioner i 
handeln mellan medlemsstaterna (moment I). Om en stat inför nya restrik
tioner får de inte tillämpas på sådant sätt att detta strider mot nyssnämnda 
princip (moment 2). 

Vid tillkomsten av EFT A-konventionen enade man sig om vissa till

lämpnings- och tolkningsregler som bl. a. berör artikel 16. Sålunda förut
sattes (punkt 9) att restriktioner som - vare sig de formellt synes ge 
nationell behandling eller inte - faktiskt leder till en mindre gynnsam 
behandling än den som medlemsstatens egna rättssubjekt utsätts för, om
fattas av etableringsartikeln. 

Varken punkten 9 eller etableringsartikeln ansågs emellertid hindra 
(punkt 8) en medlemsstat att utöva kontroll över tillträdet till dess kapital
marknad. investeringar i existerande inhemska företag eller äganderätten 

till naturtillgångar. 
Vid de förhandlingar som föregick bildandet av frihandelssammanslut

ningen fäste man från svensk sida stort avseende vid frågan om etable
ringsrätten. Det hängde samman med den gällande lagstiftningens in
skränkningar i utlänningars rätt att här driva näring, etablera företag, 
fullgöra vissa funktioner inom företag samt förvärva fast egendom och . 
vissa slag av naturtillgångar. I propositionen (prop. 1960: 25) angående 
Sveriges tillträde till konventionen uttalades att de svenska restriktionerna 
på detta område inte kunde anses vara betydande. I stor utsträckning var 
de så utformade att praxis i tillämpningen och prövning av dispensfrågor 
var avgörande. Eftersom gällande praxis som regel var liberal, syntes 
några mera besvärande hinder för utlänningars möjligheter att driva ekono
misk verksamhet i Sverige irite föreligga. I propositionen underströks 
vidare att det inte förelåg något hinder enligt konventionen att bibehålla 
den kontroll över utlänningars förvärv av fast egendom och vissa naturtill
gångar som koncessionsförfarandet enligt 1916 års lag innebar. Vid till
ståndsgivningen enligt lagen fick emellertid i förekommande fall konven-
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tionens bestämmelser om nationell likabehandling beaktas. En anpassning 
till konventionens föreskrifter torde enligt departementschefen, såvitt då 
kunde bedömas. inte medföra någon fara för att naturtillgångar skulle 

övergå i utländsk ägo i någon omfattning av betydelse. 

Frågan om svensk koncessionslagstiftnings förhållande till EFT A-kon
ventionen berördes vid tillkomsten av lagen ( 1968: 555) om rätt för utlän
ning och utländskt företag att idka näring här i riket. Av förarbetena till 
lagen framgår (se prop. 1968: 98 s. 120) att konventionens etableringsregler 

ansågs kunna tillgodoses vid tillämpningen av den nya lagen. I det sam
manhanget hänvisades till vad som uttalats redan i 1960 års proposition om 
Sveriges tillträde till konventionen. 

Mot bakgrund av det anförda har jag övertygats om att !;!n ny lagstiftning 
av det innehåll som jag nyss har diskuterat kan genomföras utan hinder av 
konventionens etableringsreglcr. 

Vad slutligen gäller den europeiska bosättningskonventionen åläggs 
Sverige att i princip likställa andra konventionsstaters medborgare med 

landets egna i fråga om rätten att förvärva egendom och driva näringsverk

samhet. Det finns emellertid inte något absolut hinder för att vägra tillstånd 
till utländska direktinvesteringar. Restriktioner kan införas av säkerhets
och försvarsskäl (art. 5). De kan också motiveras av tungt vägande ekono
miska och sociala skäl (art. 6). 

Enligt min mening torde man också när det gäller bosättningskonven
tionen kunna acceptera att den nya kontrollagstiftningen utformas på det 
sätt som jag tidigare har diskuterat. 

Sammanfattningsvis anser jag att de av mig förordade grunderna för 
tillståndsprövningen är förenliga med Sveriges internationella åtaganden 
och förpliktelser. Det finns alltså inte någon anledning att av hänsyn till 
dessa förpliktelser välja en formulering av det slag som likabehandlingslin
jens företrädare har ställt sig bakom. Allmänt sett anser jag också att en 
sådan formulering skulle ge alltför små möjligheter att vägra tillstånd. Jag 
förordar därför att den centrala tillståndsbestämmelsen får det innehållet 
att tillstånd till den ifrågavarande åtgärden skall meddelas, om det inte 
strider mot något väsentligt allmänt intresse. 

2.7.3 Föreskrifter i samband med tillstånd 

Möjligheten att meddela föreskrifter i samband med tillstånd är inte 

reglerad i 1916 års lag. I praktiken har det emellertid efter år 1973 förekom
mit att överlåtare och förvärvare har gjort vissa utfästelser eller åtaganden 
som åtminstone delvis har utgjort en förutsättning för ett tillstånd. 

Utredningen har ansett att möjligheten att ställa upp villkor vid företags
förvärv bör lagfästas. Företrädarna för kontrollinjen har härvid knutit an 
till det föreslagna systemet med verksamhetskontroll på så sätt att verk

samhetstillstånd skall kunna förenas med de villkor och föreskrifter som 
behövs för att säkerställa att företaget inte driver sin verksamhet i strid 
mot allmänna intressen. 
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Företrädarna för förhandlings- och likabehandlingslinjerna har valt en 

ordning som innebär att tillståndsmyndigheten kan förena själva förvärvs

tillståndet med sådana villkor eller föreskrifter som behövs för att hindra 
att från allmän synpunkt väsentliga olägenheter uppkommer i samband 

med förvärvet. 

Remissinstansernas inställning till de olika förslagen om föreskrifter har 

i allmänhet varit negativ. 

För egen del känner jag av olika skäl tveksamhet inför tanken på att ett 

förvärvstillstånd skulle kunna förenas med föreskrifter för den framtida 

verksamheten vid det företag som förvärvet avser. En sådan ordning 

skulle lätt kunna utvecklas till någon form av verksamhetskontroll. något 
som jag tidigare har ställt mig avvisande till (se avsnitt 2.2). En möjlighet 

till föreskrifter skulle på samma sätt som en regelrätt verksamhetskontroll 

innebära en särbehandling av de utlandsdominerade företagen jämfört med 

de rent svenska. 
Jag har på grund av det anförda kommit till den slutsatsen att ett 

förvärvstillstånd inte bör kunna förenas med föreskrifter. 

Jag har tidigare utvecklat vilka intressen som enligt min mening bör 

skyddas genom kravet på förvärvstillstånd. Innebörden av den föreslagna 

prövningen är liksom f. n. att tillstånd skall vägras om det skulle strida mot 

något väsentligt allmänt intresse. Även om ett tillstånd inte kan förenas 

med föreskrifter är det uppenbart att utfästelser från de inblandade företa
gen kan få betydelse vid tillståndsprövningen. Frivilliga utfästelser av 

detta slag förekommer ibland enligt nuvarande praxis. Sådana åtaganden 

kan undantagsvis möjliggöra bifall till en ansökan som annars skulle av

slås. I sådana fall är det naturligt att åtagandena tas upp i tillståndsbeslutet. 
På grund av det sagda förordar jag att det i den nya lagstiftningen förs in 

en regel om att tillståndsmyndigheten i beslut om förvärvstillstånd skall 
ange sådana åtaganden som förvärvaren eller. vid aktie- eller andclsför
värv. det bolag som avses med förvärvet har gjort i förvärvsärendet och 
som har tillagts betydelse vid prövningen. 

2.8 Förvärv av fast egendom m. m. 

Vid tillkomsten av 1916 års lag var det grundläggande syftet med lagstift
ningen att bevara Sveriges naturtillgångar i inhemsk ägo (se prop. 1916: 137 

s. 126). Enligt min mening finns det fortfarande ett skyddsbehov när det· 
gäller fast egendom och gruvrättigheter. 

Utredningens förslag i denna del. som är enhälligt, innebär att bestäm

melserna om fast egendom m. m. i 1916 års lag förs över till en ny lag utan 

några nämnvärda ändringar i sak. Förslaget har i huvudsak lämnats utan 

erinran av remissinstanserna och även jag anser att det bör ligga till grund 

för lagstiftning. Som grundläggande princip bör alltså gälla att kontrollsub

jekt inte utan tillstånd får förvärva fast egendom här i landet. Kretsen av 

4 Riksdagen 1981182. I .mm/. Nr 135 
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kontrollsubjekt bör härvid vara densamma som enligt bestämmelserna om 
företagsförvärv (se avsnitt 2.3.3). Även förutsättningarna för tillstånd bör i 

stor utsträckning bygga på de principer som jag har förordat för företags

förvärvens del. även om det behövs en del speciella regler beträffande 

fastighetsförvärven. Jag återkommer till dessa regler i specialmotivering

en. 
Vad sedan beträffar frågan om vilken myndighet som skall pröva ären

den om tillstånd till fastighetsförvärv gäller f. n. att det i princip är rege

ringen som är tillståndsmyndighet. Prövningen har emellertid i viss ut
sträckning delegerats till länsstyrelserna. Delegationen har härvid utfor

mats så att länsstyrelserna under vissa bestämda förutsättningar kan bifalla 

en ansökan om förvärvstillstånd. Däremot får länsstyrelsen i princip inte 

avslå en ansökan utan ärendet skall i sådant fall överlämnas till regeringen 

(se I§ i 1916 års lag). Ett undantag gäller när det är fråga om förvärv av 

fritidsfastigheter (se prop. 1975: 65 och LU 1975: 27). Länsstyrelsen får i 

dessa fall även avslå ansökningar om förvärvstillstånd (se i fråga om 

lagstiftningens innebörd Svensk Juristtidning 1975 s. 660 samt 1976 s. 395). 

Gällande ordning avviker från vad som numera är normalt vid delege

ring. Den speciella regleringen i fråga om fritidsfastigheter har också lett 
till osäkerhet om lagstiftningens innebörd. 

Det anförda har lett mig till den slutsatsen att regeringen bör ges en 
generell rätt att delegera beslutanderätten. Det är naturligt att regeringen 

förbehåller sig prövningsrätten av sådana ärenden som är särskilt betydel

sefulla ur allmän synunkt. I den mån delegering sker till länsstyrelserna bör 
dessa dock ha rätt att avgöra ärendena i håde positiv och negativ riktning. 
En sådan ordning har också den fördelen att förutsättningarna för tillstånd 
kan utformas på ett enklare sätt och ges giltighet både för regeringen och 

länsstyrelserna. 
Jag förordar alltså en lagregel som innebär att frågor om förvärvstill

stånd skall prövas av regeringen eller den myndighet som regeringen 

bestämmer. 

2.9 Ikraftträdande m. m. 

Den nya lagstiftningen bör träda i kraft snarast möjligt. Jag förordar att 

ikraftträdandet sker den I januari 1983. 

Vissa övergångsbestämmelser bör tas upp i en särskild promulgations

lag. 
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3 Upprättade lagförslag 

I enlighet med det anförda har inom justitiedepartementet upprättats 

förslag till 

1. lag om utländska förvärv av svenska företag m. m., 

2. lag om utländska förvärv av fast egendom m. m .. 

3. lag om införande av lagen om utländska förvärv av svenska företag 

m. m. och lagen om utländska förvärv av fast egendom m.m., 

4. lag om ändring i lagen (1934: 239) om bulvanförhållande i fråga om 

aktier i vissa bolag, 

5. lag om ändring i lagen ( 1935: 395) om kontroll över tillverkningen av 

krigsmateriel m. m., 

6. lag om ändring i kreditupplysningslagen (1973: 1173), 

7. lag om ändring i aktiefondslagen (1974: 931), 

8. lag om ändring i lagen (1955: 183) om bankrörelse, 

9. lag om ändring i lagen (1949: 658) om inlösen i vissa fall av rätt till 

gruva m. m., 

JO. lag om ändring i förköpslagen (1967:868), 

11. lag om ändring i gruvlagen (1974: 342), 

12. lag om ändring i lagen (1975: 1132) om förvärv av hyresfastighet 

m.m., 

13. lag om ändring i lagen (1976: 240) om förvärv av eldistributionsan

läggning m. m., 

14. lag om ändring ijordförvärvslagen (1979: 230). 

Det under 5 angivna förslaget har upprättats i samråd med chefen för 

handelsdepartementet, förslagen under 7 och 8 i samråd med chefen för 

ekonomidepartementet, förslagen under 9, 11 och 13 i samråd med chefen 

för industridepartementet och förslaget under 14 i samråd med chefen för 
jordbruksdepartementet. 

Förslagen bör fogas till protokollet i detta ärende som bilaga 4. 1 

4 Specialmotivering 

4.1 Förslaget till lag om utländska förvärv av svenska företag m. m. 

Lagen innehåller i sakligt hänseende en del nyheter i förhållande till 1916 

års lag. Viktigast är den direkta förvärvsprövningen i fråga om aktier (se 

7 §). Bestämmelserna i 1968 års lag har däremot förts över till den nya 

lagen utan någon nämnvärd ändring i sak. 

1 Bilagan har uteslutits här. Förslagen är likalydande med dem som är fogade till 
propositionen utom såtillvida att en ny 8 § har tillkommit i förslaget till lag om 
införande av lagen (1982: 000) om utländska förvärv av svenska företag m. m. och 
lagen <1982: 000) om utländska förvärv av fast egendom m. m. 
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Lagen har delats in i olika avsnitt som skiljs åt genom underrubriker. 

Under rubriken inledande bestämmelser anges lagens allmänna innehåll 

(I§) och vissa undantag från lagens tillämpningsområde (H). Följande 

avsnitt innehåller bestämmelser om kontrollsubjekt (3 §), utlänningsförbe

håll (4 och 5 §§), ändring av utlänningsförbehåll (6 §), förvärvstillstånd (7-

11 §§),tillstånd att sluta avtal om handelsbolag ( 12 §)och förvärv av aktier i 

strid mot utlänningsförbehåll (13 och 14 §§). I avsnittet om tillståndspröv

ning (15-18 §§) behandlas bl. a. frågor om tillståndsmyndighet och förut

sättningar för tillstånd. Lagen avslutas med bestämmelser om ansvar m. m. 

(19 och 20§*>· överklagande (21 §)och tystnadsplikt (22§). Bestämmelser 

om ikraftträdande m. m. finns i en särskild promulgationslag (se avsnitt 

4.3). 

Utredningens betänkande innehåller tre olika förslag till lag om kontroll 

av utländsk företagsetablering här i riket, nämligen kontrollinjens (se be

tänkandet s. 69 och 601 ), likabehandlingslinjens (se betänkandet s. 76 och 

622) och förhandlingslinjens (se betänkandet s. 80 och 626). I den mån 

jämförelser görs med dessa lagförslag anges de endast med beteckningen 

för resp. linje. 

På skäl som har anförts i den allmänna motiveringen (avsnitt 2.2) inne

håller förevarande lag inte några bestämmelser om verksamhetskontroll 

för utlandsägda företag och inte heller några bestämmelser om utländska 

nyetableringar här i landet, bortsett från den i 12 §angivna begränsningen i 

rätten att sluta avtal om svenskt handelsbolag. 

Inledande bestämmelser 
1 § Denna lag innehåller bestämmelser om begränsningar i rätten för 
utländska rättssubjekt och vissa svenska rättssubjekt att förvärva aktier i 
svenska aktiebolag, andelar i svenska handelsbolag eller rörelser som drivs 
här i landet. Genom lagen begränsas också rätten att sluta avtal om 
handelsbolag. 

I paragrafen anges ramen för den i lagen reglerade kontrollen av utländs

ka företagsetableringar här i landet. Som framgår av lagtexten avser kon

trollen inte bara utländska rättssubjekt utan även vissa svenska rätts

subjekt (se 3 §). 

2 § Denna lag tillämpas inte på svenska bank- eller försäkringsaktiebolag 
eller på aktierna i sådana bolag. 

(Jfr 3 § i kontrollinjens, likabehandlingslinjens och förhandlingslinjens 

förslag.) 

Paragrafen, som har behandlats i den allmänna motiveringen (avsnitt 

2.3.1 ), knyter an till vad som gäller enligt 18 § andra stycket a i 1916 års lag. 

Svenska bank- och försäkringsaktiebolag tas helt undan från lagens till

lämpningsområde. Undantaget innebär dels att dessa bolag aldrig är kon

trollsubjekt. dels att aktierna i sådana bolag inte omfattas av reglerna om 

förvärvstillstånd. 
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Enligt lagen (1955: 183) om bankrörelse får sådan rörelse drivas endast 
av bankaktiebolag som har fått tillstånd av regeringen till detta (oktroj). 
Bankerna står under tillsyn av bankinspektionen. Stiftare, styrelseledamö
ter, firmatecknare och revisorer skall vara svenska medborgare och bosat
ta här i landet. Aktierna i bankaktiebolag får förvärvas endast av svenska 
medborgare eller av svenska bolag och föreningar som inte är kontrollsub
jekt enligt 1916 års lag eller av andra svenska samfälligheter eller stiftelser. 

I 18 §lagen om bankrörelse har gjorts en följdändring till förevarande lag 
i fråga om kontrollsubjekt (se avsnitt 4.8). Banklagstiftningen ses f. n. över 
av banklagsutredningen (Fi 1976: 04). 

Enligt lagen (1948: 433) om försäkringsrörelse får sådan rörelse drivas 
endast av försäkringsaktiebolag eller ömsesidigt försäkringsbolag som har 
fått tillstånd av regeringen till detta (koncession). Bolagen står under 

tillsyn av försäkringsinspektionen. Stiftare, styrelseledamöter, firmateck
nare och revisorer i försäkringsaktiebolag skall vara svenska medborgare 
och bosatta i Sverige. Däremot finns det inte något förbud för utländska 
rättssubjekt att förvärva aktier i svenska försäkringsaktiebolag. Frågan om 
införande av ett sådant förbud övervägs emellertid av försäkringsverksam
hetskommitten (E 1979: 01: se 1980 års kommitteberättelse del ll s. 189). 

I en den 21 januari 1982 beslutad lagrådsremiss föreslås en ny lag om 
försäkringsrörelse som elen 1 januari 1983 skall ersätta den nu gällande 
lagen. Den nya lagen innebär inte några ändringar i de hänseenden som nu 
har berörts. annat än såtillvida att vissa dispensmöjligheter föreslås när det 
gäller kravet på svenskt medborgarskap och bosättning i Sverige. 

Kontrollsubjekt 
3 § Kontrollsubjekt enligt denna lag är 

I. utländska medborgare och andra utländska rättssubjekt, 
2. svenska aktiebolag som inte har utlänningsförbehåll i bolagsordning

en. 
3. svenska handelsbolag, om någon av bolagsmännen är kontroll

subjekt, 
4. svenska stiftelser. 
5. svenska ekonomiska föreningar vars verksamhet regleras av lagen 

( 1951: 308) om ekonomiska föreningar, bostadsrättslagen ( 1971: 479), lagen 
(1975: 417) om sambruksföreningar eller äldre lagstiftning, som motsvarar 
lagen om ekonomiska föreningar eller bostadsrättslagen. 

Första stycket 5 gäller inte 
a) föreningar - utom sambruksföreningar- - som har till huvudsakligt 

ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att 
anskaffa livsmedel eller andra förnödenheter åt medlemmarna, 
avsätta alster av medlemmarnas verksamhet, 
avsätta transporttjänster som medlemmarna utför, 
bereda andra bostäder än fritidsbostäder åt medlemmarna eller anskaffa 

lån åt medlemmarna. 
b) föreningar som utgör en sammanslutning av föreningar som inte är 

kontrollsubjekt. 
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Genom särskilt tillstånd kan medges att en svensk stiftelse eller en 
svensk ekonomisk förening inte skall vara kontrollsubjekt. Sådana till
stånd kan begränsas att gälla endast för viss tid och kan återkallas om 
förutsättningar för tillstånd inte längre föreligger. 

(Jfr I § i kontrollinjens, likabehandlingslinjens och förhandlingslinjens 

förslag.) 
Paragrafen har behandlats i den allmänna motiveringen (avsnitt 2.3.3). 
I första stycket anges i fem punkter vilka rättssubjekt som skall vara 

kontrollsubjekt enligt den nya lagen. I förhållande till 1916 års lag (se I. 2 
och 18 §§) utökas kretsen av kontrollsubjekt med svenska stiftelser och 

svenska bostadsrättsföreningar som har till huvudsakligt ändamål att bere
da fritidsbostäder åt medlemmarna. 

Första punkten motsvarar I§ första och andra styckena i 1916 års lag. 
Med andra utländska rättssubjekt än utländska medborgare avses främst 
juridiska personer som är bildade enligt lagen i en främmande stat men 
också främmande stater, myndigheter i sådana stater och internationella 

organisationer. 
Andra punkten motsvarar 2 §andra stycket i 1916 års lag. Undantag görs 

för de svenska aktiebolag som har utlänningsförbehåll. Med utlänningsför
behåll avses sådana förbehåll som uppfyller förutsättningarna i 4 § första 
stycket förevarande lag eller som har likställts med ett sådant förbehåll vid 
särskild prövning enligt 4 § andra stycket förevarande lag. Av 5 § i promul

gationslagen (se avsnitt 4.3) framgår emellertid att även vissa äldre förbe
håll skall godtas. 

Enligt 3 kap. 4 § aktiebolagslagen skall aktier ställas till viss man. Som 
framgår av 9 §lagen (1975: 1386) om införande av aktiebolagslagen kan det 
emellertid fortfarande finnas äldre aktiebolag med aktiebrev ställda till 
innehavaren. Det är fråga om ett fåtal bolag som med stöd av äldre 
lagstiftning har fått tillstånd att ge ut innehavaraktier. Enligt 2 § första 
stycket i 1916 års lag är sådana aktiebolag alltid kontrollsubjekt. 

De nu åsyftade aktiebolagen bör vara kontrollsubjekt även enligt den 
nya lagen. I utredningens betänkande föreslås en särskild övergångsbe
stämmelse härom (punkt 4 i de olika linjernas förslag). Enligt min mening 
behövs det emellertid inte någon särskild bestämmelse för att ifrågavaran

de aktiebolag skall bli kontrollsubjekt. Eftersom de inte kan ta in ett 
utlänningsförbehåll i bolagsordningen följer det redan av huvudregeln i 
förevarande punkt att de är kontrollsubjekt. 

Tredje punkten motsvarar H första stycket i 1916 års lag i vad avser 
handelsbolag. Vad som avses med handelsbolag framgår av I kap. I och 
2 §§ lagen (1980: 1102) om handelsbolag och enkla bolag. Som handelsbo
lag räknas alltså även kommanditbolag. 

Det torde i allmänhet inte vara för~nat med några svårigheter att ta reda 
på om någon av bolagsmännen är kontrollsubjekt. Om någon av bolags
männen är ett handelsbolag, får undersökas om det handelsbolaget i sin tur 
har en bolagsman som är kontrollsubjekt. 
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Det bör observeras att bestämmelserna i 1916 års lag om utlänningsför
behåll (2 § andra stycket) omfattar endast svenska handelsbolag med en 

utländsk bolagsman till skillnad från bestämmelserna om tillståndsplikt för. 

förvärv av fast egendom (2 § första stycket) som - liksom förevarande 
punkt - omfattar svenska handelsbolag vari kontrollsubjekt är bolagsman. 

Jag återkommer till denna skillnad vid 4 § i förevarande lag. 

Fjärde punkten saknar motsvarighet i 1916 års lag och i utredningens 

betänkande. Jag hänvisar till vad som anförts i den allmänna motiveringen 

(avsnitt 2.3.3) om svenska stiftelser som kontrollsubjekt. Vad som avses 

med stiftelse framgår av 1 § lagen ( 1929: 116) om tillsyn över stiftelser. 

Femte punkten motsvarar 2 § första stycket i 1916 års lag i vad avser 

ekonomiska föreningar. 

Till begreppet ekonomisk förening i vidsträckt mening kan hänföras i 

huvudsak tre slag av föreningar. För det första avses härmed föreningar 

vars verksamhet regleras enbart av lagen ( 1951: 308) om ekonomiska för

eningar. För det andra avses sådana föreningar för vilka bestämmelserna i 
1951 års föreningslag kompletteras av speciallagstiftning, nämligen bo

stadsrättsföreningar enligt bostadsrättslagen ( 1971: 479), jordbrukskassor. 

centralkassor för jordbrukskredit och riksorganisationen enligt lagen 
(1956: 216) om jordbrukskasserörelsen samt sambruksföreningar enligt la

gen ( 1975: 417) om sambruksföreningar. Föt det tredje finns föreningar för 

vilka endast ett begränsat antal av bestämmelserna i 1951 års förenings

lag gäller. Så är fallet med understödsföreningar enligt lagen (1972: 262) 

om understödsföreningar och erkända arbetslöshetskassor enligt Jagen 

(1973: 370) om arbetslöshetsförsäkring. 

Av intresse i förevarande sammanhang är endast sådana svenska ekono

miska föreningar som kan hänföras till de två första kategorierna. Detta 

överensstämmer också i huvudsak med undantagen i 18§ i 1916 års lag 
samt med de förslag som lagts fram i utredningens betänkande. Föreningar 
som regleras av lagen om jordbrukskasserörelsen är emellertid inte kon
trollsubjekt enligt 1916 års lag (se prop. 1956: 122 s. 46 och 96) och bör inte 
heller vara det enligt förevarande lag. 

I förevarande punkt görs en uppräkning av de lagar som avses. Uppräk

ningen omfattar även äldre lagstiftning som motsvarar 1951 års förenings
lag och 1971 års bostadsrättslag. Genom lagtextens formulering utesluts 

sambruksföreningar enligt den upphävda lagen ( 1948: 218) om sambruks

föreningar. Detta överensstämmer med gällande rätt (se övergångsbestäm

melserna till SFS 1975: 418) och vad som föreslagits i utredningens betän

kande (se övergångsbestämmelserna i punkt 8.i kontrollinjens förslag samt 

punkt 6 i likabehandlingslinjens och förhandlingslinjens förslag). 

Sambruksföreningar enligt 1975 års lag är däremot kontrollsubjekt och 

liksom enligt gällande rätt gäller inte några undantag för dessa föreningar 

(se 18 § andra stycket bi 1916 års lag samt andra stycket a i förevarande 
paragraf). 
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Undantagen i andra stycket i förevarande paragraf motsvarar vad som 

gäller enligt 18§ andra stycket i 1916 års lag i fråga om ekonomiska 

föreningar med ett undantag. 

Enligt 1916 års lag görs undantag för föreningar som har till huvudsakligt 

ändamål att främja medlemmarnas intressen genom att bereda bostäder åt 

medlemmarna. Härigenom undantas alltså bostadsrättsföreningar. 

Utredningen har emellertid föreslagit att detta undantag skall begränsas 

såvitt gäller fritidsbostäder. Syftet med den föreslagna begränsningen är 

att hindra försök att genom upplåtelse av bostadsrätt kringgå de restriktiva 

regler om meddelande av tillstånd för utländska medborgare att förvärva 

fritidsfastigheter i Sverige som infördes år 1975 (se följande avsnitt 4.2 vid 

l kap. 10 §i förslaget till lag om utländska förvärv av f~st egendom m. m.). 

Utredningens förslag innebär således att bostadsrättsföreningar som har 

till huvudsakligt syfte att bereda fritidsbostäder åt medlemmarna skall bli 

kontrollsubjekt. 

Remissinstanserna har inte haft något att erinra mot utredningens förslag 

på denna punkt. Även jag ansluter mig till förslaget. Det ifrågavarande 

undantaget från reglerna om kontrollsubjekt har alltså begränsats så att det 

endast gäller föreningar som har till huvudsakligt syfte att bereda andra 

bostäder än fritidsbostäder åt medlemmarna, Jag återkommer till föreva

rande undantag vid behandlingen av förvärvskontrollen för fast egendom 

m. m. (se i avsnitt 4.2 vid 1 kap. I§). 

Tredje stycket, som saknar motsvarighet i 1916 års lag och i utredningens 

betänkande. har behandlats i den allmänna motiveringen (avsnitt 2.3.3). 

För bifall till en ansökan enligt förevarande bestämmelse bör krävas att 
stiftelsen eller föreningen genom innehållet i stadgarna eller på annat sätt 
kan dokumentera att tillräckliga garantier finns för att något utländskt 

inflytande inte kan uppkomma i stiftelsen eller föreningen. Om förutsätt

ningarna för ett tillstånd senare ändras, exempelvis genom att stadgarna 

ändras, kan tillståndet återkallas. 

Utliinningsförbehåll 
4 § Med utlänningsförbehåll avses i denna lag ett i bolagsordningen för 
ett svenskt aktiebolag intaget förbehåll enligt vilket kontrollsubjekt genom 
teckning eller överlåtelse endast får förvärva en viss del av aktierna i 
bolaget, vid varje tidpunkt motsvarande mindre än fyrtio procent av hela 
aktiekapitalet och mindre än tjugo procent av röstetalet för samtliga aktier 
i bolaget. Med utlänningsförbehåll avses också förbehåll enligt vilket 
strängare föreskrifter i dessa hänseenden gäller. 

Genom särskilt tillstånd kan medges att även andra förbehåll än som 
anges i första stycket skall anses som utlänningsförbehåll enligt denna lag. 

(Jfr I § i kontrollinjens, likabehandlingslinjens och förhandlingslinjens 

förslag.) 

Paragrafen har behandlats i den allmänna motiveringen (avsnitt 2.3.2). 

Första stycket, som innehåller en definition av begreppet utlänningsför

behåll. motsvarar 2 § andra stycket i 1916 års lag. Definitionen skall ses 
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mot bakgrund av bestämmelserna i 3 kap. 2 § och 17 kap. I § aktiebolagsla

gen om tillåtna inskränkningar i aktiers fria överlåtbarhet. 

Förevarande bestämmelse innebär ingen ändring av nuvarande gräns

värden för de fria aktiernas andelar av röstetal och aktiekapital. Liksom 
f. n. begränsas endast förvärv genom teckning eller överlåtelse. Förvärv 

genom bodelning. arv eller testamente står därför inte i strid med ett 

utlänningsförbehåll. 

Utformningen av utlänningsförbehåll påverkas givetvis av att svenska 
stiftelser är kontrollsubjekt enligt den nya lagen. Ett utlänningsförbehåll 

som införs efter den nya lagens ikraftträdande måste därför även avse 
svenska stiftelser. Som jag har anfört i den allmänna motiveringen (avsnitt 

2.3.3) bör däremot äldre förbehåll kunna godtas även om förbehållet inte 

omfattar svenska stiftelser. 15 §i promulgationslagen (se avsnitt 4.3) finns 

en bestämmelse av denna innebörd. 

Som jag har berört vid 3 § första stycket 3 förevarande lag föreligger en 

viss skillnad även i fråga om handelsbolag. Enligt 2 § andra stycket i 1916 
års lag är ett svenskt handelsbolag kontrollsubjekt om det finns en utländsk 

bolagsman i bolaget. 1 förevarande paragraf knyts an till definitionen av 

kontrollsubjekt i 3 § första stycket. Detta innebär för handelsbolagens del 

att ett sådant bolag är kontrollsubjekt om någon av bolagsmännen är 
kontrollsubjekt, alltså exempelvis ett svenskt aktiebolag utan utlännings

förbehåll (se härom prop. 1973: 72 s. 11). 
Andra stycket saknar motsvarighet i 1916 års lag. Jag hänvisar till vad 

som har anförts om s. k. likställda förbehåll i den allmänna motiveringen 
(avsnitt 2.3.2). 

Som en allmän förutsättning för tillstånd enligt andra stycket bör gälla 

att förbehållet har tagits in i bolagsordningen och att syftet med förbehållet 

är att hindra att bolaget domineras av utländska intressen. En viktig 
förutsättning för tillstånd är alltså att förbehållet anger inskränkningar i 
möjligheterna för kontrollsubjekt att genom teckning eller överlåtelse för
värva aktier i bolaget. Vilka gränser för de fria aktiernas andel av röstetal 
och aktiekapital som därvid kan godtas får avgöras från fall till fall. Vid 
prövningen får en samlad bedömning göras av om förbehållet kan anses 
säkra att utländska intressen inte kan skaffa sig en dominerande ställning i 
bolaget. För tillstånd torde i allmänhet få krävas att röstetalet för de fria 

aktierna är mindre än. tjugo procent av röstetalet för samtliga aktier i 

bolaget. 
Ett tillstånd enligt förevarande bestämmelse innebär på samma sätt som 

ett utlänningsförbehåll enligt första stycket att aktiebolaget inte längre är 

kontrollsubjekt. 
Även i fråga om ett likställt förbehåll gäller att det inte får ändras utan 

tillstånd (se vid 6 §). 

5 § Utlänningsförbehåll utgör inte hinder för förvärv av aktier till en 
aktiefond enligt aktiefond slagen ( 1974: 931) eller av andelar i en sådan 
fond. 
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(Jfr 1 § sista stycket i kontrollinjens, likabehandlingslinjens och förhand
lingslinjens förslag.) 

Paragrafen har motsvarigheter i 2 §andra stycket och 18 §första stycket 
i 1916 års lag (se härom prop. 1974: 128, NU 57, rskr 388, SFS 1974: 932). 

En följdändring till förevarande lag görs i 4 § aktiefondslagen (se avsnitt 
4.7). 

Ändring av ut/änningsförbelzåll 

6 § Utlänningsförbehåll får inte ändras utan tillstånd. 

(Jfr 4 § i kontrollinjens, likabehandlingslinjens och förhandlingslinjens 

förslag.) 
Paragrafen motsvarar 2 § tredje stycket första meningen i 19 l 6 års lag. 
Av definitionen av utlänningsförbehåll i 4 § första stycket följer bl. a. att 

ändringsförbudet i förevarande paragraf gäller också i fråga om förbehåll 
som innehåller strängare föreskrifter än de gränser som anges för de fria 
aktiernas andel av röstetal och aktiekapital (jfr om tidigare praxis i detta 
avseende prop. 1967: 121 s. 20). Ändringsförbudet gäller också likställda 
förbehåll enligt 4 § andra stycket samt sådana äldre förbehåll som fortfa
rande godtas (se 5 § i promulgationslagenJ. Förbehåll som har avfattats i 

överensstämmelse med 2§ andra stycket i 1916 års lag i lydelse före den I 
juli 1934 (s. k. ofullständiga förbehåll) är däremot inte förbehåll i den nya 
lagens mening och omfattas därför inte heller av ifrågavarande ändrings

förbud. 
Att registrering av ett beslut om ändring av utlänningsförbehåll skall 

vägras av patentverket om tillstånd inte föreligger enligt förevarande para
graf följer av 18 kap. 4 § aktiebolagslagen. 

Förviirvstillstånd 
7 § Kontrollsubjekt får inte utan tillstånd (förvärvstillståndJ för varje 
särskilt fall förvärva 

I. så många aktier i svenska aktiebolag att genom förvärvet förvärva
rens andel av aktiekapitalet eller röstetalet för samtliga aktier i bolaget 
kommer att överskrida något av gränsvärdena tio, tjugo, fyrtio eller femtio 
procent, 

2. andelar i svenska handelsbolag. 
3. äganderätt eller nyttjanderätt till rörelser som drivs här i landet eller 

delar av sådana rörelser. 

(Jfr 15 § första stycket i kontrollinjens förslag, 9 § första stycket i likabe
handlingslinjens förslag och 13 § första stycket i förhandlingslinjens för

slag.) 
Paragrafen har behandlats i den allmänna motiveringen (avsnitt 2.4.1-

2.4.4). 

l tre punkter behandlas frågorna om tillstånd för att förvärva aktier i 
svenska aktiebolag (punkt I), andelar i svenska handelsbolag (punkt 2) 
eller rörelser som drivs här i landet (punkt 3). 
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Vissa gemensamma undantag från tillståndsplikten anges i 9 §. 

Punkten 1, som har behandlats i den allmänna motiveringen (avsnitt 

2.4.2), saknar motsvarighet i 1916 års lag. 
Tillståndskravet gäller oberoende av om det bolag vars aktier skall 

förvärvas har ett utlänningsförbehåll i sin bolagsordning. Skyddet enligt 

förevarande bestämmelse avser alltså alla svenska aktiebolag. 
Det bör observeras att frågan om förvärv av aktier som är bundna till 

följd av ett utlänningsförbehåll inte regleras här utan i 13 och I H§. Det 

finns emellertid ingenting som hindrar att en ansökan enligt 6 * om tillstånd 
att ta bort utlänningsförbehållet prövas samtidigt med en ansökan enligt 

förevarande bestämmelse om att förvärva aktier i bolaget. I allmänhet 

torde det vara en fördel om prövningen sker samtidigt. 

En förutsättning för att tillståndsplikten skall inträda är att någon av de 

angivna kontrollgränserna överskrids. Vissa kompletterande regler om 

sammanräkning av förvärvarens aktier med aktier som tillhör andra finns i 
8§. 

Vid beräkning av om någon kontrollgräns överskrids är inte den förvär

vade aktiepostens storlek i och för sig avgörande. Avgörande är i stället 
om förvärvet av aktieposten ensamt eller tillsammans med de aktier för

värvaren redan tidigare har i bolaget medför att någon av de angivna 
gränserna överskrids. 

För belysning av de ifrågavarande bestämmelsernas närmare ·innebörd 

kan ges följande exempel under den allmänna förutsättningen att aktierna 

har lika röstvärde. Om en förvärvare äger aktier som motsvarar åtta 

procent av bolagets aktiekapital så inträder tillståndsplikten om det nya 

förvärvet uppgår till mer än två procent. Skulle förvärvarens aktieinnehav 

däremot redan uppgå till 21 procent av bolagets aktiekapital så inträder 
tillståndsplikten först om han vill förvärva en ny aktiepost som uppgår till 
mer än 19 procent av aktiekapitalet. Har förvärvaren å andra sidan redan 
mer än 50 procent av aktiekapitalet i bolaget utgör förevarande bestämmel
se inte något hinder för hans förvärv av ytterligare aktier i bolaget. Går 

aktiemajoriteten förlorad måste förvärvaren på nytt söka tillstånd. om han 
genom nya aktieförvärv passerar någon av de angivna kontrollgränserna. 

Om en förvärvare har exempelvis åtta procent av aktiekapitalet i ett 
bolag och i olika delposter förvärvar exempelvis ytterligare tre och fyra 

procent av bolagets aktiekapital, så inträder i princip tillståndsplikten vid 

det första förvärvet om tre procent. Det torde ligga i sakens natur att innan 

tillstånd har meddelats för ett tillståndspliktigt förvärv så kan ett senare 

förvärv vara svävande i den meningen att för förvärvet gäller en latent 
tillståndsplikt enligt förevarande lag. Om i det angivna exemplet tillstånd 

vägras till det första förvärvet kommer även det förvärv som avser fyra 

procent av aktiekapitalet att bli ogiltigt om tillstånd inte har sökts (se 11 §). 

Tillståndsplikten gäller inte vid förvärv av konvertibla skuldebrev eller 
skuldebrev med optionsrätt till nyteckning av aktier. Detta är i och för sig 
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naturligt, eftersom innehavaren av sådana skuldebrev i princip inte kan 
utöva något inflytande över företaget. När skuldebreven byts mot aktier 
uppkommer emellertid ett förvärv som omfattas av förevarande bestäm
melse, om förvärvaren är kontrollsubjekt och någon kontrollgräns pas

seras. 
En utbytesrätt eller optionsrätt som har förvärvats före ikraftträdandet 

av förevarande lag kan utnyttjas utan hinder av förevarande bestämmelse 
(se 7 §i promulgationslagen). 

Punkten 2, som har behandlats i den allmänna motiveringen (avsnitt 
2.4.3), motsvarar 1 §första stycket och 2 § i 1968 års lag i vad avser rätten 

att inträda i ett handelsbolag. 
Någon avgränsning i förhållande till det inflytande som andelsförvärvet 

kan antas medföra i bolaget har inte gjorts. Tillståndsplikt inträder alltså 
även vid exempelvis förvärv av enstaka kommanditlotter i kommanditbo
lag med ett stort antal kommanditlotter. 

Av 18 § i förevarande lag framgår att vissa särskilda förutsättningar skall 
vara uppfyllda om förvärvstillstånd skall kunna meddelas. 

Punkten 3, som har behandlats i den allmänna motiveringen (avsnitt 
2.4.4), motsvarar 5 a §i 1916 års lag. 

I förhållande till 1916 års lag har den ändringen gjorts att tillståndsplikt 
inträder oberoende av om förvärvet sker från någon som är kontrollsub
jekt. Enligt den nuvarande ordningen inträder tillståndsplikt endast om 
säljaren eller upplåtaren inte är kontrollsubjekt. 

Någon ändring av de i 1916 års lag använda begreppen rörelse eller del 
av rörelse görs inte (se prop. 1973: n s. 10). 

Med förvärv att nyttjanderätt till en rörelse avses dels att ett kontroll
subjekt själv sluter ett avtal om upplåtelse av nyttjanderätten, dels att 
kontrollsubjektet övertar en redan upplåten nyttjanderätt. 

Om det som ett led i ett rörelseförvärv ingår även ett förvärv av fast 
egendom, skall förvärvet prövas både enligt förevarande lag och enligt den 
nya lagen om utländska förvärv av fast egendom m. m. Enligt min mening 
behövs det inte några särskilda lagbestämmelser för att få till stånd den 
samordning som kan vara önskvärd. Jag återkommer till denna fråga vid 
behandlingen av 10 § i förevarande lag. 

8 § Vid beräkning av antal aktier enligt 7 § skall varje aktie räknas med 
som tillhör 

I. ett företag som ingår i samma koncern som förvärvaren, 
2. ett företag över vilket förvärvaren har ett bestämmande inflytande, 

om förvärvaren är utländsk medborgare, 
3. förvärvarens make, barn, föräldrar eller syskon eller ett företag över 

vilket en sådan anhörig har ett bestämmande inflytande. 

(Jfr 15 § andra stycket i kontrollinjens förslag, 9 § andra stycket i likabe

handlingslinjens förslag och 13 § andra stycket i förhandlingslinjens för
slag.) 
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Paragrafen, som saknar motsvarighet i 1916 års lag, har behandlats i den 
allmänna motiveringen (avsnitt 2.4.2). 

I tre punkter ges bestämmelser om sammanräkning av aktier när det 
gäller att avgöra om ett aktieförvärv är tillståndspliktigt enligt 7 §I. Avsik
ten med förevarande paragraf är att hindra att den nya lagstiftningen 
kringgås genom att aktier sprids till förvärvaren närstående fysiska och 

juridiska personer. 
Punkten I anger att sammanräkning skall ske inom en koncern. 
Begreppet koncern används här i en vidsträckt betydelse, som överens

stämmer med den som används i 3 § i förslaget till ny anställningsskyddslag 
(se prop. 1981/82: 71 s. 115). 

En koncern föreligger alltså oberoende av om moderföretaget är ett 
aktiebolag (se 1 kap. 2 § aktiebolagslagen), en ekonomisk förening (se 1 a § 

lagen om ekonomiska föreningar) eller ett handelsbolag (se 1 kap. I§ 

lagen, 1980: 1103, om årsredovisning m. m. i vissa företag). Även andra 
typer av moderföretag är tänkbara i förevarande fall. 

Koncernbestämmelserna i den associationsrättsliga lagstiftningen avser 
genomgående enbart koncerner där moderföretaget är svenskt (se prop. 
1979/80: 143 s. 149). Förevarande bestämmelse avser emellertid även ut
ländska koncerner. Detta innebär dels att svenska dotterföretag kan ingå i 
en utländsk koncern, dels att ett koncernförhållande kan föreligga mellan 
flera utländska företag. Frågan om en koncern föreligger i dessa fall får 
bedömas med utgångspunkt från vad som gäller beträffande svenska kon
cerner (jfr prop. 1981/82: 71 s. 116). 

Punkten 2 avser enbart det fallet att förvärvaren är utländsk medborga
re, dvs. en fysisk person. Sammanräkning skall ske med sådana företag 
över vilka förvärvaren har ett bestämmande inflytande (jfr i fråga om s. k. 
sidoordnade koncerner prop. 1979/80: 143 s. 69). Frågan om ett bestäm
mande inflytande föreligger får bedömas mot bakgrund av vad som gäller 
för koncerner enligt punkt I. Ett bestämmande inflytande över ett företag 
kan alltså grundas även på annat än ägande (se exempelvis I kap. 2 § andra 
stycket aktiebolagslagen). 

Jag har inte ansett det lämpligt att låta förevarande punkt omfatta andra 
och mer diffusa företagsgrupperingar av koncernliknande natur. 

Enligt punkten 3 skall sammanräkning ske med aktier som tillhör vissa 
nära anhöriga till förvärvaren eller företag över vilka sådana anhöriga har 

ett bestämmande inflytande. 

9 § Förvärvstillstånd behövs inte för förvärv 
I. genom bodelning, arv eller testamente, 
2. genom fusion enligt 14 kap. 8 § aktiebolagslagen ( 1975: 1385), 
3. av aktier till en aktiefond enligt aktiefondslagen (1974: 931) eller av 

andelar i en sådan fond, 
4. av aktier som vid nyemission eller fondemission förvärvas med före

trädesrätt i förhållande till det antal aktier förvärvaren tidigare äger, 
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5. av aktier som förvärvaren har rätt att lösa på grund av förbehåll enligt 
3 kap. 3 § aktiebolagslagen, om förvärvaren har fått tillstånd att utan hinder 
av 7 § förvärva aktier i bolaget på grund av förbehållet. 

(Jfr 15 §tredje stycket och 16 §i kontrollinjens förslag, 9 §tredje stycket 

och IO § i likabehandlingslinjens förslag samt l3 § tredje stycket och 14 § i 

förhandlingslinjens förslag.) 

I paragrafen, som har behandlats i den allmänna motiveringen (avsnitt 

2.4.5), anges vissa undantag från tillståndsplikten enligt 7 §. 

Enligt 4 § i promulgationslagen (se avsnitt 4.3) gäller äldre bestämmel

ser, om förvärvet har skett före ikraftträdandet av förevarande lag. Vissa 

ytterligare undantag görs i 6 och 7 §§ i promulgationslagen. 

Punkterna 1-3 motsvarar 18 § första stycket i 1916 års lag. 

Punkterna 4 och 5 saknar motsvarighet i 1916 års lag. Jag hänvisar till 

vad som har anförts i den allmänna motiveringen (avsnitt 2.4.5). 

Tillstånd enligt punkten 5 får ses som ett förhandsbesked. Av tillståndet 

skall därför framgå vem som fritt får förvärva aktierna om lösenrätten 

aktualiseras och vil.ka aktier som får förvärvas utan att en tillståndsplikt 

inträder enligt 7 §. 

Undantaget enligt punkten 5 avser endast förbehåll som har tagits in i 

bolagsordningen. Bestämmelser om lösenrätt som par tagits in i konsortial

avtal eller liknande saknar betydelse i förevarande sammanhang. 

10 § Om förvärvstillstånd inte har sökts före förvärvet, skall det sökas av 
förvärvaren inom en månad från det förvärvet skedde. 

(Jfr 19 § i kontrollinjens förslag och 17 § i förhandlingslinjens förslag. I 

Av paragrafen framgår att det är möjligt att få ett tillstånd redan innan 

förvärvet har skett. Av 17 §följer att ett förhandstillstånd skall tidsbegrän-

sas. 

Om en ansökan inte görs inom rätt tid blir förvärvet ogiltigt enligt 11 §. 

Som jag har framhållit vid behandlingen av 7 § 3 kan i en förvärvad 

rörelse även ingå fast egendom för vilken prövning krävs enligt den nya 

lagen om utländska förvärv av fast egendom m. m. (se avsnitt 4.2). Enligt I 

kap. 4 § i den lagen är ansökningstiden tre månader. Det är alltså angeläget 

att tillståndsmyndigheten vid en ansökan om rörelseförvärv enligt föreva

rande lag kontrollerar om förvärvet omfattar fast egendom och i förekom

mande fall erinrar sökanden om hans skyldighet att ge in en ansökan även 

enligt den andra lagen. 

11 § Om förvärvstillstånd inte söks inom föreskriven tid och på föreskri
vet sätt eller om tillstånd vägras, är förvärvet ogiltigt. 

Om ett förvärv av aktier som inte är bundna av ett utlänningsförbehåll 
har skett på Stockholms fondbörs eller genom inrop på exekutiv auktion 
gäller inte första stycket. Tillståndsmyndigheten skall i stället förelägga 
förvärvaren att avyttra aktierna inom sex månader eller den längre tid som 
myndigheten bestämmer. 
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(Jfr 21 § i kontrollinjens förslag, 12 § i likabehandlingslinjens förslag och 

19 § i förhandlingslinjens förslag.) 

Paragrafen har behandlats i den allmänna motiveringen (avsnitt 2.4.6). 

Första stycket motsvarar 5 § tredje stycket i 1916 års Jag och 3 § i 1968 

års lag. 
Innebörden av ogiltighetspåföljden är att ingendera parten blir skyldig 

att fullgöra sina åtaganden på grund av avtalet samt att parterna skall 

återlämna vad de kan ha erhållit på grund av avtalet. Det torde kunna 

förutsättas att parterna i så väsentliga ting som företagsförvärv i allmänhet 

gör avtalet beroende av att tillstånd lämnas och att de i avtalet anger vad 

som skall gälla om tillstånd inte ges. 

Andra stycket saknar motsvarighet i gällande rätt. Jag hänvisar till vad 

som har anförts i den allmänna motiveringen (avsnitt 2.4.6). 

Förevarande bestämmelse avser förvärv av fria aktier som sker på 

Stockholms fondbörs eller genom inrop på exekutiv auktion. Sådana för

värv blir av hänsyn till säljaren resp. hans fordringsägare inte ogiltiga utan 

förvärvaren skall åläggas att göra sig av med aktierna. 

Den ovillkorliga skyldigheten för tillståndsmyndigheten att utfärda före

läggande om avyttring av aktierna kan naturligtvis få till följd att aktierna 
måste bjudas ut vid en mindre lämplig tidpunkt. För att i möjligaste mån 

förhindra detta har det tagits upp en möjlighet att förlänga sexmånaders

fristen. Särskilt i fråga om större aktiepostjl' bör hänsyn tas till svårighe

terna att erhålla ett godtagbart försäljningspris, om ett större antal aktier 

samtidigt bjuds ut till försäljning. 

Tillstånd att sluta avtal om handelsbolag 

12 § Kontrollsubjekt får inte sluta avtal om svenskt handelsbolag utan 
tillstånd. 

Avtal i strid mot första stycket är ogiltiga. 

(Jfr 7 och 8 §§ i kontrolllinjens, likabehandlingslinjens och förhandlings
linjens förslag.) 

Paragrafen, som har behandlats i den allmänna motiveringen (avsnitt 
2.5), motsvarar 1968 års Jag i vad avser rätten att sluta avtal om handelsbo
lag. 

Tillståndskravet gäller oberoende av om det utländska rättssubjektet har 

tillstånd enligt lagen ( 1968: 555) om rätt för utlänning och utländskt företag 

att idka näring här i riket. 

Av 18 §i förevarande lag framgår att vissa särskilda förutsättningar skall 

vara uppfyllda om tillstånd skall kunna meddelas. 

Förl'ärv av aktier i strid mot utlänning.1förbehåll m. m. 

13 § Förvärv av aktier i strid mot ett utlänningsförbehåll är ogiltiga. Den 
som innehar skuldebrev eller optionsbevis som avses i 5 kap. aktiebolags
lagen (1975: 1385) får dock vid utbyte eller nyteckning erhålla fria aktier. 
om skuldebrevet eller optionsbeviset ger rätt till detta. även om förhållan-
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det mellan antalet bundna och antalet fria aktier därmed skulle ändras eller 
redan förut har ändrats i strid mot förbehållet. 

(Jfr 2 § i kontrollinjens, likabehandlingslinjens och förhandlingslinjens 

förslag.) 
Paragrafen, som har behandlats i den allmänna motiveringen (avsnitt 

2.6), motsvarar 3 §i 1916 års lag. 
I fråga om undantaget i andra meningen hänvisas till vad som anfördes 

vid tillkomsten av nuvarande bestämmelser (se prop. 1973: 93 s. 81 och 
147). Att bolaget under vissa förutsättningar kan bli skyldigt att träda i 

likvidation till följd av missförhållandet mellan antalet bundna och antalet 
fria aktier framgår av 13 kap. 4 § 5 aktiebolagslagen. 

Förevarande bestämmelser avser endast förvärv av aktier genom teck
ning eller överlåtelse. Detta framgår av definitionen av uttänningsförbehåll 
i 4§. En utländsk medborgare kan alltså förvärva bundna aktier genom 
exempelvis bodelning, arv eller testamente. Av 17 kap. I§ tredje .stycket 

aktiebolagslagen följer då också att han vid en emission får förvärva nya 
bundna aktier. En erinran härom finns f. n. i 3 §andra stycket i 1916 års 
lag. Enligt min mening saknas det behov av en sådan erinran och någon 

motsvarande bestämmelse finns alltså inte i förevarande paragraf. 

14 § Han någon genom teckning eller överlåtelse förvärvat aktier som är 
bundna av ett utlänningsförbehåll och blir han kontrollsubjekt efter förvär
vet, skall han ha tillstånd för att få behålla aktierna .. 

Sådant tillstånd skall sökas av ägaren inom tre månader från det denne 
blev kontrollsubjekt. Om tillstånd inte söks inom föreskriven tid och på 
föreskrivet sätt eller om tillstånd vägras, får tillståndsmyndigheten föreläg
ga ägaren att avyttra aktierna inom sex månader eller den längre tid som 
myndigheten bestämmer. 

(Jfr 6 § i kontrollinjens, likabehandlingslinjens och förhandlingslinjens 
förslag.) 

Paragrafen, som saknar motsvarighet i 1916 års lag, har behandlats i den 
allmänna motiveringen (avsnitt 2.6). 

Utgångspunkten för förevarande bestämmelser är att någon som äger 
bundna aktier efter förvärvet blir kontrollsubjekt, exempelvis genom byte 
av medborgarskap. Aktierna får inte behållas utan tillstånd. 

Tillståndsmyndighetens skyldighet att förelägga ägaren att avyttra ak
tierna är inte ovillkorlig enligt förevarande paragraf (jfr 11 §andra stycket). 

När det gäller att bestämma den tid inom vilken aktierna skall avyttras 
bör hänsyn tas till svårigheterna att få ett godtagbart pris, om ett större 
antal aktier samtidigt bjuds ut till försäljning. 

Tillståndspröi·ning 

15 § Frågor om tillstånd enligt denna lag prövas av regeringen eller den 
myndighet som regeringen bestämmer. 
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(Jfr 22 § i kontrolllinjens förslag, 13 § i likabehandlingslinjens förslag och 

20 § i förhandlingslinjens förslag.) 

Paragrafen har behandlats i den allmänna motiveringen (avsnitt 2. 7. I). 

Delegationsbestämmelser finns f. n. dels i kungörelsen (1971: 705) om 

utredning och tillstånd i ärende enligt lagen ( 1916: 156) om vissa inskränk

ningar i rätten att förvärva fast egendom m. m .. dels i förordningen 

(1979: 82) om tillstånd enligt lagen ( 1968: 557) om vissa inskränkningar i 

rätten att sluta svenskt handelsbolag m. m. Frågan om en tillämpningsför

ordning till förevarande lag kommer att anmälas senare. I denna bör 

delegation i viss utsträckning kunna ske till länsstyrelsen (se avsnitt 2. 7. I). 

I förordningen bör också tas in bestämmelser om vad olika typer av 

ansökningar skall innehålla. 

I tillståndsärenden enligt förevarande lag bör givetvis berörda myndig

heter och organisationer ges tillfälle att yttra sig. Härvid är det självklart . 

att berörda fackliga organisationer liksom hittills skall få framföra syn

punkter och önskemål. Någon särskild bestämmelse om detta har inte 

ansetts behövlig. 

16 § Tillstånd enligt denna lag skall meddelas. om det inte strider mot 
något väsentligt allmänt intresse. 

I beslut om förvärvstillstånd skall anges sådana åtaganden som förvär
varen eller. vid aktie- eller andelsförvärv. det bolag som avses med förvär
vet har gjort i ärendet och som har tillagts betydelse vid prövningen. 

(Jfr 24 § i kontrollinjens förslag. 15 § i likabehandlingslinjens förslag och 

22 §i förhandlingslinjens förslag.) 

Paragrafen har behandlats i den allmänna motiveringen (avsnitt 2.7.2 

och 2.7.3). 

Första stycket motsvarar 2 § tredje stycket andra meningen i 1916 års 
lag. 

Förevarande bestämmelse ligger till grund för bedömningen av frågan 

om tillstånd i alla de olika typer av ärenden som kan aktualiseras enligt den 

nya lagen. 

Andra stycket saknar motsvarighet i gällande rätt. Jag hänvisar till vad 

som anförts i den allmänna motiveringen (avsnitt 2.7.3). Jag vill framhålla 

att bestämmelsen endast avser sådana åtaganden som har tillagts betydelse 

vid prövningen. 

17 § Om tillståndet avser ett framtida förvärv. skall viss tid för tillstån
dets giltighet anges i tillståndsbeslutet. 

(Jfr 20 § i kontrollinjens förslag, 11 § i likabehandlingslinjens förslag och 

18 § i förhandlingslinjens förslag.) 

Paragrafen saknar motsvarighet i gällande rätt. 

Ett förhandstillstånd innebär givetvis inte någon skyldighet för den som 

fått tillståndet att också utnyttja det. Förevarande paragraf syftar till att 
5 Riksdal(en 1981182. I .mm/. Nr 135 
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begränsa den tid under vilken osäkerhet kan råda om det berörda företa

gets framtida ägarförhållanden. I paragrafen har inte satts ut någon längsta 

tid. Det får från fall till fall bedömas vilken giltighetstid som kan anses 

rimlig. Härvid bör givetvis hänsyn tas till de önskemål och synpunkter som 

har förts fram i tillståndsärendet. Giltighetstiden skall anges i beslutet om 

förhandstillstånd. 

18 § Tillstånd att sluta avtal om handelsbolag eller att förvärva andelar i 
ett handelsbolag får meddelas endast om det finns t:lt avtal enligt vilket 
bolaget skall vara slutet eller inträde medgivet i och med att tillstånd ges. 

<Jfr 7 §andra stycket och 15 §fjärde stycket i kontrollinjcns förslag. 7 § 

andra stycket och 9 § fjärde stycket i likabehandlingslinjens förslag samt 

7 § andra stycket och 13 § fjärde stycket i förhandlingslinjens förslag.) 

Paragrafen motsvarar I §andra stycket i 1968 års lag och avser att hindra 

att avtal sluts under andra förutsättningar än de som framgår av tillstånds

ansökan. 

Förvärv av en andel i ett handelsbolag ger ingen ovillkorlig rätt till in

träde i bolaget (se 2 kap. 2 §lagen, 1980: 1102. om handelsbolag och enkla 

bolag). Det bör därför redan vid tillståndsprövningen enligt förevarande. 

lag vara klart att de andra bolagsmänncn samtycker till att förvärvaren 

inträder som ny bolagsman. 

Ansl'ar m. m. 

19 § Till böter eller fängelse i högst sex månader döms den som uppsåtli
gen eller av grov oaktsamhet lämnar oriktiga uppgifter i ett ärende enligt 
denna lag. 

Ätal för brott får väckas endast efter förordnande av regeringen eller den 
myndighet som regeringen bestämmer. 

(Jfr 36 och 38§§ i kontrollinjens förslag. 17 och 19§§ i likabehandlings

linjens förslag samt 33 och 35 §§ i förhandlingslinjens förslag.) 

Paragrafen saknar motsvarighet i gällande rätt. 

20 § Förelägganden enligt denna lag får förenas med vite. 
Talan om utdömande av vite får väckas endast efter förordnande av 

regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. 

<Jfr 39 § första och andra styckena i kontrollinjens förslag. 20 § i likabe

handlingslinjens förslag och 36 § första och andra styckena i f'örhandlings

linjens förslag.) 

Paragrafen saknar motsvarighet i gällande rätt. 

Förelägganden kan utfärdas enligt 11 § andra stycket och 14 § andra 

stycket förevarande lag. 

Överklagande 

21 § Om någon annan än regeringen har meddelat beslut i ärende enligt 
denna lag, överklagas beslutet hos regeringen genom besvär. 
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Enligt förevarande paragraf kan i princip varje beslut i ett tillstånds

ärende överklagas till regeringen, om inte regeringen har meddelat beslu

tet. I fråga om tid för överklagande m. m. gäller förvaltningslagen 

(1971: 290). 

Tystnadsplikt 
22 § Den som till följd av bestämmelserna i denna lag har fått kännedom 
om enskilds affärs- eller driftförhållanden får inte obehörigen röja eller 
utnyttja vad han sålunda har erfarit. 

I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i sekre-
tesslagen ( 1980: 100). · 

(Jfr 37 § i kontrollinjens förslag, 18 § i likabehandlingslinjens förslag och 

34 § i förhandlingslinjens förslag.) 

Paragrafen har anpassats till den nya sekretesslagen. 

Vid beredningen av tillståndsärenden enligt förevarande lag kommer 

känsliga upplysningar om bl. a. enskildas affärsförhållanden att kunna 

spridas. 
Sekretess hos statliga myndigheter kan föreskrivas genom en ändring av 

punkten 21 i bilagan till sekretessförordningen (1980: 657). Jag kommer 

senare att anmäla den frågan. Tystnadsplikt bör gälla även för enskilda 

som får del av vad som förekommer i ett tillståndsärende. I paragrafen 

finns bestämmelser om sådan tystnadsplikt. 

Den som bryter mot tystnadsplikten kan enligt 20 kap. 3 § brottsbalken 

dömas till böter eller fängelse i högst ett år. 

4.2 Förslaget till lag om utländska förvärv av fast egendom m. m. 

Lagen. vars bestämmelser ger kontroll över utländska förvärv av fast 
egendom och gruvrättigheter, ersätter 1916 års lag i motsvarande delar. I 

sakligt hänseende innebär förevarande lag endast smärre ändringar i för

hållande till 1916 års lag. 
Enligt 1916 års lag får länsstyrelsen under vissa förutsättningar bifalla en 

ansökan om förvärvstillstånd. Däremot får länsstyrelsen avslå en ansökan 

endast när det gäller fritidsfastigheter. Den nya ordningen innebär att 

länsstyrelsen fritt skall kunna avgöra samtliga ärenden som har delegerats 

från regeringen. Jag hänvisar till vad som har anförts härom i den allmänna 

motiveringen (avsnitt 2.8). 

Kretsen av kontrollsubjekt har utvidgats med dels svenska stiftelser, 

dels svenska bostadsrättsföreningar som har till huvudsakligt ändamål att 

upplåta fritidsbostäder åt medlemmar (se vad som anförs härom vid 3 § i 

avsnitt 4.1 ). 

Lagen har indelats i kapitel. I kap. innehåller bestämmelser om fast 

egendom, tomträtt och bostadsarrende, 2 kap. bestämmelser om inmut

ningsrätt och rätt till utmål, 3 kap. bestämmelser om förvärv på exekutiv 

auktion samt 4 kap. vissa gemensamma bestämmelser om överklagande. 

Utredningens förslag var enhälligt i de frågor som behandlas i lagen. 
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1 kap. Fast egendom, tomträtt och bostadsarrende 

Förvärvstillstånd 

1 § Kontrollsubjekt enligt lagen ( 1982: 000) om utländska förvärv av 
svenska företag m. m. får inte utan tillstånd (förvärvstillstånd) för varje 
särskilt fall förvärva fast egendom här i landet. 

Vad som i denna lag sägs om fast egendom skall gälla även tomträtt och 
bostadsarrende. Vad som sägs om lagfart skall. när det är fråga om tomt
rätt, i stället avse inskrivning av upplåtelse eller förvärv av tomträtt. 

(Jfr I § första och tredje styckena i utredningens förslag. J 

I fråga om kontrollsubjekt hänvisas ifiJrsta stycket till definitionen i 3 §i 
den nya lagen om utländska förvärv av svenska företag m. m. (se avsnitt 
4.1). Som redan har anförts i inledningen till förevarande avsnitt innebär 
detta en utvidgning av kretsen av kontrollsubjekt med svenska stiftelser 
och vissa svenska bostadsrättsföreningar. 

I 18 §i 1916 års lag görs undantag för ekonomiska föreningar som har till 
huvudsakligt ändamål att bereda bostäder åt medlemmarna. I den nya 
lagen har detta undantag begränsats till att avse andra bostäder än fritids
bostäder. Svenska bostadsrättsföreningar som har till huvudsakligt ända

mål att upplåta fritidsbostäder åt medlemmarna blir alltså kontrollsubjekt 
enligt den nya ordningen. 

En förening som enligt sina stadgar har till huvudsakligt ändamål att 
upplåta bostäder åt medlemmarna. utan att det därvid anges om det är 
fråga om fritids- eller helårsbostäder. blir normalt inte att anse som kon
trollsubjekt. I vissa fall, t. ex. om det är påkallat med hänsyn till den 
förvärvade egendomens belägenhet, hör dock även en sådan förening 
anses som kontrollsubjekt. Det blir i första hand inskrivningsmyndigheten 
som får ta ställning till denna fråga, när lagfart söks på föreningens förvärv. 

Om det som ett led i ett sådant rörelseförvärv som avses i 7 § 3_ i den nya 
lagen om utländska förvärv av svenska företag m. m. ingår även ett förvärv 
av fast egendom, skall förvärvet prövas både enligt nyssnämnda lag och 
förevarande lag. Som jag har anfört vid behandlingen av nyssnämnda 
bestämmelse (se avsnitt 4.1) behövs det inte några särskilda lagbestäm
melser för att få till stånd den samordning som kan vara önskvärd. 

Andra stycket första meningen motsvarar I § första stycket andra me
ningen och I a § i 1916 års lag. Bestämmelsen avser inte bara överlåtelse 
utan även upplåtelse av tomträtt eller bostadsarrende. 

Bestämmelserna i I a §i 1916 års lag om förvärv av hostadsarrende gäller 
endast utländska medborgare, dvs. fysiska personer (se prop. 1975: 65 s. 
16). Denna begränsning har inte bibehållits i förevarande bestämmelse. 
Juridiska personer torde dock inte kunna ingå avtal om hostadsarrende 
såsom detta institut har utformats i 10 kap. jordabalken. 

Enligt I a § i 1916 års lag krävs förvärvstillstånd beträffande bostadsar
rende endast om syftet med upplåtelsen avser rätt att uppföra eller bibehål-



Prop. 1981/82:135 69 

la bostadshus för fritidsändamål. Detta är i och för sig naturligt med 

hänsyn till att syftet med bestämmelserna är att hindra kringgående av de 

år I 975 införda skärpta bestämmelserna om förvärv av fri tidsfastigheter I se 

prop. 1975: 65). För att undvika gränsdragningsproblem har emellertid 

denna begränsning tagits bort i förevarande bestämmelse. Tillståndsplikt 

enligt den nya lagen föreligger alltså även om upplåtelsen avser något 

annat ändamål än fritidsändamål. Sådana upplåtelser torde emellertid vara 

ovanliga. 

Andra stycket andra meningen saknar motsvarighet i 1916 års lag. Jag 

återkommer till bestämmelsen vid behandlingen av I kap. 7 §andra stycket 

förevarande lag. 

2 § Förvärvstillstånd behövs inte 
1. för förvärv genom bodelning, arv eller testamente, 
2. för förvärv genom fusion enligt 14 kap. 8 § aktiebolagslagen (1975: 

1385), 
3. för förvärv genom inrop på exekutiv auktion. 
4. om förvärvaren är gift med överlåtaren och inte heller om förvär

varen eller, när makar förvärvar gemensamt. någon av dem är överlåtarens 
avkomling, allt under förutsättning att överlåtaren inte är skyldig att avytt
ra egendomen enligt 3 kap. I §eller enligt 6 §lagen I 1975: 1132) om förvärv 
av hyresfastighet m. m. eller 16 § jordförvärvslagen (1979: 230). 

(Jfr I § andra stycket. 11 § första stycket 5 och 17 § i utredningens 

förslag.) 

I paragrafen anges i fyra punkter olika undantag från skyldigheten att 

söka förvärvstillstånd Ufr 9 § i den nya lagen om utländska förvärv av 

svenska företag m. m.J. 

Första och andra punkterna motsvarar 18 §första stycket i 1916 års lag. 

Punkten J motsvarar 6 §i 1916 års lag. I 3 kap. i förevarande lag finns 

bestämmelser om vad som i stället gäller när ett förvärv har skett på 

exekutiv auktion. 

Fjärde punkten motsvarar I § tredje stycket 5 i 1916 års lag men har 

utformats inte som en förutsättning för tillstånd utan som ett undantag från 

tillståndsplikten. Bestämmelsen motsvarar vad som gäller enligt 2 § 5 

lagen om förvärv av hyresfastighet m. m. och 2 § 5 jordförvärvslagen. 

3 § Frågor om förvärvstillstånd prövas av regeringen eller den myndig
het som regeringen bestämmer. 

(Jfr 7 § i utredningens förslag.) 

Paragrafen har behandlats i den allmänna motiveringen (avsnitt 2.8). 

Som jag har framhållit där är avsikten att delegation i viss utsträckning 

skall ske till länsstyrelserna. Den nya ordningen innebär att länsstyrelsen 

fritt skall kunna avgöra samtliga ärenden som har delegerats från regering

en. Länsstyrelsen kan alltså inte bara som f. n .. bifalla en ansökan utan 

även vägra tillstånd. 
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Frågan om en tillämpningsförordning till förevarande lag kommer att 
anmälas senare. Denna bör innehålla bestämmelser om delegation och om 
vad olika typer av ansökningar skall innehålla. 

Ansökan om förvärvstil/stånd 

4 .§ Förvärvstillstånd skall sökas inom tre månader från det förvärvet 
skedde. 

(Jfr 2 §i utredningens förslag.) 

Paragrafen motsvarar 5 §första stycket andra meningen i 1916 års lag. 

5 § Frågan om förvärvstillstånd får inte prövas förrän förvärvet har 
skett, om det är fråga om köp, byte eller gåva av fast egendom som är 
taxerad som annan fastighet och därvid betecknats såsom hyreshusenhet 
eller är taxerad som jordbruksfastighet. 

Tillstånd att förvärva fast egendom på offentlig auktion enligt 3 kap. 3 § 
eller enligt 7 § lagen (1975: 1132) om förvärv av hyresfastighet m. m. eller 
17 § jordförvärvslagen (1979: 230) lämnas före auktionen. 

Paragrafen saknar motsvarighet i 1916 års lag och i utredningens förslag. 
Bestämmelserna innebär en anpassning till vad som numera gäller enligt 
3 § andra och tredje styckena lagen om förvärv av hyresfastighet m. m. 
samt 12 § andra stycket jordförvärvslagen (se avsnitt 4.12 och 4. 14 om 
följdändringar i dessa lagar). Bakgrunden är att kontrollsubjekts förvärv av 
hyresfastigheter och jordbruksfastigheter prövas enligt förevarande lag (se 
undantagen i 2 § 7 lagen om förvärv av hyresfastighet m. m. resp. 2 § 6 

jordförvärvslagen). 

6 § Ansökan om tillstånd all förvärva fast egendom genom köp eller byte 
får inte prövas och inte heller avskrivas på grund av återkallelse innan det 
blivit slutligt avgjort huruvida förköp enligt förköpslagen ( 1967: 868) äger 
rum. Vad som har sagts nu gäller inte om det är uppenbart att förköpsrätt 
inte kommer att utövas. 

(Jfr 4 § i utredningens förslag.) 
Paragrafen motsvarar 5 § andra stycket i 1916 års lag (se prop. 1978/ 

79: 214 s. 18). Genom paragrafen samordnas förfarandet enligt förevarande 
lag med förfarandet enligt förköpslagen. 

Förköpsrätten förutsätter att en försäljning har ägt rum. Förevarande 
bestämmelser skall dock tillämpas även när det gäller ansökningar om 
förhandstillstånd. Om kommunen har intresse av att utöva förköpsrätten 
vid den framtida försäljningen och alltså motsätter sig att förhandstillstånd 

meddelas, skall en ansökan härom lämnas utan bifall (se prop. 1967: 90 s. 
157). 

Ogiltighet 
7 § Om förvärvstillstånd inte söks inom föreskriven tid och på föreskri
vet sätt eller om tillstånd vägras, är förvärvet ogiltigt. 



Prop. 1981/82: 135 71 

Första stycket gäller inte. om lagfart har meddelats i strid mot 20 kap. 
6 § 8 eller 7 § 11 jordabalken. 

(Jfr 5 §i utredningens förslag.) 

Fiirsta stycket motsvarar 5 §tredje stycket i 1916 års lag. 

Innebörden av ogiltighetspåföljden är att ingendera parten blir skyldig 

att fullgöra sina åtaganden på grund av avtalet samt att parterna skall 

återlämna vad de kan ha erhållit på grund av det. 

Andra stycket. som saknar motsvarighet i 1916 års Jag, motsvarar 5 § 

andra stycket lagen om förvärv av hyresfastighet och 13 § andra stycket 

jordförvärvslagen. Bestämmelsen är motiverad av rättssäkerhetsskäl och 

tar sikte på det fallet att lagfart på grund av förbiseende beviljas i strid mot 

jordabalkens bestämmelser.· 

Enligt I kap. I § andra stycket andra meningen förevarande lag gäller 

förevarande bestämmelse även inskrivning av upplåtelse eller förvärv av 

tomträtt (se 21 kap. jordabalken). 

Förutsättningar för j/}rvärrstillständ m. m. 

8 § Förvärvstillstånd skall meddelas. om det inte möter hinder med 
hänsyn till landets försvar eller säkerhet. egendomens lämplighet för avsett 
ändamål eller andra allmänna intressen eller med hänsyn till förvärvarens 
förhållanden. 

Förvärvstillstånd får inte meddelas omJillstånd skulle ha vägrats vid en 
prövning enligt Jagen ( 1975: 1132) om förvärv av hyresfastighet m. m. eller 
jordförvärvslagen ( 1979: 230). 

(Jfr 8-11 §§ i utredningens förslag. J 

I paragrafen anges de huvudprinciper efter vilka tillståndsfrågan skall 
avgöras. Beträffande förvärv av fritidsfastigheter gäller dessutom vissa 
särskilda regler (se I kap. 10 §). 

Huvuddelen av de regler i 1916 års lag som mera detaljerat anger under 

vilka förutsättningar som förvärvstillstånd får ges, gäller endast för läns

styrelsens prövning. Regeringen är oförhindrad att ge förvärvstillstånd i ett 

ärende som länsstyrelsen insänt till regeringen därför att länsstyrelsen 

funnit sig lagligen förhindrad att bifalla ansökningen. Det enda undantaget 

från denna princip i 1916 års lag gäller beträffande förvärven av fritidsfas

tigheter. I dessa ärenden gäller samma regler om förutsättningarna för 

förvärvstillstånd för regeringen som för länsstyrelsen. 

Enligt 1916 års lag (4 §) behöver ett svenskt bolag eller en svensk 

förening. även om det är kontrollsubjekt. inte tillstånd för att förvärva 

"hus. tomt, upplagsplats, mindre stenbrott. mindre grus- eller Jertag, 

mindre vattenfall, mindre torvmosse eller dylikt". om länsstyrelsen prövar 

egendomen vara behövlig för bolagets eller föreningens verksamhet. Ut

redningen har föreslagit att ifrågavarande förvärv skall omfattas av till

ståndsplikten enligt den nya lagen, eftersom det är en fördel med ett 

enhetligt prövningssystem. Förslaget har godtagits eller lämnats utan erin-
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ran av remissinstanserna. Även jag anser en sådan ändring av det formella 

prövningssystemet vara lämplig. 

I motsats till vad som är fallet enligt 1916 års lag gäller de nya reglerna 

om förutsättningarna för tillstånd såväl regeringens som länsstyrelsens 

prövning. Med hänsyn till att det kan vara fråga om en mängd skiftande 

situationer har det inte ansetts möjligt att i lagtexten i detalj ange under 

vilka förutsättningar som förvärvstillstånd skall meddelas. I lagtexten kan 

endast anges vissa allmänna principer för tillståndsgivningen. 

I det följande behandlas de olika rekvisit som skall beaktas vid tillstånds

givningen. Därvid diskuteras också hur dessa rekvisit bör tolkas vid för

värv för vissa olika ändamål. Redan nu bör dock slås fast att de nya 

reglerna inte är avsedda att föranleda någon ändring av rådande praxis i 

tillståndsgivningen. 

Första stycket 

När det gäller rekvisitet /andctsförsvar eller säkerhet är avsikten i första 

hand att förebygga att egendom som är känslig ur försvars- eller säkerhets

synpunkt kommer i utländsk ägo. Hinder mot ett förvärv enligt det ifråga

varande rekvisitet kan i vissa fall också föreligga av det skälet att förvärvet 

är olämpligt ur säkerhetssynpunkt med tanke på t. ex. att egendomen ligger 

i anslutning till ett militärt skyddsområde. 

För att försvars- och säkerhetsintressena skall bli tillgodosedda bör. som 

överbefälhavaren framhåller i sitt remissyttrande, företrädare för försvars

makten få yttra sig i tillståndsärendena. Ett sådant yttrande synes böra 

infordras från vederbörande försvarsområdesbefälhavare i varje tillstånds
ärende där detta inte kan anses onödigt. 

Ett förvärv som skall prövas enligt förevarande lag kan avse ett område 

av en fastighet. Förvärvet är då för sin giltighet beroende av att erforderlig 

fastighetsbildning kommer till stånd (se 4 kap. 7 *jordabalken I. Rekvisitet 

egendomens lämplighet för ai·sett ändamål tar sikte på sådana förvärv. 

Enligt 1916 års lag är det en uttrycklig förutsättning för meddelande av 

tillstånd för utländska medborgare att förvärva egendom för fritidsändamål 

att egendomen inte är olämplig för ändamålet. Avsikten är att vid till

ståndsprövningen skall kunna beaktas sådana faktorer som platsens läge 

och lämplighet (se prop. 1967: 121 s. 34). I förarbetena till 1975 års ändring

ar i 1916 års lag nämns att en undersökning av länsstyrelsernas praxis i 

tillståndsärenden givit vid handen att många länsstyrelser gjort en allmän 

bedömning av egendomens lämplighet för ändamålet på grundval av in

fordrade yttranden och egendomens belägenhet. Enligt föredragande stats

rådet (prop. 1975: 65 s. 12) borde länsstyrelsen göra en översiktlig bedöm

ning av plansituationen. Visade det sig därvid att det förelåg hinder mot 

planerad bebyggelse, borde detta kunna medföra att ansökningen i ett 

tillståndsärende avslogs. Av bedömningens översiktliga karaktär följde. 

enligt statsrådet, att sådana avslagsbeslut borde meddelas endast i klara 

fall. 
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Angivna uttalanden avser endast tillståndsprövningen rörande utländska 

medborgares förvärv av fritidsfastigheter. Som utredningen har påpekat 

bör uttalandena emellertid ha giltighet vid alla slag av tillståndspliktiga 

fastighetsförvärv. Det bör t. ex. knappast komma i fråga att ett utländskt 

företag meddelas tillstånd att för industriellt ändamål förvärva ett markom

råde som redan vid en översiktlig bedömning kan anses uppenbart olämp

ligt för det avsedda ändamålet eller som vid planläggning avsatts för annat 

ändamål än industriändamål. 

Bedömningen av ett förvärvat områdes lämplighet för avsett ändamål 

torde i allmänhet kunna ske med ledning av uppgifter som finns tillgängliga 

inom länsstyrelsernas plan- och lantmäterienheter. I vissa fall torde dock 

en remiss till vederbörande byggnadsnämnd böra ske. 

För fullständighets skull bör erinras om att vad jag nu har sagt har 

tillämpning även på avtal om bostadsarrende för det fall att arrendatorn 

ännu inte har erhållit byggnadslov för uppförande av den med arrendet 

avsedda byggnaden. Om länsstyrelsen vid en översiktlig bedömning finner 

det uteslutet att byggnadslov kan meddelas för den byggnad som förutsätts 

i ett avtal om bostadsarrende, skall alltså länsstyrelsen avslå ansökan om 

förvärvstillstånd. 

Genom rekvisitet andra allmänna intressen tillgodoses i första hand det 

grundläggande syftet med 1916 års lag att skydda våra värdefullaste natur

tillgångar mot utländsk exploatering. Ett utländskt förvärv av sådana na

turtillgångar får i princip anses strida mot allmänna intressen. I allmänhet 

torde alltså tillstånd att förvärva sådan egendom inte kunna meddelas. En 

avvägning mellan skälen för förvärvet och nackdelen av att naturtillgången 

blir föremål för utländsk exploatering skall dock naturligtvis ske. Jag vill 

inte utesluta att i vissa mycket speciella situationer förvärvstillstånd kan 

meddelas även avseende sådan egendom. 
Skyddet omfattar emellertid inte bara rena naturtillgångar utan all fast 

egendom. Det är alltså möjligt att vägra ett kontrollsubjekt tillstånd att 

förvärvat. ex. en industrifastighet, om förvärvet är oförenligt med väsent

liga inhemska intressen (jfr avsnitt :!. 7 .:!). En annan sak är att så sällan 

torde vara fallet. 

Med det ifrågavarande rekvisitet markeras också att ett förvärv inte kan 
tillåtas om det har ett syfte som inte är godtagbart ur allmän synpunkt. Jag 

tänker här i första hand på förvärv som kan antas ske i spekulationssyfte. 

Det av förvärvaren uppgivna syftet med förvärvet torde i allmänhet få 

godtas utan särskild utredning. En viss kontroll kan dock ske mot bak

grund av den typkod som den förvärvade egendomen har åsatts vid den 

senaste taxeringen. Grunderna för de i andra stycket i förevarande para

graf angivna tillståndslagarna skall givetvis beaktas oberoende av det syfte 

som förvärvet uppges ha. 



Prop. 1981/82:135 74 

Jag övergår nu till att behandla rekvisitet f(Jrviirwirens förlul/landen. 

Enligt 1916 års lag gäller beträffande de ärenden där länsstyrelsen får 

meddela förvärvstillstånd bl. a. att sådant tillstånd inte får meddelas om 

hinder möter med hänsyn till förvärvarens "personliga förhållanden··. 

(Länsstyrelsen får endast meddela förvärvstillstånd beträffande fysiska 

personer.) Något motivuttalande om vad som med hänsyn till förvärvarens 

personliga förhållanden skall anses utgöra hinder mot att lämna tillstånd 

finns inte. I praxis synes beaktas främst kriminalitet men även ekonomiska 

förhållanden såsom obenägenhet att betala skatt samt erhållen socialhjälp 

(se prop. 1975:65 s. 32). 

Enligt 1916 års lag krävs vidare beträffande flertalet förvärv att en 

utländsk medborgare har särskild anknytning till Sverige, t. ex. i form av 

viss tids hemvist här i landet. för att länsstyrelsen skall få meddela 

förvärv still stånd. 

Rekvisitet förvärvarens förhållanden i den nya lagen åsyftar båda de nu 

nämnda typerna av omständigheter. 

De krav som den nya lagen ställer på förvärvarens förhållanden varierar 

givetvis med hänsyn till den förvärvade egendomens art och syftet med 

förvärvet. Rent allmänt gäller att man får ställa större krav på förvärvaren i 

ifrågavarande hänseenden ju mer betydelsefull den förvärvade egendomen 

är ur samhällsekonomisk synpunkt. 

I det följande diskuterar jag hur man bör se på vissa förvärv. Påpekas 

bör att förvärv av jordbruksfastigheter och hyresfastigheter behandlas 

särskilt i andra stycket av förevarande paragraf och förvärven av fritidsfas

tigheter i I kap. JO§. 
Enligt lagen (!976: 240) om förvärv av cldistributionsanläggning m. m. 

får en anläggning för yrkesmässig närdistribution av elektrisk starkström 

som inte får användas utan koncession (eldistributionsanläggningl inte 

förvärvas genom bl. a. köp, byte eller gåva utan tillstånd av regeringen 

eller myndighet som regeringen bestämmer. Förvärvstillstånd enligt 

nämnda lag fordras dock inte för det fall att förvärvet skall prövas enligt 

1916 års lag. Motsvarande ordning föreslås gälla i förhållande till de nya 

lagarna (se avsnitt 4.13). 

Förvärv m· småhusfasr(gheter 

Enligt min mening bör en utlänning få tillstånd att förvärva en egen 

bostad, om han är eller kan antas komma att bli stadigvarande bosatt här i 

landet. Jag bortser här ifrån att det i vissa sällsynta fall kan finnas skäl att 

vägra förvärvstillstånd enligt något av de tidigare behandlade rekvisiten. 

Vid bedömningen av om en utlänning är eller kan antas komma att bli 

stadigvarande bosatt här i landet måste i första hand beaktas utlänningens 

aktuella bostads- och arbetsförhållanden samt de uppgifter som han lämnar 

om sina framtidsplaner. Även utlänningens möjligheter till stadigvarande 

bosättning här i landet med hänsyn till ut\änningslagstiftningen skall beak

tas. 
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En utlänning som har permanent uppehållstillstånd enligt utlänningsla

gen ( 1980: 366) bör utan ytterligare utredning kunna anses stadigvarande 

bosatt här. Den som är medborgare i något av våra nordiska grannländer 

får bosätta sig här utan att ha uppehållstillstånd. En sådan utlänning bör 
som regel kunna anses stadigvarande bosatt här i landet, om han är 

mantalsskriven här. 

Stadigvarande bosättning kan styrkas även på annat sätt än genom bevis 

om permanent uppehållstillstånd eller mantalskrivning, t. ex. genom ett 

intyg från arbetsgivare. Vid förvärv av utomnordisk medborgare som 

saknar permanent uppehållstillstånd synes ärendet i allmänhet böra remit

teras till invandrarverket. 

Om en utlänning uppfyller kraven på stadigvarande bosättning. bör 

hinder mot förvärv av ett småhus för bostadsändamål på grund av hans 

personliga förhållanden kunna föreligga endast för det fall att utlänningen 

kan antas komma att utvisas enligt utlänningslagens regler. Om en utlän

ning t. ex. har dömts för ett brott utan att domstolen har förordnat om 

utvisning, bör således brottet inte utgöra skäl att vägra vederbörande 

tillstånd att förvärva ett småhus för bostadsändamål. 

Ett kontrollsubjekt kan också tänkas vilja förvärva ett småhus för annat 

ändamål än egen bostad. Exempelvis kan en rörelseidkare vilja förvärva en 

sådan fastighet för att ha som bostad åt anställda. Ett sådant förvärv bör 

bedömas i enlighet med vad som nedan sägs om förvärv av egendom som 

behövs i förvärvarens näringsverksamhet. 

Förl'i:irv i 11i:iri11gsl'erksamhet 

Jag har tidigare vid olika tillfällen understrukit min positiva grundsyn till 

utländska investeringar här i landet. Denna positiva grundsyn gör sig 

givetvis också gällande. när det gäller förvärv av fast egendom som behövs 
i förvärvarens näringsverksamhet. 

Utlänningar och utländska företag får idka näring här i landet i den 

utsträckning och under de villkor som följer av lagen ( 1968: 555) om rätt för 

utlänning och utländskt företag att idka näring här i riket. Nämnda lag 

likställer utlänningar som är bosatta här och som har permanent uppehålls

tillstånd eller är medborgare i något annat nordiskt land med svenska 

medborgare. när det gäller rätten att idka näring här i riket. Övriga utlän

ningar och utländska företag får bedriva näring endast efter särskilt till

stånd. Detta gäller dock inte beträffande vissa näringar, bl. a. jord- och 

skogsbruk. som får idkas av utlänning som är bosatt här i riket. 

Enligt min mening finns det inte skäl att i den nu aktuella lagstiftningen 

uppställa andra krav på anknytning till Sverige än som följer av den nyss 

nämnda lagen från år 1968. En utlänning som är bosatt här i landet och som 

har permanent uppehållstillstånd eller är medborgare i ett annat nordiskt 

land bör alltså inte kunna vägras tillstånd att förvärva fast egendom som 

behövs för hans näringsverksamhet på grund av otillräcklig anknytning till 
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Sverige. Är näringsverksamheten jordbruk får kravet på anknytning anses 
uppfyllt om utlänningen är bosatt här i riket. 

En svensk juridisk person, som är kontrollsubjekt, måste givetvis alltid 

anses ha tillräcklig anknytning till Sverige. 

När det gäller förvärvarens förhållanden såvitt gäller kriminalitet m. m. 

kan följande sägas. 

Om en utlänning t. ex. har dömts för ett brott och domstolen har förord

nat om utvisning, synes utlänningen inte böra få tillstånd att förvärva 

egendom av ifrågavarande slag. Uppenbart är vidare att förvärvstillstånd 

inte skall beviljas om utlänningen har meddelats näringsförbud beträffande 

den ifrågavarande verksamheten. Vad som har sagts nu gäller även om 

förvärvaren är juridisk person. om den som företräder den juridiska perso

nen har utvisats eller meddelats näringsförbud. Förvärvstillstånd bör vi

dare kunna vägras för det fall att förvärvarens näringstillstånd kan antas 

komma att återkallas. 

Om inte någon av de nu nämnda sanktionerna aktualiseras i anledning av 

brottslighet eller annnan misskötsamhet. bör misskötsamheten i princip 

inte leda till att förvärvstillstånd vägras. Jag vill dock inte utesluta att det i 

vissa undantagsfall kan vara befogat att göra avsteg från denna princip. 

Andra stycket 

Gemensamt för lagen om förvärv av hyresfastighet m. m. och jordför

värvslagen är att förvärvstillstånd inte krävs enligt dessa lagar för det fall 

att förvärvet skall prövas enligt 1916 års lag. Motsvarande ordning föreslås 

gälla i förhållande till de nya lagarna (se avsnitt 4.12 och 4.14). Bestämmel

sen i andra stycket syftar till att säkerställa att grunderna för lagen om 
förvärv av hyresfastighet m. m. och jordförvärvslagen beaktas vid till

ståndsprövningen enligt förevarande lag. 

Förvärv av hyresf(1stigheter 

Lagen om förvärv av hyresfastighet m. m. ( 1975 års lag) gäller fast 

egendom som är taxerad som annan fastighet och som vid taxeringen har 

betecknats som hyreshusenhet. Förvärvstillstånd enligt lagen fordras inte 

om inte den kommun där egendomen är belägen påkallar prövning hos 

hyresnämnden (se I § nämnda lag). Nämnden skall vägra tillstånd. om 

sökanden inte gör sannolikt att han är i stånd att förvalta fastigheten. att 

syftet med förvärvet är att han skall idka bostadsförvaltning och därvid 

hålla fastigheten i sådant skick att den motsvarar de anspråk de boende 

enligt lag har rätt att ställa samt att han även i övrigt kommer att iaktta god 

sed i hyresförhållanden (4 § första stycket). Vägras förvärvstillstånd är 

förvärvet ogiltigt (5 § 3). 

Som nämnts fordras inte förvärvstillstånd enligt 1975 års lag. om till

ståndsprövning skall ske enligt förevarande lag. För det fall att en ansökan 

om förvärvstil\stånd enligt den nya lagen avser en hyresfastighet, bör 



Prop. 1981/82: 135 77 

tillståndsmyndigheten bereda den kommun där egendomen är belägen 

tillfälle att inom viss tid - lämpligen tre månader (jfr 3 a § 1975 års lag) -

ange om kommunen anser att ett förvärvstillstånd skulle strida mot grun

derna för 1975 års lag. I likhet med vad som är fallet vid handläggning 

enligt 1975 års lag. bör kommunen givetvis höra de organisationer av 

hyresgäster som berörs innan yttrande avges. Innan tillstånd meddelas 

skall tillses att förvärvaren har gjort sannolikt att han uppfyller de krav 

som ställs i 1975 års lag. Med tanke på den sakkunskap som kommunerna 

har när det gäller 1975 års lag. är det givet att deras yttranden får en 

särskild vikt i tillståndsärendena enligt förevarande lag. 

Förvärv av jordbruk.lfastigheter 

Enligt jordförvärvslagen krävs tillstånd för förvärv av fast egendom som 

är taxerad somjordbruksfastighet. Vid prövning av frågor om förvärvstill

stånd enligt den lagen skall beaktas att uppkomsten och utvecklingen av 

rationella lantbruksföretag främjas. Förvärvstillstånd skall vägras bl. a. om 

köpeskillingen inte endast obetydligt överstiger egendomens avkastnings

värde eller om egendomen behövs för rationaliseringsändamål (se 4 § 

jordförvärvslagen). Beträffande juridiska personer gäller särskilt restrik

tiva bestämmelser (5 § jordförvärvslagen). En fysisk person får vidare 

vägras tillstånd till förvärv om det kan antas att han inte kommer att 

bosätta sig på egendomen eller att yrkesmässigt bruka denna eller om han 

inte har erforderliga yrkeskunskaper ( 6 § jordförvärvslagenJ. Frågor om 

tillstånd enligt jordförvärvslagen prövas av lantbruksnämnden, om inte 

regeringen föreskriver att prövningen skall göras av lantbruksstyrelsen 

eller regeringen. 

Enligt 7 § jordförvärvsförordningen ( 1979: 231 I skall frågor om förvärvs

tillstånd prövas av lantbruksstyrelsen, om flertalet av dem som deltar i 
avgörandet i Iantbruksnämnden vill bifalla ansökningen helt eller delvis 

och minst två röster avges för en mening som är mindre förmånlig för 

sökanden. Lantbruksstyrelsen har givetvis också att pröva frågor om för

värvstillstånd i anledning av besvär över ett av lantbruksnämnden medde

lat avslagsbeslut. I 8 § jordförvärvsförordningen finns regler om när rege

ringen skall avgöra ett tillståndsärende i första instans. Regeringen prövar 

vidare besvär över lantbruksstyrelsens avslagsbeslut. 

Tillståndsplikt enligt jordförvärvslagen föreligger inte för det fall att 

förvärvet skall prövas enligt förevarande lag. 

Enligt min mening är det naturligt att eftersträva en ordning som medför 

att den jordbrukspolitiska bedömningen i ett tillståndsärende blir densam

ma oberoende av om ärendet prövas enligt förevarande lag eller enligt 

jordförvärvslagen. Jag föreslår därför att de jordbrukspolitiska frågorna i 

den nu aktuella lagen skall behandlas enligt följande. 

I varje tillståndsärende som gäller en jordbruksfastighet bör yttrande 

inhämtas från vederbörande lantbruksnämnd. Lantbruksnämnden skall 
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pröva ärendet på samma sätt som när det gäller förvärvstillstånd enligt 

jordförvärvslagen samt mot bakgrund härav avge yttrande om nämnden 

avstyrker eller tillstyrker att förvärvstillstånd meddelas. Vill flertalet av 

dem som deltar i avgörandet i lantbruksnämnden tillstyrka förvärvstill

stånd helt eller delvis och avges minst två röster för en mening som är 

mindre förmånlig för sökanden, bör nämnden överlämna ärendet till lant

bruksstyrelsen, som då har att avge yttrande (jfr 7 § jordförvärvs

förordningen). 

Det yttrande som sålunda har avgetts av lantbruksnämnden resp. lant

bruksstyrelsen bör normalt anses bindande när länsstyrelsen prövar ett 

ärende enligt förevarande lag, såvitt gäller den jordbrukspolitiska bedöm

ningen. Avstyrker lantbruksnämnden att förvärvstillstånd meddelas bör 

därför länsstyrelsen i allmänhet anse sig förhindrad att meddela sådant 

tillstånd, om inte lantbruksstyrelsen i yttrande gjort en annan bedömning 

än lantbruksnämnden. Länsstyrelsen får med hänsyn till omständigheterna 

i det enskilda fallet avgöra om ett avstyrkande till förvärvstillstånd i ett 

yttrande från lantbruksnämnden bör föranleda remiss till lantbruksstyrel

sen. 

Med den nu föreslagna ordningen synes ur jordbrukspolitisk synpunkt 

hinder inte föreligga mot att länsstyrelsen avgör samtliga ärenden om 

förvärv av jordbruksfastigheter, som vid en prövning enligtjordförvärvsla

gen skulle ha avgjorts av lantbruksnämnden eller lantbruksstyrelsen. Där

emot synes de fall som enligt 8 * jordförvärvsförordningen skall prövas av 

regeringen böra förbehållas regeringen äv1:n vid en prövning enligt före

varande lag. 

I 1 kap. 9 § förevarande lag görs i fråga om jordbruksfastigheter en 

hänvisning till vissa paragrafer i jordförvärvslagen. 

9 § l fråga om förvärv av fast egendom som är taxerad somjordbruksfas
tighet gäller I 0, 11 och 15 §§ jordförvärvslagen ( 1979: 230). 

Enligt 10 § jordförvärvslagen kan tillståndsmyndigheten efter åtagande 

av förvärvaren föreskriva att denne skall yrkessmässigt bruka egendomen 

och, om det finns särskilda skäl till det, även att han skall vara bosatt på 

den. Sådan föreskrift skall avse viss tid, dock högst fem år. Iakttar förvär

varen inte en föreskrift som har meddelats med stöd av 10 § jordförvärvs

lagen eller överlåter han egendomen före den föreskrivna tidens utgång, får 

staten lösa egendomen, om det inte är oskäligt. Bestämmelser om talan om 

sådan inlösen finns i 15 § jordförvärvslagen. 

I beslut om förvärvstillstånd kan tillståndsmyndigheten vidare enligt 

11 § jordförvärvslagen ålägga förvärvaren att inom viss tid ansöka om viss 

fastighetsbildning. Fullgör inte förvärvaren vad som åligger honom. får 

lantbruksnämnden förelägga honom vite. 

Förevarande paragraf gör det möjligt att tillämpa de nämnda bestämmel

serna i jordförvärvslagen även när ett förvärv av en jordbruksfastighet 

skall prövas enligt förevarande lag. 
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Det får ankomma på lantbruksnämnden respektive lantbruksstyrelsen 
att i sina yttranden i tillståndsärendena påtala ett eventuellt behov av 

sådana föreskrifter som nu har nämnts. 

10 § Även om hinder inte föreligger enligt 8 § skall förvärvstillstånd 
vägras, om förvärvet avser en fritidsfastighet som är belägen inom ett 
område där efterfrågan på fritidsfastigheter är så betydande att på grund 
därav risk föreligger för en stegring av fastighetsvärdena. 

Första stycket gäller inte om förvärvaren tidigare har varit svensk med
borgare eller på annat sätt har en särskild anknytning till Sverige. 

(Jfr 10 § i utredningens förslag.) 

Paragrafen uppställer vissa ytterligare villkor utöver dem som följer av 1 
kap. 8 §.när det gäller förvärv av fritidsfastigheter. Paragrafen har samma 

principiella innebörd som I § tredje stycket 2 i 1916 års lag i dess lydelse 

enligt SFS 1975: 366. Det bör framhållas att I kap. 8 §inte uppställer något 
krav på särskild anknytning till Sverige beträffande den som vill förvärva 

en fritidsfastighet här i landet. Att sådan särskild anknytning krävs i vissa 

fall framgår av förevarande paragraf. 

Syftet med 1975 års ändring av 1916 års lag var att tillståndsgivningen 

skulle bli mer restriktiv när det var fråga om förvärv av fritidsfastigheter av 
utländska medborgare utan anknytning till "4lrt land. För utländska med

borgare med särskild anknytning till Sverige föreslogs inga inskränkningar 

i den rådande liberala tillståndsgivningen. 

Första stycket motsvarar i huvudsak I §tredje stycket 2 bi 1916 års lag. 
Bestämmelsen innebär att vid tillståndsgivningen skall göras en undersök

ning av efterfrågetrycket på fritidsfastigheter (se prop. 1975: 65 s. 9). 
Kontrollsubjekt skall i princip inte få tillstånd att förvärva fritidsfastigheter 

inom områden där efterfrågan är hög. 
Enligt andra stycket. som i huvudsak motsvarar I §tredje stycket 2 a i 

1916 års lag, gäller inte den restriktiva regeln i första stycket om förvär
varen tidigare har varit svensk medborgare eller på annat sätt har en 
särskild anknytning till Sverige. 

När det gäller bedömningen av när en utlänning skall anses ha särskild 
anknytning till Sverige hänvisas till vad som sägs i fråga om förvärv av 
småhusfastigheter vid 1 kap. 8 §. 

Även en juridisk person kan anses ha särskild anknytning till Sverige. 

Därvid bör särskild vikt fästas vid om förvärvet huvudsakligen kan antas 

komma att tillgodose här i landet bosatta personers behov av fritidsbostad. 

Jag tänker här på t. ex. det fallet att ett företag vill ordna fritidsbostäder åt 

sina anställda. 

11 § Tillstånd till framtida förvärv gäller ett år från det tillståndet medde
lades. I tillståndsbeslutet skall upplysas om detta. 

(Jfr 6 §i utredningens förslag.) 
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Paragrafen. som saknar motsvarighet i 1916 års lag, begränsar giltighets

tiden av ett förhandstillstånd (jfr 21 §första stycket andra meningen lagen, 

1973: 188, om arrendenämnder och hyresnämnder). 

2 kap. lnmutningsrätt och rätt till utmål 

t § Kontrollsubjekt enligt lagen ( 1982: 000) om utländska förvärv av 
svenska företag m. m. får inte utan tillstånd (förvärvstillståndl för varje 
särskilt fall här i landet erhålla eller i övrigt förvärva inmutningsrätt eller 
rätt till utmål enligt gruvlagen (1974: 342). 

Vad som i denna lag sägs om rätt till utmål skall gälla även nyttjanderätt 
till utmål. 

(Jfr 12 § första stycket i utredningens förslag.) 

Bestämmelser om mineralfyndigheter finns i gruvlagen (1974: 342J. lagen 

(1974: 890) om vissa mineralfyndigheter (minerallagen) och lagen 

(1966: 314) om kontinentalsockeln. 

Gruvlagen är baserad på ett inmutningssystem. Detta innebär i princip 

att den som först anmäler sig hos bergmästaren får en rätt att undersöka 

och bearbeta på egen eller annans mark belägna fyndigheter som innehåller 

malm till vissa metaller, exempelvis guld. silver, koppar eller järn. Denna 

s. k. inmutningsrätt. som föreligger även beträffande andra ämnen än 

malmer, ger i första hand· inmutaren rätt att under viss tid utföra under

sökningsarbete inom det inmutade området. Om inmutaren påträffar en 

brytningsvärd fyndighet, har han i princip rätt att efter ansökan hos berg

mästaren få sig anvisat ett arbetsområde, ett s. k. utmål. för gruvdrift. 

Inom utmålet får inmutaren bryta inmutningsbart mineral och tillgodogöra 

sig det. lnmutningsrätt och rätt till utmål kan överlåtas. Den som har 

förvärvat en sådan rätt skall anmäla förvärvet till bergmästaren för anteck

ning i gruvregistret. Vid sin prövning har bergmästaren att beakta att det 

finns tillstånd enligt 1916 års lag. Om tillstånd saknas. skall bergmästaren 

förklara anmälan vara utan verkan. Vad som har sagts om förvärv av rätt 

till utmål gäller även upplåtelse och övergång av nyttjanderätt till utmål. 

Enligt minerallagen fordras i princip särskilt tillstånd (koncession) för 

undersökning och bearbetning av fyndigheter av bl. a. olja. gas. stenkol 

och uranhaltig mineral. Koncession meddelas av regeringen eller den 

myndighet som regeringen hestämmer. Rätten att meddela undersöknings

koncession har beträffande vissa fall delegerats till statens industriverk 

medan regeringen har förbehållit sig rätten att meddela bearbetnings

koncession (se 8 §förordningen, 1974: 893, om vissa mineralfyndigheter). 

Statens industriverk får inte meddela undersökningskoncession i ärenden 

som är särskilt betydelsefulla från allmän synpunkt. Koncession får inte 

överlåtas utan medgivande av den myndighet som har meddelat den. 

Rätten att utforska kontinentalsockeln och utvinna dess naturtillgångar 

tillkommer staten enligt lagen ( 1966: 314) om kontinentalsockeln. Rege-
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ringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela till

stånd för annan än staten att utforska kontinentalsockeln och att utvinna 
naturtillgångar från denna. Regeringen har gett statens industriverk rätt i 
att i viss omfattning meddela tillstånd till sand-. grus- eller stentäkt men 
har i övrigt förbehållit sig beslutanderätten i tillståndsfrågor enligt nämnda 

lag (se 4 och 5 §§kungörelsen, 1966: 315, angående tillämpningen av kon

tinentalsockellagen). Ett tillstånd enligt kontinentalsockellagen får inte 

överlåtas utan medgivande av den som har meddelat tillståndet. 

Enligt l §första stycket i 1916 års lag får ett kontrollsubjekt inte utan 
tillstånd inmuta mineralfyndighet eller förvärva eller bearbeta inmutad 

mineralfyndighet eller idka gruvdrift. 

Kravet i 1916 års lag på tillstånd till inmutning gäller endast sådana 

mineralfyndigheter som avses i gruvlagen. Även kravet på tillstånd till 

förvärv eller bearbetning av en inmutad mineralfyndighet torde efter mine
rallagens ikraftträdande gälla endast sådana mineralfyndigheter som avses 

i gruvlagen (jfr punkt 5 i övcrgångsbetämmelserna till minerallagen). 

Den i 1916 års lag föreskrivna tillståndsplikten för idkande av gruvdrift 

torde bli aktuell t. ex. för det fallet att ett kontrollsubjekt idkar gruvdrift 

med stöd av nyttjanderätt till ett utmål. Ett kontrollsubjekt som av rege

ringen har fått bearbetningskoncession enligt minerallagen eller tillstånd 

att utvinna naturtillgångar enligt kontinentalsockellagen torde inte vara 
skyldigt att söka tillstånd enligt 1916 års lag för gruvdrift som idkas i 

anledning av regeringsbeslutet. Däremot anses 1916 års lag kunna få bety

delse i fråga om händelser som ligger senare än koncessions- eller till
ståndsgivningen (se prop. 1967: 121 s. 38-39). 

Utredningen har föreslagit att tillståndplikten enligt den nya lagen utvid

gas något i förhållande till tillståndsplikten enligt 1916 års lag. Den nya 

lagen bör enligt utredningen omfatta även förvärv av rättigheter till sådana 
mineralfyndigheter som inte är inmutningsbara enligt gruvlagen. Härvid 

föreslår utredningen dock ett undantag som avser alla fall när tillstånd har 
lämnats av regeringen enligt minerallagen eller kontinentalsockellagen (se 
12 §tredje stycket i utredningens förslag). Förslaget har inte särskilt kom
menterats av remissinstanserna. 

För egen del anser jag att den nya lagen bör inriktas endast på sådana 
rättigheter till mineralfyndigheter som kan uppkomma enligt gruvlagen och 

att följaktligen rättigheter enligt minerallagen och kontinentalsockellagen 

helt bör falla utanför den ifrågavarande kontrollagstiftningen. Redan mine

rallagen och kontinentalsockellagen ger nämligen goda möjligheter att 

tillgodose de intressen som skall skyddas av förevarande lag. Således kan 

koncession enligt minerallagen och tillstånd enligt kontinentalsockellagen 

förenas med de föreskrifter som behövs för att skydda allmänna intressen. 

Koncession eller tillstånd kan återkallas om ett sådant villkor åsidosätts 
eller om synnerliga skäl i ;mnat fall föreligger. Vidare får en gruvverksam

het som har tillåtits enligt någon av de nämnda lagarna inte överlåtas utan 

6 Riksdagen 1981182. I .rnml. Nr 135 
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regeringens medgivande. Den nya lagen om utländska förvärv av svenska 

företag m. m. innebär också att tillståndsplikt föreligger t. ex. om ett kon

trollsubjekt vill förvärva en gruvrörelse eller en betydelsefull aktiepost i ett 

företag som idkar gruvdrift. 

När det gäller den närmare utformningen av den nya lagen såvitt gäller 

rättigheter till mineralfyndigheter enligt gruvlagen bör enligt min mening 

kravet på tillstånd knytas till ett förvärv av inmutningsrätt eller rätt till 

utmål. Det finns enligt min mening alltså inte längre något behov av ett 

särskilt tillstånd i fråga om rätten att idka gruvdrift. 

Paragrafen har utformats i enlighet med det nu anförda. 

lförsta stycket används uttrycket "erhålla eller i övrigt förvärva" för att 

uppnå överensstämmelse med terminologin i gruvlagen. Med "inmutnings

rätt eller rätt till utmål" avses naturligtvis även andel i sådan rätt. 

Begreppet kontrollsubjekt definieras i 3 § i den nya lagen om utländska 

förvärv av svenska företag m. m. (se avsnitt 4.1 samt vid I kap. I § i 
förevarande lag). 

Syftet med andra stycket är att hindra att kontrollsubjekt utan tillstånd 

idkar gruvdrift med stöd av nyttjanderätt till ett utmål. Bestämmelsen 

avser både det fallet att nyttjanderätten har upplåtits till kontrollsubjektet 

och det fallet att en redan upplåten nyttjanderätt har överlåtits (jfr 9 kap. 

6 § gruvlagen). 

Vissa följdändringar till förevarande lag föreslås i gruvlagen (se avsnitt 

4.11). 

2 § Förvärvstillstånd behövs inte 
I. för förvärv genom bodelning, arv eller testamente, 
2. för förvärv genom fusion enligt 14 kap. 8 § akticbolagslagen 

(1975: 1385), 
3. för förvärv genom inrop på exekutiv auktion, 
4. om förvärvaren är gift med överlåtaren och inte heller om förvär

varen eller, när makar förvärvar gemensamt, någon av dem är överlåtarens 
avkomling, allt under förutsättning att överlåtaren inte är skyldig att avytt
ra egendomen enligt 3 kap. 5 §. 

(Jfr 12 §andra stycket och 17 §i utredningens förslag.) 

Paragrafen motsvarar I kap. 2 § förevarande lag. 

3 § Frågor om förvärvstillstånd prövas av regeringen eller den myndig
het som regeringen bestämmer. 

Enligt 1916 års lag skall prövningen av motsvarande ärenden göras av 

regeringen och utredningen har inte föreslagit någon ändring härav (se 12 § 

första stycket i utredningens förslag). Förevarande paragraf har emellertid 

utformats i överensstämmelse med I kap. 3 *· så att det finns en delega

tionsmöjlighet. 
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4 § Förvärvstillståndet skall sökas inom tre månader från det förvärvet 
skedde. 

(Jfr 13 §i utredningens förslag.) 
Paragrafen motsvarar 1 kap. 4 § förevarande lag. När det gäller inmut

ningsrätter m. m. föreligger det inga hinder mot förhandstillstånd Ufr 1 kap. 

5 §). 

5 § Om förvärvstillstånd inte söks inom föreskriven tid eller på föreskri
vet sätt eller om tillstånd vägras, gäller 

1. beträffande inmutningsrätt, att undersökningsarbeten som förvär
varen företar inom det inmutade området är utan verkan till bevarande av 
inmutningsrätten, 

2. beträffande utmål, att rätten till utmål är förverkad på den första 
infallande dag då försvarsavgift enligt 6 kap. 8 §gruvlagen ( 1974: 342) skall 
erläggas. 

(Jfr 15 och 16 §§i utredningens förslag.) 

När det gäller frågan om sanktionering av tillståndsplikten beträffande 

förvärv av inmutningsrätter m. m. kan först erinras om att gruvlagen inne

håller flera bestämmelser som motverkar att tillståndsplikten enligt 1916 

års lag försummas (se I kap. 8 §. 2 kap. 8 §. 4 kap. 26 §och 9 kap. 4 §samt 

beträffande följdändringar i gruvlagen avsnitt 4.11 ). Jag delar emellertid 
utredningens uppfattning att det inte finns skäl att frångå det sanktionssy

stem som finns i 1916 års lag. 
Första punkten motsvarar 11 §första stycket i 1916 års lag. Bestämmel

sen, som får betydelse vid tillämpningen av 3 kap. 5 § gruvlagen, innebär 

att kontrollsubjektet inte kan få tiden för undersökningsarbete förlängd. 

Andra punkten motsvarar 11 §andra stycket i 1916 års lag. Försvarsav

gift är en årlig avgift som skall betalas till bergmästaren. Bestämmelser om 
verkan av att rätten till utmål upphör finns i 7 kap. gruvlagen. 

6 § Förvärvstillstånd skall meddelas, om det inte möter hinder med 
hänsyn till landets försvar eller säkerhet eller andra allmänna intressen 
eller med hänsyn till förvärvarens förhållanden. 

Paragrafen, som saknar motsvarighet i 1916 års lag, motsvarar I kap. 8 § 

förevarande lag och jag hänvisar till vad som anförts vid den paragrafen. 

Jag vill dock understryka att det vid tillståndsprövningen kan finnas anled

ning att fästa stor vikt vid det allmänna intresset av att ifrågavarande 

naturtillgångar behålls i svensk ägo. 

7 § Tillstånd till framtida förvärv gäller ett år från det tillståndet medde
lades. I tillståndsbeslutet skall upplysas om detta. 

Paragrafen, som saknar motsvarighet i 1916 års lag, motsvarar I kap. 

11 § förevarande lag. 
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3 kap. Förvärv på exekutiv auktion 

I § Fast egendom, som har förvärvats genom inrop på exekutiv auktion 
under sådana förhållanden att förvärvstillstånd skulle ha krävts vid ett 
vanligt köp, skall åter avyttras inom två år efter det att auktionen har 
vunnit laga kraft, om inte dessförinnan nämnda förhållanden har upphört 
eller inroparen har fått tillstånd att behålla egendomen. Har inropet skett 
för att skydda en fordran, för vilken inroparen har panträtt i egendomen, 
eller någon rättighet som tillkommer inroparen och som iir inskriven i 
egendomen. får länsstyrelsen på ansökan av inroparen medge skäligt an
stånd med avyttrande!, om det är sannolikt att förlust annars skulle upp
komma för inroparen. 

Avyttras inte egendomen inom föreskriven tid, skall länsstyrelsen. om 
inte synnerliga skäl talar däremot. förordna att egendomen skall säljas av 
kronofogdemyndigheten på offentlig auktion enligt 3 §. 

Anteckning om bestämmelserna i första och andra styckena skall göras i 
det köpebrev som utfärdas med anledning av den exekutiva auktionen och. 
när lagfart söks. införas i fastighetsboken, om inte sökanden visar att 
avyttringsskyldigheten har upphört. 

2 § I fråga om tillstånd enligt 1 §att behålla fast egendom gäller i tillämp
liga delar bestämmelserna i denna lag om förvärv av fast egendom. 

(Jfr 18 och 19 §§ i utredningens förslag.) 

Paragraferna motsvarar 7 § i 1916 års lag (jfr också 6 § lagen om förvärv 

av hyresfastighet m. m. och 16 § jordförvärvslagen). 

3 § Länsstyrelsen får besluta att ett förordnande enligt 1 § andra stycket. 
om försäljning på offentlig auktion inte skall verkställas, om inroparen före 
eller efter förordnandet har avyttrat egendomen. 

I övrigt skall så anses och med ärendet i tillämpliga delar så förfaras. 
som om egendomen hade blivit utmätt för fordran med bästa förmånsrätt 
efter sådana rättigheter som besvärade egendomen redan vid den exeku
tiva auktionen och som har företräde framför alla befintliga fordringar. 
Även om det i enlighet härmed bestämda skyddsbeloppet täcks, får försälj
ning inte ske, om inte den bjudna köpeskillingen täcker även det värde som 
i ärendet har åsatts egendomen enligt 12 kap. utsökningsbalken eller. om · 
ägaren eller en innehavare av fordran som är förenad med panträtt i 
egendomen i god tid före auktionen har påkallat en särskild värdering. det 
värde vartill egendomen uppskattas av värderingsmän som länsstyrelsen 
utser. 

Egendomen får säljas till den som är kontrollsubjekt enligt lagen 
( 1982: 0001 om utländska förvärv av svenska företag m. m. endast om 
denne har fått förvärvstillstånd. Vidare gäller i fråga om hyreshusenhet 
eller jordbruksfastighet de inskränkningar som föreskrivs i 7 § andra 
stycket tredje meningen lagen (1975: 1132) om förvärv av hyresfastighet 
m. m. respektive 17 § andra stycket tredje meningen jordförvärvslagen 
( 1979: 230). 

Avges vid auktionen bud som sålunda får antas, skall försäljning ske 
även om innehavare av fordran bestrider det. 

4 § Om försäljning inte kommer till stånd vid en auktion enligt 3 *· får 
länsstyrelsen inom två år efter det att auktionen har vunnit laga kraft 
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förordna om en ny auktion. Avges inte heller vid denna auktion ett bud 
soin får antas, är frågan om försäljning av egendomen förfallen. 

Kostnader i samband med en auktion som inte har lett till försäljning 
betalas av statsmedel. 

(Jfr 20 och 21 §§ i utredningens förslag.) 

Paragraferna motsvarar 8 och 9 §§i 1916 års lag (jfr också 7 §lagen om 

förvärv av hyresfastighet m. m. och 17 § jordförvärvslagen). 

5 § Inmutningsrätt eller rätt till utmål, som har förvärvats genom inrop 
på exekutiv auktion under sådana förhållanden att förvärvstillstånd skulle 
ha krävts vid ett vanligt förvärv, skall åter avyttras inom ett år efter det att 
auktionen har vunnit laga kraft, om inte dessförinnan dessa förhållanden 
har upphört eller inroparen har fått tillstånd att behålla rättigheten. Rege
ringen får på ansökan av inroparen medge skäligt anstånd med avyttran
de!. 

I fråga om tillstånd enligt första stycket att behålla inmutningsrätt eller 
rätt till utmål gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i denna lag om 
förvärv av sådana rättigheter. 

Avyttras inte rättigheten inom föreskriven tid, gäller 
I. beträffande inmutningsrätt, att undersökningsarbeten som inroparen 

företar inom det inmutade området är utan verkan till bevarande av inmut
ningsrätten, 

2. beträffande utmål. att rätten till ·utmål är förverkad på den första 
infallande dag då försvarsavgift enligt 6 kap. 8 §gruvlagen ( 1974: 342) skall 
erläggas. 

(Jfr 22 §i utredningens förslag.) 

Paragrafen motsvarar 10 ~ i 1916 års lag. I fråga om tredje stycket i 
förevarande paragraf hänvisas till vad som anförts vid 2 kap. 5 §. 

4 kap. Gemensamma bestämmelser 

1 § Om någon annan än regeringen har meddelat beslut i tillståndsärende 
enligt denna lag, överklagas beslutet hos regeringen genom besvär. 

2 § Beslut av länsstyrelsen enligt 3 kap. I, 3 eller 4 § överklagas hos 
regeringen genom besvär. 

(Jfr 23 §i utredningens förslag.) 
Enligt förevarande paragraf, som motsvarar 17a §andra stycket i 1916 

års lag, kan i princip varje beslut enligt förevarande lag överklagas till 

regeringen, om inte regeringen har meddelat beslutet. I fråga om tid för 

överklagande m. m. gäller förvaltningslagen. 

4.3 Förslaget till lag om införande av lagen om utländska förvärv av svenska 
företag m. m. och lagen om utländska förvärv av fast egendom m. m. 

1 § Lagen (1982: 000) om utländska förvärv av svenska företag m. m., 
lagen () 982: 000) om utländska förvärv av fast egendom m. m. och denna 
lag träder i kraft den I januari 1983. 
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2 § Genom lagen ( 1982: 000) om utländska förvärv av svenska företag 
m. m. och lagen (1982: 000) om utländska förvärv av fast egendom m. m. 
upphävs med de begränsningar som följer av denna lag 

I. lagen <1916: 156) om vissa inskränkningar i rätten att förvärva fast 
egendom m. m., 

2. lagen (1968: 557) om vissa inskränkningar i rätten att sluta svenskt 
handelsbolag m. m. 

3 § Förekommer i lag eller annan författning en hänvisning till någon 
föreskrift som har ersatts genom en bestämmelse i de nya lagarna tillämpas 
i stället den nya bestämmelsen. 

Övergångsbestämmelserna till de nya förvärvslagarna har förts samman 

till en gemensam promulgationslag. Genom de nya lagarna upphävs 1916 

och 1968 års lagar. 

Vissa bestämmelser i 1916 års lag har inte fått någon motsvarighet i de 

nya lagarna. Enligt 12-15 §§ i 1916 års lag gäller förbud mot förvärv av 

aktier i vissa äldre aktiebolag (se även övergångsbestämmelserna till SFS 

1934: 238). Jag delar utredningens uppfattning att dessa bestämmelser inte 

längre behövs (se betänkandet s. 598). Motsvarande gäller i fråga om 

bestämmelserna i 17 § i 1916 års lag om skyldighet för utländska rättssub

jekt att ha ett i orten bosatt ombud (se betänkandets. 593). 

4 § Äldre bestämmelser skall tillämpas på förvärv och upplåtelser som 
har skett före den 1 januari 1983. 

De nya förvärvslagarna bör givetvis inte ges retroaktiv tillämpning Ufr 

exempelvis punkten 2 i övergångsbestämmelserna till jordförvärvslagen. 

1979: 230). 

S § Som utlänningsförbehåll enligt lagen 0982: 0001 om utländska för
värv av svenska företag m. m. skall anses även förbehåll enligt 2 § andra 
stycket lagen (1916: 156) om vissa inskränkningar i rätten att förvärva fast 
egendom m. m. i detta lagrums lydelse från den 1 juli 1934. 

(Jfr punkten 3 i kontrollinjens. likabehandlingslinjens och förhandlings

linjens förslag till övergångsbestämmelser.) 

Paragrafen har behandlats i den allmänna motiveringen (avsnitt 2.3.3). 

Även om ett utlänningsförbehåll inte uppfyller kraven enligt 4 §i den nya 

lagen om utländska förvärv av svenska företag m. m. kan det godtas enligt 

förevarande paragraf. Förutsättningen härför är att förbehållet har utfor

mats så att det uppfyller föreskrifterna i 2 §andra stycket i 1916 års lag i 

lydelse enligt SFS 1934: 238. Förevarande paragraf avser givetvis endast 

utlänningsförbehåll som har införts före ikraftträdandet av de nya lagarna. 

Jag vill i detta sammanhang erinra om vad jag vid behandlingen av 3 § i 

den nya lagen om utländska förvärv av svenska företag m. m. (se avsnitt 

4.1) har anfört dels om vissa äldre aktiebolag med aktiebrev ställda till 

innehavaren. dels om sambruksföreningar enligt den upphävda lagen 

(1948: 218) om sambruksföreningar. 
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6 § Förvärvstillstånd enligt lagen (1982: 000) om utländska förvärv av 
svenska företag m. m. eller lagen (1982: 000) om utländska förvärv av fast 
egendom m. m. behövs inte, om förvärvet skall ske genom giftorätt som 
åtnjuts enligt äldre giftermålsbalken. 

(Jfr punkten 7 i kontrollinjens förslag till övergångsbestämmelser, punk
ten 5 i likabehandlingslinjens och förhandlingslinjens förslag till övergångs
bestämmelser samt andra stycket i övergångsbestämmelserna till utred
ningens förslag till lag om vissa inskränkningar i rätten att förvärva fast 

egendom ni. m.) 
Paragrafen motsvarar vad som gäller enligt övergångsbestämmelserna 

till lagen (1920: 434) angående ändrad lydelse av 18 § i 1916 års lag. 

7 § Förvärvstillstånd enligt lagen ( 1982: 000) om utländska förvärv av 
svenska företag m. m. behövs inte för aktieförvärv som grundas på utby
tesrätt, optionsrätt, lösningsrätt eller annan rättighet som har förvärvats 
före den I januari 1983. 

(Jfr punkten 7 i likabehandlingslinjens förslag till övergångsbestäm

melser.) 
De rättigheter som avses i förevarande paragraf är uthytesrätt och op

tionsrätt enligt 5 kap. 1 § aktiebolags~gcn, lösningsrätt enligt 3 kap. 3 § 

aktiebolagslagen samt rättigheter p. g. a. emissionsbevis enligt 4 kap. 3 § 

aktiebolagslagen. Förevarande paragraf innebär att ett aktieförvärv som i 
och för sig är tillståndspliktigt enligt 7 § 1 i den nya lagen om utländska 
förvärv av svenska företag m. m. undantas från tillståndsplikten, om rät

tigheten grundas på någon av de nämnda rättigheterna och rättigheten 
uppkommit före ikraftträdandet av den nya lagen. Ett aktieförvärv som 
grundas t. ex. på ett teckningsrättsbevis som har förvärvats före ikraftträ
dandet är alltså inte tillståndspliktigt. 

Även ett aktieförvärv som grundas på någon annan rättighet än de 
nämnda, exempelvis en panträtt (se prop. 1916: 137 s. 116 och NJA 1921 s. 
350), är undantaget från tillståndsplikten. 

4.4 Förslaget till lag om ändring i lagen om bulvanförhållande i fråga om 

aktier i vissa bolag 

Ändringarna är redaktionella. Bl. a. har straffbestämmelserna ändrats i 
överensstämmelse med brottsbalkens terminologi. 

Straffbestämmelserna i I § förevarande lag är tillämpliga inte bara om 
förbudet för ett kontrollsubjekt att förvärva bundna aktier kringgås genom 
att någon är bulvan för kontrollsubjektet. Även ett kringgående av förbu

-·det i 7 § 1 i den nya lagen om utländska förvärv av svenska företag m. m. 
för kontrollsubjekt att utan tillstånd i vissa fall förvärva fria aktier omfattas 

av straffbestämmelserna. 
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Bestämmelser som motsvarar förevarande lag finns i lagen ( 1925: 221) 
om bulvanförhållande i fråga om fast egendom. Båda lagarna torde vara i 
behov av översyn. Jag kommer att vid lämpligt tillfälle ta upp denna fråga. 

4.5 Förslaget till lag om ändring i lagen om kontroll över tillverkningen av 

krigsmateriel m.m. 

I sin nuvarande lydelse innebär I § första stycket förevarande lag att 
svenska handelsbolag med utländsk bolagsman samt svenska aktiebolag i 
vars bolagsordning inte intagits utlänningsförbehåll enligt 1916 års lag inte 
får ges tillstånd att tillverka krigsmateriel här i landet annat än i ringa 

omfattning. 
Utredningen har föreslagit att tillstånd skall kunna få ges nämnda bolags

typer att tillverka krigsmateriel i större omfattning än vad som nu är 
tillåtet. Enligt utredningens mening är det inte nödvändigt att vidmakthålla 
det absoluta förbud mot tillverkning av krigsmateriel i större skala som nu 
gäller beträffande dessa kontrollsubjekt, eftersom en betryggande ordning 
kan uppnås inom tillståndsprövningcns ram. Jag ansluter mig till utred
ningens bedömning, som inte har ifrågasatts av någon remissinstans. 

t § första stycket förevarande lag har mot bakgrund av det anförda 
formulerats så att tillstånd att tillverka krigsmateriel inte får meddelas 

annan än svensk medborgare. svenskt handelsbolag eller svenskt aktiebo
lag. såvitt inte fråga är endast om tillverkning i ringa omfattning. Ändring
en avses inte medföra någon ändring av de nuvarande grunderna för 

tillståndsprövningen. 

4.6 Förslaget till lag om ändring i kreditupplysningslagen 

4 § tredje stycket förevarande Jag har anpassats till definitionen av 
kontrollsubjekt i den nya Jagen om utländska förvärv av svenska företag 

m.m. 

4. 7 Förslaget till lag om ändring i aktiefondslagen 

I 4 § andra stycket förevarande lag har kravet på utlänningsförbehåll 

ändrats att avse förbehåll enligt 4 § i den nya lagen om utländska förvärv 
av svenska företag m. m. 

I övergångsbestämmelserna har tagits in en bestämmelse som motsvarar 
5 § i promulgationslagen (se avsnitt 4.3). Detta innebär att ett fondbolag 
som i sin bolagsordning vid ikraftträdandet av förevarande lagändring har 
ett utlänningsförbehåll som uppfyller de nu gällande föreskriftcrn~ i 1916 
års lag inte behöver ändra sin bolagsordning. 
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4.8 Förslaget till lag om ändring i lagen om bankrörelse 

18 § första stycket förevarande lag har anpassats till definitionen av 

kontrollsubjekt i 4 § i den nya lagen om utländska förvärv av svenska 

företag m. m. Det har dqck ansetts motiverat att svenska stiftelser fortfa

rande får förvärva aktier i bankaktiebolag. I 2 § i den nya lagen om 

utländska förvärv av svenska företag m. m. har gjorts ett undantag för 

svenska bankaktiebolag (se avsnitt 4.1). 

4.9 Förslaget till lag om ändring i lagen om inlösen i vissa fall av rätt till 

gruva m.m. 

I § första stycket förevarande lag har anpassats till definitionen av 

kontrollsubjekt i 4 § i den nya lagen om utländska förvärv av svenska 

företag m. m. Vidare har 3 och 7 §~ arbetats om med hänsyn till att dessa 

bestämmelser i vissa avseenden hänvisar till regler som inte längre gäller. 

4.10 Förslaget till lag om ändring i förköpslagcn 

Ändringarna är redaktionella. 

4.11 Förslaget till lag om ändring i gruvlagen 

Ändringarna är redaktionella. 

4.12 Förslaget till lag om ändring i lagen om förvärv av hyresfastighet m. m. 

Ändringarna är redaktionella. 

Det bör påpekas att förvärv av aktier eller andelar i handelsbolag som 
kräver tillstånd enligt 10 § förevarande lag även kan vara tillståndspliktigt 

enligt 7 § i den nya lagen om utländska förvärv av svenska företag m. m. 

Ett förvärv som skall prövas enligt den nya lagen om utländska förvärv av 

fast egendom m. m. skall däremot aldrig tillståndsprövas enligt föreva
rande lag (se 2 ~ 7). 

4.13 Förslaget till lag om ändring i lagen om förvärv av eldistributionsan
läggning m. m. 

Ändringarna är i huvudsak redaktionella. 

Hänvisningen i 3 § 4 förevarande lag till 1916 års lag har bytts ut mot en 

hänvisning till båda de nya förvärvslagarna. Förvärvstillstånd enligt före

varande lag behövs alltså inte vid ett aktie- eller rörelseförvärv som skall 

prövas enligt lagen om utländska förvärv av svenska företag m. m. Inte 

heller behövs tillstånd beträffande ett förvärv som skall prövas enligt lagen 
om utländska förvärv av fast egendom m. m. 

7 Riksdagen 1981182. I sam/. Nr 135 
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Ändringen i 3 § 5 innebär en anpassning av släktskapsundantagct till 

motsvarande undantag i jordförvärvslagen och lagen om förvärv av hyres

fastighet m. m. (jfr I kap. 2 § 4 och 2 kap. 2 § 4 i den nya lagen om 

utländska förvärv av fast egendom m. m.). 

4.14 Förslaget till lag om ändring i jordförvärvslagen 

Ändringarna är redaktionella. 

5 Hemställan 

Jag hemställer att lagrådets yttrande inhämtas över förslagen till 

I. lag om utländska förvärv av svenska företag m. m .. 

2. lag om utländska förvärv av fast egendom m. m .. 

3. lag om införande av lagen om utländska förvärv av svenska företag 

m. m. och lagen om utländska förvärv av fast egendom m. m .. 

4. lag om ändring i lagen ( 1934: 239) om bulvanförhållande i fråga om 

aktier i vissa bolag, 

5. lag om ändring i lagen ( 1935: 395) om kontroll över tillverkningen av 

krigsmateriel m. m .. 

6. lag om ändring i kreditupplysningslagen (1973: 1173). 

7. lag om ändring i aktiefondslagen ( 1974: 931 J, 

8. lag om ändring i lagen (1955: 183) om bankrörelse, 

9. lag om ändring i lagen (1949: 658) om inlösen i vissa fall av rätt till 

gruva m.m .. 

10. lag om ändring i förköpslagen (1967: 868). 
Il. lag om ändring i gruvlagen (1974: 342). 

12. lag om ändring i lagen ( 1975: 1132) om förvärv av hyresfastighet 

m.m .. 

13. lag om ändring i lagen (1976: 240) om förvärv av eldistributionsan

läggning m. m .. 

14. lag om ändring ijordförvärvslagen ( 1979: 230). 

6 Beslut 

Regeringen beslutar i enlighet med föredragandens hemställan. 
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LAGRÅDET 

Utdrag 

PROTOKOLL 

vid sammanträde 

1982-03-08 

91 

Närvarande: f. d. justitierådet Petren, regeringsrådet Del in, justitierådet 

Bengtsson. 

Enligt lagrådet tillhandakommet utdrag av protokoll vid regeringssam

manträde den 24 februari 1982 har regeringen på hemställan av statsrådet 

och chefen för justitiedepartementet Petri beslutat inhämta lagrådets ytt

rande över förslag till 

I. lag om utländska förvärv av svenska företag m. m., 

2. lag om utländska förvärv av fast egendom m. m .. 

3. lag om införande av lagen om utländska förvärv av svenska företag 

m. m. och lagen om utländska förvärv av fast egendom m. m., 

4. lag om ändring i lagen ( 1934: 239) om bulvanförhållande i fråga om 

aktier i vissa bolag, 

5. lag om ändring i lagen (1935: 395) om kontroll över tillverkningen av 

krigsmateriel m. m., 

6. lag om ändring i kreditupplysningslagen (1973: 1173), 
7. Jag om ändring i aktiefondslagen ( 1974: 931 ), 
8. lag om ändring i lagen (1955: 183) om bankrörelse, 

9. lag om ändring i lagen (1949: 658) om inlösen i vissa fall av rätt till 

gruva m.m., 

10. lag om ändring i förköpslagen (1967: 868), 
I I. lag om ändring i gruvlagen ( 1974: 342), 
12. lag om ändring i lagen (1975: 1132) om förvärv av hyresfastighet 

m.m .. 
13. lag om ändring i lagen (1976: 240) om förvärv av eldistributionsan

läggning m. m., 

14. Jag om ändring ijordförvärvslagen (1979: 230). 
Förslagen har inför lagrådet föredragits av hovrättsassessorerna Ann

Christine Zachrisson och Lars Andersson. 

Förslagen föranleder följande yttrande: 

Förslaget till lag om utländska förvärv av svenska företag m. m. 

Allmänna synpunkter 

Lagrådet: 
Enligt det föreliggande lagförslaget är det i betydande utsträckning otill

låtet för utländska rättssubjekt och vissa svenska rättssubjekt att utan 

tillstånd förvärva aktier i vissa svenska bolag, andelar i svenska handels

bolag samt rörelser som drivs här i landet. Om tillstånd inte söks eller om 
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ansökan om tillstånd avslås är effekten enligt lagförslaget att förvärvet blir 
ogiltigt. Någon regel om straffpåföljd för den som utan tillstånd förvärvar 
aktier, handelsbolagsandel eller rörelse innehåller inte förslaget. Avgöran
de för frågan om vad lagen åsyftar också kan uppnås är därför ogiltighets
regelns effektivitet. 

I den mån ett förvärv enligt gällande regler skall föranleda anmälan eller 
registrering och förvärvet, innan så skett. saknar full verkan. ligger häri 

. viss garanti för att ogiltighetsregeln verkligen vinner tiilämpning. Om där
emot förvärvet inte skall föranleda någon sådan anmälnings- eller registre
ringsåtgärd, som tillika innefattar viss kontroll av att förvärvet också enligt 
den nu föreslagna lagen är giltigt, är frågan i vad mån ogiltighetsregeln har 

någon verklig effekt mera tveksam. Denna skall då främst grunda sig på att 
överlåtare och förvärvare självmant iakttar regeln. Ett starkt incitament 
för parterna att göra detta är naturligtvis bådas intresse av att förebygga att 
regeln vid en eventuell framtida tvistdem emellan rörande förvärvet åbe
ropas av motparten eller att förvärvets giltighet eljest ifrågasätts av myn
dighet eller enskilda. Om kontrahenterna inbördes är överens om att det 
för dem båda är till fördel att förvärvet sker trots de därmed förbundna 
riskerna och ingen utomstående kan inverka på saken, har de dock möjlig
het att låta förvärvet bestå oberoende av den ogiltighet som enligt lagen 
drabbar detsamma. Av remissprotokollet framgår inte hur man närmare 
tänkt sig att lagens efterlevnad skall kontrolleras i sådana fall. 

I 

Remissen innehåller ingen kartläggning beträffande det nu berörda 
spörsmålet. Hur det nuvarande systemet fungerar synes oklart (jfr dock 
redogörelsen i utredningens betänkande s. 540 ffi. Att klarlägga läget i 
detta yttrande medger inte omständigheterna. Till viss belysning av proble
mets omfattning kan emellertid några exempel anföras. När det gäller 
aktieförvärv skall, om förvärvaren begär det, införing av förvärvet ske i 
aktieboken. Införingen. ombesöi:_jes av styrelsen i bolaget eller, när det 
gäller avstämningsbolag, av värdepapperscentralen. Enligt 3 kap. 7 § aktie
bolagslagen skall visserligen förvärvaren styrka sitt förvärv. Huruvida 
denna regel, sammanställd med stadgandet i 19 kap. l § om straffansvar för 

underlåtenhet att föra aktiebok. verkligen säkerställer att inte införing i 
aktieboken kan ske trots att förvärvet är ogiltigt, kan dock ifrågasättas. 
När någon förvärvar andel i handelsbolag eller sluter avtal om sådant bolag 
skall registrering ske i handelsregistret. Därvid skall enligt handelregister
förordningen (6 och 7 §§) företes sådana handlingar att kontroll kan ske 

huruvida ogiltighet enligt föreliggande lag är för handen. Då det gäller 
förvärv av rörelse eller del av rörelse, kan situationen vara sådan att 
registrering·i handelsregistret skall ske, såt. ex. om en utlänning övertar en 
av en svensk driven rörelse. Vid ansökning om registrering skall sådana 
handlingar företes att kontroll av förvärvets giltighet enligt förevarande lag 
kan ske (6 § handelsregiste1förordningen). Avser förvärvet däremot t. ex. 
att ett kontrollsubjekt - som redan driver rörelse - utökar denna genom 
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förvärv av en del av annans rörelse, torde regelmässigt någon registrering 

inte bli aktuell. 
Med hänsyn till vad nu anförts framstår det som sannolikt att det 

kommer att finnas ett inte obetydligt fält, inom vilket någon kontroll av 
förvärvets giltighet i samband med registrering inte kommer att ske. Att 

beakta är vidare att något särskilt myndighetsorgan med uppgift att upp

spåra fall av ogiltighet enligt förevarande lag och att ·ingripa mot dem inte 
finns (jfr näringsfrihetsombudsmannens funktion enligt det ungefär samti
digt remitterade förslaget till konkurrenslag). 

Det är svårt att förutse hur stora de praktiska problemen i fråga om 

kontrollen blir. I alla händelser finns det anledning antaga att lagens 

ogiltighetspåföljd i en del fall är tämligen verkningslös. Vid bedömande av 
vilken betydelse som bör tillmätas detta förhållande är å andra sidan att 

märka att det inte är nytt. Läget är nämligen väsentligen detsamma enligt 

1916 års lag efter 1973 års reform. då bestämmelser om företagsförvärv 

togs upp i lagen. Såvitt framkommit har olägenheter av nu diskuterat slag 
inte förmärkts medan den lagstiftningen har gällt. Vad som här anmärkts 

om den föreslagna kontrollens effektivitet utgör enligt lagrådets mening 
inte någon avgörande invändning mot lagförslaget. Det torde dock finnas 
anledning att ägna frågan uppmärksamhet vid tillämpningen av den nya 

lagen. 
Också från en annan synpunkt förtjänar ogiltighetspåföljden enligt för

slaget särskild uppmärksamhet. Regeln härom ( 11 §)blir tillämplig på kon

trollsubjekt av flera skilda slag (3 ~) och avser åtskilliga praktiska typer av 

förvärv (7 ~). I och för sig är det naturligt att man valt denna kraftigt 

verkande sanktion mot förvärv i strid med lagen; någon annan lösning 
synes svår att finna. Regeln synes emellertid kunna leda till vissa praktiska 
problem. Som nyss påpekats kommer förvärv, som inte inbegriper fast 
egendom, i åtskilliga fall inte att framgå för någon myndighet och i den mån 
lagstridiga förvärv kommer till stånd kan de väntas ibland kvarstå opåta
lade. Ogiltigheten kan göras gällande av parterna i transaktionen hur länge 
som helst och den medför ett bestående osäkerhetstillstånd för dem. Också 
för tredje man, som förvärvaren i sin tur sluter avtal med, kan regeln 
medföra otrygghet - låt vara att dennes goda tro torde läka ogiltigheten 
åtminstone i sådana situationer som här får praktisk betydelse (jfr bl. a. 

Nial i Tidsskrift for rettsvitenskap 1936 s. 54 ff. Hessler, Allmän sakrätt s. 

170ffi. 
Som förut påpekats kan visserligen just denna osäkerhet utgöra ett 

väsentligt skäl för parterna att iaktta lagens regel om tillståndstvång och 

den går på så vis väl in i systemet. Man kan också framhålla att en sådan 
för framtiden bestående ogiltighet gäller redan i dag inte bara enligt 5 a § i 

1916 års lag utan också enligt annan jämförlig lagstiftning, såsom lagen 

(1975: 1132) om förvärv av hyresfastighet m. m. och lagen (1976: 240) om 

förvärv av eldistributionsanläggning m. m., i båda fallen såvitt angår bl. a. 
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aktieförvärv. Med hänsyn till den föreslagna lagens vidsträckta tillämp
ningsområde och reglernas konstruktion kan man emellertid särskilt här 
tänka sig åtskilliga fall där i varje fall en aktiesäljare är i god tro. Det är inte 
alldeles tilltalande, att motparten likväl skall ha möjlighet att efter kortare 
eller längre tid göra gällande ogiltighet hos avtalet och påkalla dess åter
gång, kanske på den grund att utvecklingen på aktiemarknaden eller i 
annat avseende blivit en annan än han hoppats. Också i andra situationer 
är det tänkbart. att avtalets återgång utgör en oproportionerligt hård på
följd mot någon av de berörda parterna (eller hans dödsbo eller arvingar). 

Lagrådet har övervägt, om det av denna anledning kunde finnas skäl att 
föreslå en lagregel om att ogiltigheten inte kan göras gällande sedan viss tid 
förflutit efter ett förvärv eller - när detta kan eller skall registreras - efter 
registreringen i aktiebok eller handclsregister. För att en sådan bestämmel
se skulle bli av större praktiskt värde måste dock preskriptionstiden göras 
kort, och i så fall föreligger påtagliga risker att parterna söker kringgå lagen 
genom att dölja förvärvet tills preskription inträtt. Denna lösning framstår 
därför knappast som lämplig. Det synes nödvändigt att godta de nu berör
da olägenheterna som naturliga konsekvenser av den föreslagna ordning
en. Som framgår av det anförda, kan också på denna punkt åberopas till 
förmån för lagförslagets regel. att något motsvarande gäller redan nu utan 
att detta veterligen har vållat några praktiska problem. 

Bengtsson tillägger för sin del: 
Även på andra punkter än dem lagrådet har berört är det enligt min 

mening svårt att bedöma den föreslagna lagstiftningens innebörd och prak
tiska konsekvenser. Som nämnts utgör lagförslaget i väsentliga delar en 
utbyggnad av vissa regler som år 1973 infördes i 1916 års lag. I förarbetena 
betecknades 1973 års lagstiftning som provisorisk. Motiven till 1973 års 
ändringar, vartill remissprotokollet hänvisar i olika sammanhang, var 
knapphändiga. Förslaget utarbetades i regeringskansliet utan att något 
remissförfarande förekommit och lades fram utan lagrådsgranskning: pro
positionen (1973: 72) är inte på mer än 13 sidor, och till dess uttalanden 
anslöt sig näringsutskottet i stort sett utan egna kommentarer (NU 
1973: 57). Det nu aktuella lagförslaget bygger visserligen på ett omfångsrikt 
betänkande. där emellertid tre olika lagstiftningsalternativ framlades: inget 

av dem stämmer med det remitterade förslaget såvitt angår ctableringsreg
Iernas utformning, utan detta utgör närmast en kompromiss. Vid remissbe

handlingen av betänkandet inriktade sig de olika instanserna huvudsakli
gen på att diskutera de tre alternativen i stort, medan detaljreglerna i dessa 
fick en delvis ganska ofullständig belysning. Vad angår motiven i departe
mentsförslaget, är dessa på vissa punkter kortfattade och ger ganska ringa 
besked om de tillämpningsfrågor som uppkommer. Framför allt gäller 
detta den viktiga bestämmelsen i 16 §. som jag återkommer till. Förhållan
det till gällande konventioner kan också synas oklart Ufr nedan). Det nu 
sagda, i förening med de andra synpunkter lagrådet i det föregående 
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framfört beträffande förslaget, har medfört att jag ställer mig något tvek
sam till lagstiftningen, i varje fall om det skall anses som en mera beståen

de lösning av de viktiga problem som det behandlar. Emellertid utgår jag 
från att lagens effektivitet kan förbättras, om den inte visar sig hålla måttet 
i detta avseende, och att statsmakterna också annars har sin uppmärksam

het riktad på dess tillämpning: en översyn kan visa sig befogad ganska 

snart. Dessutom bör framhållas möjligheten av att införa sådana regler för 
att förbättra insynen i aktiebolagen som utredningen föreslagit. Med hän

syn till det sagda och till de argument som framförts för en reform av 1916 

års lag anser även jag att förslaget kan godtas. 

Lagförslagets särskilda bestämmelser 

Lagrådet: 

De särskilda bestämmelserna i lagförslaget föranleder inga erinringar 

eller anmärkningar från lagrådets sida. 

Bengtsson är såtillvida av skiljaktig mening att han beträffande 16 § 

anför: 
"Bestämmelsen i 16 § första stycket om förutsättningarna för tillstånd 

har en central betydelse för lagstiftningen, och det är därför nödvändigt att 

närmare granska regeln. Den är mycket allmänt hållen: avgörande är om 

ett tillstånd skulle strida mot ett "väsen.µigt allmänt intresse". Motiven ger 

inte heller mycket ledning för bedömningen. Vad som sägs i utredningens 

betänkande avser lagförslag av annat innehåll. Utöver en del uttalanden 

om värdet i allmänhet av utländska investeringar och de risker dessa kan 

medföra hänvisar departementsförslaget bara till det nuvarande rättsläget, 

sådant detta framstår efter 1973 års ändringar i 1916 års lag, och till 

förarbetena till dessa ändringar. Hur 1973 års regler tillämpats i praktiken 
framgår inte närmare av remissen (se dock om tillämpningen under de 
första åren SOU 1978: 73 s. 261. 268). Tydligen har praxis varit liberal. 
Man får i övrigt huvudsakligen hålla sig till några kortfattade och vaga 
uttalanden i 1973 års proposition (1973: 72, särskilts. 8 och 10). 

Ett skäl att använda uttrycket "väsentligt allmänt intresse" i den nu 

aktuella paragrafen har synbarligen varit att detta förekommer i 1916 års 
lag, när det gäller ändring av utlänningsförbehåll i bolagsordningen (se 2 § 

tredje stycket). I 5 a §. som närmast motsvarar 16 § i lagförslaget, antydes 

inte på något sätt liur tillståndsprövningen skall ske: den nya formulering

en klargör åtminstone att det fordras vägande skäl för att vägra tillstånd. 

Men ändå framstår formuleringen som väl intetsägande, särskilt mot bak

grund av vad som nyss sagts om motiven. Det gäller ju här en bestämmel

se, som bl. a. för berörda utländska rättssubjekt måste framstå som väsent

lig från rättssäkerhetssynpunkt. Som den är avfattad, ger den inga besked 

om vilka typer av allmänna intressen som kan beaktas: den kan vidare 
synas tillåta en mycket generös lika väl som en ganska återhållsam till

ståndsgivning. Regeln lämnar inte mycket garantier för en konsekvent och 
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förutsebar praxis hos regeringen eller länsstyrelserna. En sådan oklarhet 
är väl ibland försvarlig i en brådskande provisorisk lagstiftning, men när 

denna avlöses av en lag som skall bestå under längre tid är det svårare att 

acceptera tekniken. Den föreslagna lagen täcker ju också ett betydligt 
större område än motsvarande regler i 1916 års lag. 

Som remissprotokollet antyder är formuleringen av stort intresse också 

för frågan om den föreslagna lagstiftningen är förenlig med Sveriges inter

nationella förpliktelser. Vad först angår förhållandet till OECD:s kapitalli

beraliseringsstadga är det upplyst att frågan om stadgans tolkning beträf
fande etableringsinskränkningar tagits upp till behandling inom OECD, att 

man härvid har hävdat en viss tolkning från Sveriges sida och att diskussio

ner i frågan ännu inte lett till något resultat. I dett<\ oklara läge anser jag 
mig inte böra ta ställning till den aktuella bestämmelsens förenlighet med 

stadgan. - Rörande förhållandet till EFT A-konventionen bygger förslaget 
synbarligen på uppfattningen, att den omständigheten att ett kontrollsub

jekt tillhör ett EFT A-land skall beaktas vid prövningen av enskilda till
ståndsfall. Under denna förutsättning bör tillämpningen av tillståndsregeln 

kunna förenas med konventionen. Inte heller bosättningskonventionen 

torde utgöra något avgörande hinder mot att godta lagförslagets regel. 

Sammanfattningsvis framstår paragrafens avfattning från vissa syn

punkter som diskutabel. Att riktlinjerna för dess tillämpning främst står att 

finna i några allmänt hållna uttalanden i motiven till en äldre, provisorisk 

lagstiftning är inte heller så tillfredsställande. Det hade varit önskvärt att 
lagtexten åtminstone angett vissa exempel på sådana vägande allmänna 

intressen som enligt lagstiftarens mening skall kunna motivera ett avslag 
på tillståndsansökan. (Jfr de något mera preciserade reglerna i I kap. 8 § 

och 2 kap. 6 § förslaget till lagen om utländska förvärv av fast egendom 
m. m .. där också motiven är betydligt mera upplysande.) - Emellertid har 
bestämmelsens formulering redan använts i motsvarande lagstiftning, om 
också inte i fråga om alldeles samma prövning. Sådana osäkerhetsmoment 
som prövningen innebär förekommer redan enligt 1916 års lag, och formu

leringen är inte svårare att förena med gällande konventioner än motsva

rande stadganden i den lagen. Man kan vidare hävda, att från rättssäker
hetssynpunkt det viktigaste är att lagtexten - som här är fallet - otvety

digt slår fast i vilka fall tillstånd är erforderligt; när det gäller förutsättning

arna för tillstånd av det aktuella slaget, går det ändå knappast att formulera 

en regel som inte lämnar utrymme för diskretionära bedömningar. På 
grund av det anförda anser jag att bestämmelsen trots allt bör kunna 

godtas." 

Förslaget till lag om utländska förvärv av fast egendom m. m. 

Lagrådet: 

Förslaget lämnas utan erinran. 



Prop. 1981/82: 135 97 

Förslaget till lag om införande av lagen (1982: 000) om utländska förvärv av 

svenska företag m. m. och lagen (1982: 000) om utländska förvärv av fast 

egendom m. m. 

Lagrådet: 

Har någon fått tillstånd till framtida förvärv enligt I, I a, 2 eller 5 a ~ i 

1916 års lag eller till ändring av bolagsordning enligt 2 § tredje stycket 

sagda lag men ännu ej tagit. tillståndet i anspråk när lagen upphävs, bör 

tillståndet alltjämt vara giltigt. Motsvarande bö.r gälla beträffande beslut 

varigenom en länsstyrelse vid prövning enligt 4 *i 1916 års lag fastställt att 

ett förvärv av där avsett slag är undantaget från tillståndsplikt. I samtliga 

nu berörda fall synes besluten lämpligen kunna behandlas som om de 

meddelats enligt motsvarande bestämmelser i de nya lagarna. I fråga om 

förvärv av fast egendom samt av inmutningsrätt och rätt till utmål bör 

därvid giltighetstiden för ett beslut förslagsvis räknas från ikraftträdande

dagen. Även för de fall som motsvarar 17 § i lagen om utländska förvärv av 

svenska företag m. m. bör stadgas en ettårsfrist, räknad från den 1 januari 

1983. 

Med hänvisning till det anförda föreslår lagrådet att i förevarande lag 

intages ytterligare en övergångsbestämmelse, betecknad 8 *· av följande 

lydelse. 
"8*. Har ett enligt bestämmelse i lagen (1916: 156) om vissa inskränk

ningar i rätten att förvärva fast egendom m. m. meddelat tillståndsbeslut 

avseende framtida förvärv eller ändring av bolagsordning inte utnyttjats 

före den 1 januari 1983, skall så anses som om tillstånd meddelats enligt 

motsvarande bestämmelse i de nya lagarna. Avser tillståndsbeslutet för

värv som efter den 1 januari 1983 behandlas i lagen ( 1982: 000) om utländs

ka förvärv av svenska företag m. m. gäller tillståndet ett år från den 1 
januari 1983. Den i I kap. 11 §och 2 kap. 7 §lagen (1982: 000) om utländska 

förvärv av fast egendom m. m. föreskrivna tiden skall räknas från den I 

januari 1983." 

Övriga lagförslag 

Lagrådet: 

Förslagen lämnas utan erinran .. 
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JUSTITIEDEPARTEMENTET 

Utdrag 

PROTOKOLL 

98 

vid regeringssammanträde 
1982-03-11 

Närvarande: statsministern Fälldin, ordförande, och statsråden Ullsten, 

Wikström, Friggebo, Dahlgren, Åsling, Söder, Johansson. Wirtcn, An

dersson, Boo, Petri, Eliasson, Gustafsson, Elmstedt. Tillander, Ahrland, 

Mol in 

Föredragande: statsrådet Petri 

Proposition med förslag till ny lagstiftning om utländska förvärv av svenska 

företag m. m. 

Föredraganden anmäler lagrådets yttrande 1 över förslag till 

I. lag om utländska förvärv av svenska företag m. m., 

2. lag om utländska förvärv av fast egendom m. m., 

3. lag om införande av lagen om utländska förvärv av svenska företag 

m. m. och lagen om utländska förvärv av fast egendom m. m., 

4. lag om ändring i lagen 0934: 239) om bulvanförhållande i fråga om 

aktier i vissa bolag, 
5. lag om ändring i lagen (1935: 395) om kontroll över tillverkningen av 

krigsmateriel m. m .. 
6. lag om ändring i kreditupplysningslagen ( 1973: 1173), 

7. lag om ändring i aktiefondslagen 0974: 931 ), 
8. lag om ändring i lagen (1955: 183) om bankrörelse, 

9. lag om ändring i lagen (1949: 658) om inlösen i vissa fall av rätt till 
gruva m. m., 

10. lag om ändring i förköpslagen (1967: 868), 

11. lag om ändring i gruvlagen (1974: 342). 

12. lag om ändring i lagen (1975: 1132) om förvärv av hyresfastighet 

m.m., 

13. lag om ändring i lagen 0976: 240) om förvärv av cldistributionsan

läggning m. m., 

14. lag om ändring i jordförvärvslagen ( 1979: 230). 

Föredraganden redogör för lagrådets yttrande. 

1 Beslut om lagrådsremiss fattat vid rcgeringssammanträde den 24 februari 1982. 
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Förslaget till lag om utländska förvärv av svenskaföretag m. m. 

Lagrådet har under rubriken allmänna synpunkter uppehållit sig vid 

lagförslagets regel om ogiltighet av sådana förvärv som sker i strid mot 
lagen (11 §). Lagrådets överväganden utmynnar i att regelns effektivitet 
visserligen kan ifrågasättas men att .detta inte utgör någon avgörande 
invändning mot förslaget. Lagrådet konstaterar också att regeln kan med

föra vissa olägenheter men att dessa torde få godtas och att i vilket fall som 
helst någon annan lösning synes svår att finna. 

Vad lagrådet sålunda anfört ger mig inte anledning till någon erinran. Jag 
vill liksom lagrådet peka på att en motsvarande ogiltighetsregel gäller 

redan nu utan att detta synes ha vållat några praktiska problem. Regeln bör 
alltså kvarstå. Liksom lagrådet anser jag emellertid att det finns skäl att 
ägna frågan uppmärksamhet vid tillämpningen av den nya lagen. 

När det i övrigt gäller de särskilda bestämmelserna i lagförslaget har en 
lagrådsledamot fört fram synpunkter på 16 § (förutsättningarna för till

stånd). Sammanfattningsvis anser dock ledamoten att bestämmelsen bör 
kunna godtas. Inte heller på denna punkt finner jag anledning till några 
närmare kommentarer. Det kan även här erinras om att en motsvarande 
regel finns i gällande lagstiftning. Hittillsvarande praxis har, som lagrådsle
damoten framhåller, varit liberal och jag har redan i remissprotokollet 

slagit fast att någon ändring i tillämpningen inte är avsedd. 

Förslaget till lag om införande av lagen om utländska förvärv av svenska 

företag m. m. och lagen om utländska förvärv av fast egendom m. m. 

Jag tillstyrker lagrådets förslag till komplettering av förevarande lag. Jag 
delar också lagrådets uppfattning att bestämmelserna lämpligen kan tas 
upp i en ny paragraf, 8 §. 

Avslutningsvis vill jag påpeka att den föreslagna lagstiftningen innebär 
en viss utökad arbetsbelastning för länsstyrelserna men också medger viss 
förenkling i deras handläggning av ärenden om utlänningars fastighetsför
värv. Med hänsyn härtill torde länsstyrelsernas nuvarande resurser vara 
tillräckliga. Jag har i denna fråga samrått med cheferna för budget- och 
kommundepartementen. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att anta de av lagrådet 
granskade förslagen med vidtagna ändringar. 

Beslut 

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar 
att genom proposition föreslå riksdagen att anta de förslag som föredragan
den har lagt fram. 
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Bilagf.I I 

Utredningens sammanfattning 

Den grundl(iJ;lgande uppgiften för utredningen har varit att - med utgångs
punkt främ~t i de bestämmelser i lagen (I 916: 157) om vissa inskriinkningar i 
rätten att förvärva fast egendom m. m. (1916 års lag) som ger vissa 
möjligheter till prövning av övertaganden av vissa svenska aktiebolag -
överväga ett generellt system för kontroll av utländsk företagsetablering och 
utlandsägda företags verksamhet här i landet. Utredningen har vidare haft att 
överväga om en obligatorisk tillämpning av det år 1971 införda systemet med 
förenklad aktiehantering. det s. k. VPC-systemet, kan i varje fall beträffande 
större aktiel;iglµg förbättra informationen om det utländska inflytandet i 
svenskt näringsliv. Slutligen har det ankommit på utredningen att på 
grundval µv hithörande bestämmelser i 1916 års lag föreslå en särskild 
lagstiftning om kontroll av utländska förvärv av mark och naturtillgångar. 

1 Kontroll av utländsk företagsetablering och utlandsägda 
företags verksamhet 

Den internattorw!la bakgrunden 

Främst efter arn.lra världskriget har skett en betydande tillväxt av multina
tionella för\!tag, qvs. företag som verkar inte endast genom ett moderföretag i 
det egna landt;:t (hemlandet) utan också genom dotterföretag i ett eller flera 
andra ländt;!r (v~fdländer). De från OECD-länderna utgående direktinveste
ringarna, dvs. investeringar i syfte att genom förvärv eller etablering skafTa 
kontroll övi;:r företag utomlands. var år 1960 knappt tre miljarder dollar men 
har däreftt;!r fonlöpande ökat till år 1974, då de uppgick till mer lin 20 miljarder 
dollar. Iriclustril~ndernas bestånd av direktinvesteringar i andra länder var år 
1974 tot(!lt 28S miljarder dollar. Förenta staterna svarade för nära hälften av 
dessa inve~ter!rigar. Betydande andelar i dessa investeringar hade också 
Storbritannien, Förbundsrepubliken Tyskland, Japan, Schweiz. Frankrike 
och Kanacla. D~n största tillväxttakten har numera investeringar med 
ursprung i Jap<!r) och Förbundsrepubliken Tyskland. Huvudmålet för det 
internation~lla irivesteringsflödet har varit tillverkningsindustrin i industri
ländernii. En särställning intar Kanada, vars industri till mer än hälften är 
utlandsägd. ~tqrii utlandsägda industrisektorer finns också i Australien, 
Belgien. Fr<1nkrike, Förbundsrepubliken Tyskland och Österrike. Antalet 
multinationell!! företag som bedrev verksamhet i mer än ett värdland 
beräknades år 19'16 vara omkring tiotusen. Tillgängliga uppgifter beträffande i 
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stort sett hälften av dessa företag visar att de år 1973 sysselsatte omkring 46 
miljoner anställda och omsatte niira 1 500 miljarder dollar. 

Denna företagandets internationalisering har främjats genom den liberali
sering av handel, betalningar och direktinvesteringar över nationsgränserna, 
som kommit till uttryck i flera internationella överenskommelser och spelat 
en roll vid upprättandet av olika internationella organ. Härvidlag kan nämnas 
Internationella valutafonden (IMFl, världsbankgruppen, dvs. Världsbanken 
([BRO), Internationella utvecklingsfonden (ID Al och Internationella finan
sieringsbolaget (IFC), Allmänna tull- och handelsavtalet (GATT), Organisa
tionen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECDJ, vilken som 
medlemmar har hemländerna för det alldeles övervägande antalet multina
tionella företag, Europarådet, Europeiska gemenskaperna (EG) och Europe
iska frihandelssammanslutningen (EFT A). Av särskild vikt för de interna
tionella investeringarna har varit OECD:s kapitalliberaliseringsstadga samt 
de båda europeiska handelssammanslutningarnas bestämmelser om regional 
etableringsfrihet och fri kapitalrörlighet. 

På grund av sin mer eller mindre långtgående anslutning till efterkrigsti
dens formella ekonomiska integration har de industriländer som företräder 
en marknadsekonomi i allmänhet stått öppna för utländska direktinveste
ringar. Flera av dessa länder, t. ex. Australien, Belgien, Frankrike, Japan, 
Kanada, Norge och Storbritannien, upprätthåller emellertid i en eller annan 
form möjligheter till kontroll av utländsk företagsetablcring. 

Under senare år har förts en utomordentligt omfattande och mångfaset
terad debatt om betydelsen och verkningarna av företagandets internationa
lisering. Vitt skilda bedömningar av de utländska direktinvesteringarnas 
positiva och negativa effekter för hemländer och värdländer har härvid 
kommit i dagen. Enligt en uppfattning medför dessa investeringar en 
internationell arbetsfördelning och ett förb1ittrat utnyttjande av de olika 
ländernas produktionsresurser som på sikt främjar det sociala och ekono
miska välståndet överlag. En helt annan syn på värdet av den pågående 
internationaliseringen av företagandet tar sig uttryck i farhågor för att denna 
utveckling kan göra det svårt eller rent av omöjligt för de enskilda 
nationalstaterna att förverkliga sina sociala, ekonomiska och kulturella mål. 
Inte minst från fackligt håll och från utvecklingsländernas sida har givits 
uttryck för oro inför konsekvenserna av de multinationella företagens 
tillväxt. 

Efter hand har också inom mellanstatliga organisationer, som har till 
ändamål att fördjupa internationellt eller regionalt ekonomiskt samarbete, 
allt starkare förankrats uppfattningen att de multinationella företagens 
verksamhet - ehuru d11n kan medföra väsentliga fördelar för hemländer och 
värdländer genom att bidra till ett effektivare utnyttjande av kapital, 
teknologi och arbetskraft - lik väl skapar särskilda problem som kräver 
speciella åtgärder. En huvudlinje i de mellanstatliga organisationernas 
verksamhet härvidlag är utarbetandet av uppförandekoder för multinatio
nella företag, dvs. riktlinjer för dessa företags agerande i värdländerna. Ett 
första steg mot ett internationellt samarbete även på detta område är den av 
OECD-länderna år 1976 avgivna deklarationen om internationella investe
ringar och multinationella företag. Till deklarationen finns fogade riktlinjer 
för multinationella företag. Samtidigt antog OECD-rådet till medlemslän-
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derna riktade beslut om s. k. nationell behandling av utlandskontrollerade 
företag m:h om friimjande och hämmande åtgärder för internationella 
investeringar. Internationella arbetsorganisationen OLOl antog år 1977 en 
trepartisk deklaration om riktlinjer angående multinationella företag och 
socialpolitik. Inom ramen för kraven på en ny ekonomisk världsordning har 
Förenta nationerna och dess övriga fackorgan inriktat sin uppmärksamhet 
främst på de multinationella eller som de diir kallas de transnationella 
företagens inverkan på utvecklingsliindernas ekonomi och framåtskridande. 
Vid FN:s ekonomiska och sociala råd (ECOSOC) har inrättats en kommission 
får transnationella företag och ett informations- och forskningscenter för 
dessa företag. Kommissionen har i sitt arbete givit företräde åt utformningen 
av en uppförandekod för transnationella företag. FN:s handels- och utveck
lingskonfcrens ( UNCT AD) bedriver sedan flera <'ir med stirskild anknytning 
till transnationella företags verksamhet arbete på antagande av en teknolo
giöverföringskod och på riktlinjer for kontroll av konkurrensbegränsande 
metoder. Inom ramen för EG:s arbete på samordning av medlemsliindernas 
regler om företagsstruktur och arbetstagarinflytande har de multinationella 
företagen särskilt uppmärksammats. Europarådet antog år 1976 en resolution 
om multinationella företag som ger stöd åt OECD:s tidigare nämnda 
uppförandekod. Nordiska rådet bedriver sedan år 1974 arbete som skall 
kunna tjäna som underlag för överväganden av nordiska åtgärder för att 
bättre kunna lösa problem som sammanhänger med multinationella företags 
verksamhet. 

Den inhemska bakgrunden 

Företagandets internationalisering har också kommit att priigla utvecklingen 
i Sverige. Under tiden från år 1962 till 1975 har antalet anstiillda i utlandsägda 
företag, om diirmed förstås företag som till minst 20 procent iir i utländsk iigo, 
långt mer iin fördubblats och uppgick år 1975 till omkring 155 000 eller 7 ,6 
procent av det totala antalet anstiillda inom det svenska niiringslivet. 1 Inom 
industrin och med koncentration till verkstadsindustrin, kemisk industri och 
livsmedelsindustrin fanns år 1975 nära 300 utlandsägda dotterföretag som 
sysselsatte ungefär 53 000 personer eller 5,7 procent av det totala antalet 
anställda. Jiimsides härmed här skett en än större ökning av det svenska 
näringslivets direktinvesteringar utomlands. År 1977 uppgick de utgående 
direktinvcsteringarna till 4 315 milj kr. medan de ingående direktinvestering
arna som under senare år legat på en i stort sett oförändrad nivå var 643 milj. 
kr. I sjiilva verket kan Sverigesligas vara mer ett hemland för multinationella 
företag iin ett viirdland. 

På grund av sin traditionella frihandclspolitik och allrniint positiva 
instiillning till internationellt samarbete har Sverige i stor utsträckning 
anslutit sig till de internationella överenskommelser och internationella 
organisationer som haft betydelse för efterkrigstidens formella och reella 
ekonomiska integration. Den svenska riittsordningcn kan också sägas utgå 
från att utländsk företagsetablering är fri hiir i landet. I flera författningar 
föreskrivs emellertid undantag från denna princip. Av mer allmän betydelse 
iir bestämmelserna i 1916 års lag och lagen (1968:557) om vissa inskriink
ningar i riitten att sluta svenskt handelsbolag m. m. 

I I jämförelse med år 
1974 innebar detta c:n 
minskning av antalet 
anställda med omkring 
7 000 och en andcls
minskning med 0.4 pro
centenheter. 
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1916 års lag innebär att utliindska och vissa diirmed likstiillda svenska 
rättssubjekt (i fortsiittningen kallade kontrollsubjekt) inte utan tillstånd i 
varje siirskilt fall får förviirva fast egendom hiir i landet. Till kretsen av 
kontrollsubjekt hör svenska handelsbolag vari kontrollsubjekt iir bolagsman 

och i princip också svenska aktiebolag. Ett svenskt aktiebolag är emellertid 
inte kontrollsubjekt, om i dess bolagsordning finns intaget ett s. k. utlän
ningsförbehåll. Ett utliinningsförbehåll skall gå ut på att kontrollsubjekt 
genom teckning el ler överlåtelse får förvärva endast en mindre del av bolagets 
aktier, nämligen vid varje tidpunkt mindre iin 20 procent av röstetalet för 
bolagets samtliga aktier och mindre än 40 procent av bolagets hela 

aktiekapital. Aktier som omfattas av utliinningsförbehåll kallas bundna 
aktier. Utlänningsförbehåll finns numera i bolagsordningen för omkring 80 
procent av de svenska börsbolagen. Om ett aktiebolag önskar ta bort 
utliinningsförbehållet och därigenom göra aktierna i bolaget fritt överlåtbara 
till kontrollsubjekt, måste bolaget först inhiimta tillstånd av regeringen eller 

myndighet som regeringen bestiimmer (state!'s industriverk). Sådant till

stånd skall enligt en år 1973 gjord ändring av 1916 års lag inte liimnas, om det 
strider mot viisentligt allmiint intresse att bolagets aktier förviirvas av 
kontrollsubjekt. Tillståndsprövningen skall vidare enligt denna lagiindring 
ske oberoende av om bolaget i fråga äger fast egendom. Praxis vid 
tillämpningen av denna form av etableringskontroll har varit mycket liberal. 
1968 års lag innebär i huvudsak att kontrolisubjekt inte får sluta svenskt 
handelsbolag eller ingå i sådant bolag utan tillstånd av regeringen. 

Också i Sverige har forts en omfattande debatt om de multinationella 
företagens verksamhet. En framträdande plats i denna debatt har intagits av 
de fackliga organisationerna som i sina handlingsprogram kriivt bl. a. att de 
utlandsiigda företagen skall underkastas inhemsk lagstiftning om etable
ringskontroll, förbiittrad ekonomisk information och nya heskattningsmeto

der. 
Den svenska regeringens arbete på området samordnas i en år 1973 tillsatt 

interdepartemental arbetsgrupp för multinationella företag. Inom denna 
arbetsgrupp bereds också frågor om det svenska engagemanget i de olika 
mellanstatliga organisationernas hithörande arbete. Till de senaste årens 
nationella lagstiftnings- och utredningsinitiativ av betydelse i förevarande 
sammanhang hör de tidigare berörda ändringarna i 1916 års lag. År 1974 
tillskapades vidare genom iindring av valutalagstiftningen formella möjlig

heter för riksbankens valutastyrelse att vid prövning av frågorom tillstånd för 
svenska företag att göra större direktinvesteringar utomlands beakta även 

industri- och sysselsättningspolitiska aspekter. Koncentrationsutredningen 
undersökte i sitt år 1975 avgivna slutbetiinkande konsekvenserna för svensk 
ekonomi och ekonomisk politik av de internationella fr:iretagens växande 

betydelse. År 1976 lick statens industriverk i uppdrag att utreda de 
multinationella företagens betydelse för svensk industriell teknisk utveck
ling. I förarbetena till den samma år antagna lagen om medbestämmande i 
arbetslivet behandlas frågan om fackliga organisationers möjligheter till 
sympatiåtgärder vid arbetskonflikter utomlands. Statens industriverk rappor

terade år 1977 om de multinationella företagen i svensk livsmedelsindustri. 
Samma år tillsattes en utredning om de internationella investeringarnas 
näringspolitiska effekter samt en utredning om översyn av den svenska 
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valutaregleringen som bl. a. kommer att beröra svenska företags direktinves
teringar i utlandet. Ar 1978 lade konkurrensutredningen fram ett förslag till 
ny konkurrensbegriinsningslag som inrymmer möjligheter till kontroll av 
samgåenden mellan företag. 

Oenigheten om urredningsuppgiftens lösning 

Utredningens överväganden har givit vid handen en enighet om att 

utländska direktinveste:ringar kan tillföra Sverige olika nyttigheter såsom 
kapital, sysselsiittningstillfällen, exportmöjligheter och nya kunskaper i fråga 
om teknik, marknadsföring och företagsledning samt att de uthindska 

direktinvesteringarna på dessa och andra siitt kan bidra till det svenska 
näringslivets differentiering, effektivitet och internationella konkurrenskraft. 
Meningarna har däremot gått starkt isär när det gällt att bedöma i vad mån de· 

utliindska direktinvesteringarna här i landet motiverar en samhällelig 
kontroll av utliindsk fåretagsetablering och utlandsiigda företags verksamhet. 
[porn utredningen har på initiativ av skilda ledamotsgrupper utarbetats tre 

olika förslag till en lag om kontroll av utliindsk företagsetablering här i riket. 
Inget av dessa förslag uppbärs av en majoritet av utredningens ledamöter och 

del har inte bedömts möjlig! all uppriilla etl förslag som kan samla majori1et. I 
denna situation har utredningen inte ansett det lämpligt att genom omröst

ning söka få fram ett enda förslag som kan betecknas som utredningens 
förslag. Utredningen har i stället stannat för att redovisa de tre nämnda 
förslagen vid sidan av varandra. 

Ett av dessa förslag går ut på att en utländsk företagsetablering och 
utlandsiigda företags verksamhet bör kontrolleras inom ramen för en 
lagstiftning som leder till reell likabehandling av svenskägda och utlandsägda 
företag. Företriidare för denna linje - kontrollinjen - är ledamöterna 
Bcrgqvist, fakerberg, Engman och Lundin. 

Det andra förslaget innefattar en begränsad möjlighet till kontroll av 
utländska övertaganden av svenska företag men uttrycker i övrigt uppfatt
ningen att de utlandsägda företagens verksamhet inte bör kontrolleras med 
andra medel än dem som står samhället och de anställda till buds för insyn 
och medhestämmande inom näringslivet i gemen. Företrädare för denna linje 
- likabehandlingslinjcn - ;ir ledamöterna Hagdahl, Lundqvist och Sieg
bahn. 

Det tredje förslaget, som i likhet med kontrollinjens förslag medger en 
fullständig etableringskontroll, tar i övrigt sikte på att konkreta problem som 
uppkommer i samband med utlandsägda företags verksamhet här i landet 

skall lösas inom ett lagfäst förhandlingssystem. Denna linje - förhandlings
linjen - företräds av ledamöterna Lindencrona och Olsson. 

Vad som sagts nu innebär att de olika linjernas överväganden och förslag 
skiljer sig från varandra. I separata avsnitt redovisas därför i det följande de 

uppfattningar som företrädarna för de olika linjerna har i fråga om den nu 
aktuella utredningsuppgiften. 
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Ko11trollif1ien 

Företriidarna för kontrollinjen har i korthet utvecklat sin mening på följande 
sätt. 

Det förhållandet att internationella koncerner genom dotterföretag iir 
verksamma hiir i landet kan ge upphov till problem på skilda områden. 

Ell grundliiggande problem rör de konsekvenser beslutsordningen inom en 
internationell koncern kan få för samhiillet m:h de anstiillda. Den styrning 
som den internationella koncernen utövar över sitt dotterföretag innebiir att 
viktiga beslut om dotterföretagets verksamhet inte sällan i realiteten fattas 
annorstiides iin i detta företag. 

Att en styrning av underordnade företag förekommer ligger i koncernbild· 
ningens natur och har i samma mån berättigande för internationella som rör 
inhemska kom:erner. Också för en inhemsk koncern giiller att det många 

gånger är moderföretaget som i realiteten disponerar över c.lotterföretagets 
möjlighekr att på ett meningsfullt siitt fullgöra sina förpliktelser gentemot 
samhiillet och de anstiillda. Vad betriiffar utlandsiigda företag har samhället 
och de anstiillda emellertid långtifrån likvärdiga möjligheter till insyn i och 

påverkan av beslutsprocessen. I fråga om inhemska koncerner finns allmänt 
sett stor<\ möjligheter att t. ex. genom samordning av de fackliga insatserna 
finna former för en informations- och förhandlingsverksamhet som är 

anpassad efter koncernens struktur och de reella maktförhållandena. Det 
svenska regclsystemet innehåller också uttryckliga bestämmelser som tar 
hänsyn till de särskilda förhållanden som råder inom en koncern. Med sin 
naturliga inriktning på de inhemska företagen blir emellertid de lagfästa eller 
avtalade formerna för samhällets och c.le anstiilldas insyn i och inflytande över 
svenskt näringsliv och svensk arbetsmarknad ofta utan full verkan när de 
skall tillkimpas på utlandsiigda företag. Dessa brister ter sig betänkliga i en tid 
som kräver intensifierad samverkan mellan samhälle och företag och 
demokratisering av företagen. Särskilt svårt kan det visa sig vara att förena 
den gängse beslutsordningen inom internationella koncerner med den för 
medbestämmandelagen grundliiggande principen att det inte längre är 
arbetsgivaren som ensam fattar beslut utan all beslutsbefogenheterna bör 
fördelas mellan arbetsgivare och arbetstagare genom förhandling och 
avtal. 

Det prim:ipiella problem som sammanhiinger med den utifrån styrda 
beslutsprocessen inom en internationell koncern förstiirks av en rad förhål
landen som iir karaktäristiska för dessa koncerner. Den internationella 
koncernen iir ofta mycket stor och företriider en stark koncentration av 
ekonomisk makt. Denna aspekt gäller inte endast storlek i sig utan närmast 
det förhållandet att den hiir i landet bedrivna n:rksamheten utgör en liten och 
inte sällan marginell del av koncernens verksamhet. Åtgärder som samhället 

eller de anstiillc.la vidtar för all påverka c.let hiir verksamma c.lotterföretaget tar 

diirför en tämligen begriinsad genomslagskraft. Såviil de anställdas som 
samhiillets möjligheter att hiivda sin stiillning gentemot det utlandsiigda 
fon.:taget måste också ses mot bakgrund av den eventualiteten att koncernen 
upphör att investera i dotterföretaget eller låter detta företag helt eller delvis 
flytta sin verksamhet till ett annat land. d~ir förhållandena från koncernens 
synpunkt ter sig gynnsammare. Ett utlandsiigt företag har diirför allmänt sett 
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en starkare förhandlingsposition gentemot samhiillet och de anstiillda än de 
inhemska företagen. 

Möjligheterna att ta till vara de anställdas och samhällets intressen i 
förhållande till de utlandsägda företagen inskränks också genom den 
bristande insynen i den internationella koncernen. Denna brist innebiir att de 
anställda och samhället ofta inte har ett tillfredsställande faktiskt underlag för 
bedömning av det utlandsiigda företaget ställning och utsikter. Helt grund
läggande uppgifter kan saknas såsom om den internationella koncernens 
struktur och vilken enhet inom koncernen som ytterst utövar bestämmande 
inflytande över övriga koncernenheter. Tillgång finns inte alltid till en 

redovisning av de ekonomiska resultatet för koncernen eller olika enheter 
inom koncernen som kan ge en rättvisande bild av ett enskilt dotterföretags 
ställning. Än mer påfallande är att kiinnedom kan saknas om elen övergri
pande planering i fråga om produktion, investeringar. sysselsättning eller 

drift, inom vars ram el! dollerföretag avses verka. 
Beslutsordningen inom en internationell koncern inger också farhågor för 

att värdlandets sociala och ekonomiska mål inte alltid tillbörligt beaktas. Det 
är inte säkert att den svenska synen på företagets roll i samhället och dess 
sociala ansvar delas av den internationella koncern som står i begrepp att 
ingripa i ett dotterföretags verksamhet. 

Ett omfattande problemkomplex utgörs av de samhällsekonomiska effek

terna av utländsk företagsetablering i Sverige. Det ankommer inte på 
utredningen att göra en bedömning i detta hänseende och utredningsupp
draget gör inte heller en sådan bedömning nödvändig. Hithörande aspekter 
har belysts i koncentrationsutredningens slutbetänkande. Som den mest 
generella slutsatsen av sin analys av de samhällsekonomiska följderna av 
företagandets internationalisering angav koncentrationsutredningen att 
vetenskapligt underlag saknas för att tillskriva de internationella koncernerna 
både de goda och de skadliga följder som brukar förknippas med dem i den 
allmänna debatten. Remissyttrandena över koncentrationsutredningens 
betänkande gav emellertid vid handen att meningarna om riktigheten av 
denna och andra i betänkandet redovisade slutsatser gick starkt isär. 
Hithörande frågor kommer också att på nytt behandlas av den år 1977 
tillkallade utredningen om de internationella investeringarnas niiringspoli
tiska effekter. Oavsett detta fortsatta utredningsarbetc rörande de samhälls
ekonomiska effekterna. kan pekas på vissu delområden där behovet av 
kontrollmöjligheter är framträdande. Osäkerheten om de sysselstittnings
mässiga konsekvenserna av utländsk företagsetablcring iir sålunda ofta den 
mest påtagliga nackdelen av att de anstiillda och samhället saknar möjligheter 
till insyn och inflytande över planeringen och beslutsproccssen i multinatio
nella företag. Vikten av att uppmärksamma problem med intern prissiittning i 
multinationella företag får numera anses allmänt erkiincl. Ehuru det inte 
ankommer på utredningen att ta initiativ på skattelagstiftningens område. 
bör framhållas att beskattningen av de multinationella företagen är förenad 
med åtskilliga problem. De multinationella företagens teknologispridning 
och de utlanclsiigda företagens forsknings- och utvecklingsverksamhet har 

vidare svåröverskådliga effekter på svensk industriell utveckling. ~1cd de 
multinationella företagens verksamhet sammanhänger också problem i fråga 
om konkurrensförhållanden och konkurrensbegränsande metoder. 
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Et1 annat problemområde gäller de sociala och kulturella aspekterna på 
utliindsk företagsetablcring. Det kan visserligen vara svårt att bedöma om 
förändringar i det sociala eller kulturella mönstret kan hänföras till utländsk 
företagsetablcring ellerom de väsentligen har att göra med att Sverige.allmänt 
sett står öppet för nya impulser och intryck utifrån. En stark utländsk 
inbrytning på begränsade områden kan emellertid få mindre önskvärda 
kulturella och sociala effekter. Ett uppenbart intresse i sammanhanget är att 
tidningar, böcker, film, reklam och andra massmedia inte kommer under 
sådant utländskt inflytande att det allvarligt inkräktar på det fria menings
utbytet. den allsidiga upplysningen eller de kulturella uttrycksmöjligheterna 

här i landet. 
Vad giiller politiska återverkningar av utliindsk företagsetablering kan 

erinras främst om den stora uppmärksamhet som i de mellanstatliga 
organisationernas arbete ägnats åt risken för att de multinationella företagen i 
kraft av sin ekonomiska makt påverkar de politiska förhållandena i värdlan

det. 
Ett yllerligare problemområde iir värdlandets beroende av den utlandsägda 

företagssektorn. Utvecklingen inom denna företagssektor är på ett helt annat 
sätt än som giiller för näringslivet i övrigt beroende av beslut och förhållanden 
som står utanför allmiin demokratisk och företagsdemokratisk kontroll. 
Graden av detta beroende sammanhänger friimst med den utlandsägda 
företagssektorns totala storlek och andel av det svenska näringslivets olika 
branscher. Allmiint sett kan den utländska andelen av svenskt näringsliv f. n. 
inte anses betydande. Denna situation skulle emellertid radikalt kunna 
förändras om några av de största företagen övergick i utliindsk iigo. 1-liirvid är 
att beakta att det utländska investeringsintresset företrädesvis tar sikte på de 
framtidsinrikrnde branscherna. 

De nu antydda problemen kriiver lagfästa möjligheter till kontroll av 
utländsk företagsetablering och utlandsägda företags skötsel. 

Ett huvudsyfte med den av oss föreslagna lagstiftningen är att genom 
bestämmelser om en i princip fullständig etableringskontroll tillförsäkra 
samhället möjligheter att bestämma elen utlandsägda företagssektorns 
storlek och inriktning. Med denna beredskap avses emellertid inte någon 
radikal omläggning av Sveriges hittillsvarande politik i fråga om utländska 
investeringar inom Sverige. Inom etableringskontrollens ram bör tillstånd 
sålunda meddelas. såvida inte det med hänsyn till det inflytande som 
härigenom kan uppkomma över svenskt företag eller svenskt näringsliv eller 
av andra skäl är oförenligt med allmänt intresse. 

Ett annat huvudsyfte iir att genom bestiimmelser om verksamhetskontroll 
söka siikerställa att det svenska regelsystemet kan tillämpas effektivt även på 
utlandsiigda företag. Med dessa bestämmelser åsyftas sålunda i realiteten inte 
en olika behandling av utlandsiigda och inhemska företag utan ett möjliggö
rande av att dessa båda kategorier av företag i förhållande till samhället och de 
anställda verkar under samma förutsättningar. 

En lag som skall kunna fylla dessa ändamål bör ges formen av ett 
korn:cssionssystem. Lagen bör i övrigt huvudsakligen innehålla följande. 

Svenska aktiebolag och svenska handelsbolag, som är kontrollsubjekt, får 
driva näringsverksamhet här i landet endast efter särskilt tillstånd (verksam
hetstillstånd). Sådan tillståndsplikt föreligger även för annat aktiebolag som 
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står under bestämmande utliindskt inflytande. I fråga om skyldighet för redan 
etablerade bolag att söka verksamhetstillstånd gäller särskilda övergångsbe
stämmelser. 

Lagförslaget ger möjlighet att förbinda verksamhctstillstånd med villkor 
och föreskrifter som behövs för att siikerställa att företaget inte driver sin 
verksamhet i strid mot allmänt intresse. För det stora flertalet utlandsiigda 
företag kan det knappast komma i fråga att uppställa villkor eller föreskrifier. 

En dylik reglering blir aktuell i allmänhet endast när ett företag ingår i en 
större internationell koncern. Dessa företag bör emellertid genom villkor 
förpliktas att iaktta OECD:s uppförandekod och andra internationellt 
vedertagna riktlinjer för multinationella företag. Villkor bör också uppställas 

som ger uttryck för principen att en internationell koncern har ansvar för att 
dess här i landet verksamma dotterföretag på ett meningsfullt sätt fullgör vad 
som på grund av lag eller avtal åvilar dotterföretaget i fråga om informations
och förhandlingsskyldigheter. Mot bakgrund av den för lagförslaget grund
läggande principen om reell likställdhet mellan utlandsägda och inhemska 
företag bör genom villkor krav ställas på upplysningar om här i landet 

verksamma internationella koncerner som går utöver den i OECD-koden 
rekommenderade informationsstandarden. För varje företag individuella 
villkor skall också kunna ställas upp i syfte att förhindra att allmänna 
intressen åsidosätts. 

Statens industriverk skall utöva tillsyn över företag som meddelats 
verksamhetstillstånd i syfte att förhindra att företaget åsidosätter uppställda 
villkor eller föreskrifter elier annars driver sin verksamhet i strid mot allmiint 
intresse. 

De företag som står under tillsyn skall vara skyldiga att lämna industri
verket de upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen. Om det 
finnes påkallat för att vinna viss upplysning om ett koncessionspliktigt 
företags verksamhet, tar industriverket förordna att utredning skall verk
ställas av en offentlig utredningsman. I aktiebolag skall industriverket vidare 
fä förordna en offentlig revisor med uppgift att tillsammans med övriga 

revisorer delta i granskningen av styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning samt av bolagets riikenskaper. 

Enligt lagförslaget skall industriverket få förtydliga villkor eller föreskrift 
och upphäva eller mildra villkor eller föreskrifter som inte längre är behövliga 
eller lämpliga. Lagförslaget ger emellertid också industriverket möjligheter 
att ingripa mot ett företag som driver sin verksamhet i strid mot allmänt 
intresse. Industriverket skall sålunda få förelägga företaget vid vite att 
efterkomma sådana villkor och föreskrifter som företaget åsidosatt. Industri
verket skall också ha möjlighet att förbinda företagets verksamhetstillstånd 
med nya eller ändrade villkor eller föreskrifter. 

Är fråga om tillämpning av industriverkets befogenheter särskilt betydel
sefull från allmän synpunkt, skall industriverket överllimna ärendet till 
regeringen för avgörande. Som ett yttersta sanktionsmedel inom konces

sionssystemets ram föreslås att regeringen skall kunna återkalla verksam
hetstillstånd. Detta får dock ske endast om företaget driver sin verksamhet i 

strid mot allm.int intresse på ett sådant sätt att synnerliga skäl föreligger till 
detta. Som exempel härpå anges i lagförslaget att företaget vid upprepade 
tillfällen eller grovt åsidosätter väsentligt villkor eller väsentlig föreskrift som 
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förbundits med tillståndet. Föreligger förhållande som utgör grund för 
återkallelse av verksamhetstillstånd och har kontrollsubjekt genom sitt 
inflytande över bolaget haft avgörande betydelse för uppkomsten av detta 
förhållande, skall regeringen som ett alternativ till koncessionsindragning 
kunna förelägga kontrollsubjektet att inom viss tid avyttra sina aktier eller 

andelar i företaget. 
Koncessionssystemet, som förutsätter att verksamhetstillstånd bestäms 

att avse visst eller vissa slag av verksamhet, innefattar i sig en etablerings

kontroll. Systemet kompletteras emellertid med regler om förvärvstill
ståndsplikt. Kontrollsubjekt får sålunda inte utan tillstånd i varje särskilt fall 
förvärva så många aktier i svenska aktiebolag au förviirvaren därmed får en 
andel eller ökar sin andel av aktiekapitalet eller röstetalet för bolagets samtliga 
aktier så att denna andel överskrider någon av följande gränser, nämligen 5, 
10, 20, 40 och 50 procent (förvärvstillstånd). Förviirvstillståndsplikt för 
kontrollsubjekt föreligger också i fråga om lörviirv av andel i svenskt 
handelsbolag eller av äganderät1 eller nyttjanderätt till rörelse eller del av 

rörelse som någon driver här i landet. Från förviirvstillståndsplikten undantas 
vissa familjeriittsliga förvärv, vissa förvärv i samband med fusioner eller 
nyemissioner och förvärv av aktier som omfat1as av hembudsskyldighet. 

Lagförslaget innehåller regler som medger etableringskontroll även i andra 
hänseenden. Från 1916 års lag har i ston setl oföriindrade överförts de 
grundläggande bestämmelserna om utliinningsförbehåll. Detta innebiir bl. a. 
att utlänningsförbehåll inte får iindras utan tillstånd och att genom utlän
ningsförbehåll bundna aktier inte får förviirvas av kontrollsubjekt. I anslut
ning till dessa bestämmelser öppnas emellertid en möjlighet för kontrollsub
jekt att efter tillstånd förvärva även bundna aktier i svenska aktiebolag. A 
andra sidan föreslås att den som efter det han förvärvat bundna aktier blir 
kontrollsubjekt skall vara skyldig att söka tillstånd att behålla sina aktier. 
Lagförslaget ger vidare möjligheter att efter särskild prövning få vissa s. k. 
ofullständiga förbehåll likställda med utlänningsförbehåll. Från 1968 års lag 
har överförts bestämmelser om tillstånd för kontrollsubjekt att sluta svenskt 

handelsbolag. 
Tillståndsprövningen skall enligt lagförslaget utövas av regeringen eller 

myndighet som regeringen bestämmer. Härvid förutsiitts att samma ordning 
som nu råder i fråga om etableringskontroll enligt 1916 års lag i princip skall 
gälla även framgent, nämligen att tillståndsärenden som från allmän 
synpunkt inte är särskilt betydelsefulla delegeras till statens industriverk. 

Stor uppmärksamhet har i lagförslaget ägnats åt de anställdas möjligheter 

till insyn i och påverkan av handläggningen av ärenden enligt lagen. 
Som en allmän regel föreslås gälla att, innan fråga om tillstånd eller åtgärd 

enligt lagen avgörs, skall lokal avtalsslutande arbetstagarorganisation eller 
dess centrala organisation beredas tillfälle att yttra sig i Hrendct rn:h delta i 
överliiggning med part i ärendet. Om ärendet avser tillstånd till etablering av 
nytt företag, skall motsvarande rätt tillkomma facklig organisation som för 
varje huvudsaklig arbetstagarkategori kan antas komma att organisera 
flertalet av dem som kommer att anställas av företaget. 

Med hänsyn till att transaktioner mellan iigare av aktier eller andelar i ett 
bolag och köpare i allmiinhet inte omfattas av arbetsgiva-res förhandiings
skyldighet enligt medbestiimmandelagen föreslås till avhjiilpande av denna 
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brist särskilda regler om samråd i samband med tillståndspliktiga förvärv. 
Innan avtal om sådant förvärv träffas, skall sålunda förvärvaren påkalla 
samråd rörande den framtida sysselsättningen och andra anställningsförhål
landen med lokal eller central avtalsslutande arbetstagarorganisation. Genom 
särskilda bestämmelser kan detta samråd samordnas med tillståndspröv
ningen. 

Berörd central arbetstagarorganisation ges en ovillkorlig rätt att hos 
tillsynsmyndigheten begära att denna påkallar överläggning med ett konces
sionspliktigt företag. I fråga om rätten att klaga på tillsynsmyndighetens 
beslut gäller att den berörda centrala arbetstagarorganisationen anses som 
part. 

Lagförslaget innehåller slutligen särskilda bestämmelser om dispens, 
ansvar för lämnande av oriktig eller vilseledande uppgift, tystnadsplikt för 
offentliga funktionärer,åtalsprövning och prövning av mål om utdömande av 
vite. 

Också andra former för samhällelig och företagsdemokratisk insyn i 
utlandsägda företag har övervägts. Anledning har inte ansetts föreligga att 
ändra lagen ( 1976:351) om styrelserepresentation för de anställda i aktiebolag 
och ekonomiska föreningar, då denna lag oberoende av företagets ägarför
hållanden ger de anställda rätt att utse två arbetstagarledamöter i företag med 
minst 25 arbetstagare. Däremot har föreslagits ett särskilt tillägg till lagen 
I I 976:350} om styrelserepresentation för samhället i aktiebolag, ekonomiska 
föreningar och stiftelser av innebörd att statens representationsrätt uttryck
ligen anges avse även bolag som meddelats verksamhetstillstånd. 

Likabehandlingslinjen 

Företrädarna för likabehandlingslinjen har utvecklat sin mening på i 
huvudsak följande sätt. 

De problem som föranlett övriga ledamöter att i olika former föreslå lagfäst 
kontroll av utländsk företagsetablering och utlandsägda företags verksamhet 
anknyter i huvudsak till rent teoretiska risker. Något verkligt behov av dessa 
långtgående kontrollmöjligheter har sålunda inte påvisats. Än väsentligare är 
de betänkligheter från handels-, sysselsättnings- och rättspolitiska synpunk
ter som framför allt det föreslagna koncessionssystemet inger. 

För den svenska näringspolitiken spelar exportfrämjandet en väsentlig roll. 
I världshandeln finns nu en tendens mot ökad protektionism. Restriktiva 
regleringar för utlandsägda företag kan mycket väl användas som ursäkt för 
diskriminerande åtgärder mot import från Sverige. Det kan befaras att 
motsvarande kontrollåtgärder införs i andra länder och att därvid svenska 
företag utomlands kan råka ut för krav som är betydligt mer långtgående än 
vad de svenska kontrollmyndigheterna skulle kunna tänkas resa mot 
utlandsägda företag i Sverige. Över huvud motverkar en utveckling med 
ingående reglering av utlandsägda företags verksamhet en rationell interna
tionell arbetsfördelning. För Sverige bör det med hänsyn till att Sverige 
framför allt är ett ursprungsland för internationella investeringar vara en 
angelägen handelspolitisk uppgift att motverka restriktioner för internatio
nell etablering och diskriminering av utlandsägda företag. Det är ett starkt 
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. exponindustriellt intresse att Sverige hiivdar den inte minst av OECD genom 
1976 års beslut framhållna principen om nationell behandling av utlandsägda 
företag. Utgår man från det rättsskyddsstandard som är önskviird för svenska 
företags utlandsinvesteringar framstår övriga utredningsledamöters stånd

punkt att utlandsägda företags verksamhet i Sverige skall kontrolleras med 
stöd av siirskild lagstiftning som djupt otillfredsstiillande. 

Den utlandsägda företagssektorn i Sverige är vid en jiimförelse med övriga 

OECD-liinder liten men den är verksam inom betydelsefulla områden och 
Jiimnar diirvid ett påtagligt positivt bidrag till svensk ekonomi och industriell 
utveckling. Till följd av den tekniska utvecklingen och förändringar i 
marknadsbilden förekommer nedläggningar och friställningar inom den 
utlandsiigda företagssektorn. Detta giiller emellertid för alla företag som 
<lrbetar i en konkurrensmiljö. Av de nedläggningsfall som inträffat kan inte 
dras generella slutsatser om att utlandsiigda företag i krissituationer skulle 
handla på annat siitt än inhemska företag. I den mån ett dotterföretag inom en 
större koncern kommer i svårigheter innebär tillhörigheten till en större grupp 
ofta en finansiell uthållighet som är ägnad att underlätta en omstiillning. Än 
viktigare är att samarbetet inom en internationell koncern ofta ger spridning 
av tekniskt kunnande och marknadskunnande som gör det möjligt att så 
tidigt förutse och anpassa sig till en ändrad produktions- och marknadsbild att 
drastiska omstiillningar inte aktualiseras. De misslyckanden som före
kommit inom den utlandsiigda företagssektorn innebär undantag från en 
gynnsam utveckling och ger ingen erfarenhetsmiissig grund för en omfat
tande restriktiv reglering av de utlandsägda företagens verksamhet. 

Primiirt avgörande vid ett internationellt investeringsbeslut iir marknads-, 
produktions- och finansieringsförutsiittningarna. Av väsentlig och ökande 
betydelse iir emellertid de allmänna politiska, rättsliga och ekonomiska 
förhållandena i värdlandet. De utlandsägda företagen i Sverige arbetar i stor 
utsträckning med avancerad teknologi. För den typ av långsiktiga och 
eftersträvansvärda investeringar som utländska företag gjort i landet krävs en 
betydande säkerhet och förutsebarhet rörande de allmiinna förutsiittningarna 
för investeringarna. De vidsträckta generalklausuler genom vilka i det 
föreslagna koncessionssystemet rätten till niiringsverksamhet regleras före-
1..:ommer inte i den svenska rättsordningen. Om det föreslagna kom:essions
systemet skulle gälla all näringsutövning, är det uppenbart att det inte 
uppfyller de krav på lagbundenhet i myndigheternas handlande som är 
fundamentala i en utvecklad rättsstat. Den osäkerhet i förutsebarhet som iir 
förknippad med ett koncessionssystem skulle inte kunna undanhållas dem 
som har ett intresse för att investera hiir i landet. 

Till mycket betydande del kan investeringarna under senare år i utlands

ägda företag i Sverige antas gjorda av redan tidigare etablerade foretag. Den 
faktiska utvecklingen beaktad tillsammans med den svenska marknadens 
litenhet, det höga kostnads!Uget och den försämrade produktivitetsutveck
Iingen ger anledning anta att iiven marginella förändringar av verksamhets
förutsättningarna kan leda till att internationella investeringar går Sverige 
förbi. I det Wge Sverige befinner sig iir alla sysselsättningsskapande investe

ringar angelägna. Siirskilt angelägna for ett industriland som Sverige är 
investeringar for tekniskt avancerad produktion med hög exportpotential. Ett 
koncessionssystem for utlandsägda företag kan antas ha särskilt negativa 
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effekter på den typen av investeringar. Detsamma gäller i princip ell 
lörhandlingssystem. Dessa lagförs/ag iir i hög grad iignadc att motverka sina 
egna syften och del skulle vara ett oförsvarligt iiventyr all genomföra något av 
förslagen. 

De regler som gli/ler för svensk! näringsliv och den svenska arbetsmark
naden i gemen och inte minst de kollektivavtal som kan komma all slutas på 
medbestämmande/agens grund ger och kommer all ge betydande möjlig
heter för samhället och de anstiillda all hävda sina intressen gentemot de 
utlandsägda företagen. I den mån ytterligare åtgärder skulle behövas för all 
väl integrera de utlandsägda företagen i det svenska samhället måste de bygga 
på annan grund iin diskriminerande lagstiftning. Som alternativ till ell 
koncessionssystem pekas i direktiven på ett good hehavioursystem som i 
första hand bör bygga på frivillighet och samverkan mellan myndigheter och 
företag. OECD:s uppförandekod är ett sådant frivilligt normsystem. Ell 
seriös! samarbete om de möjligheter och komplikationer som OECD-koden 
innehåller bör kunna medföra en ökad förståelse och ell ökat förtroende på 
ömse håll. Svenska näringslivsorganisationer har för övrigt redan förordat att 
OECD:s rekommendationer tas till riktmiirke för företagens verksamhet. 

Invändningar kan också resas mol övriga utredningsledamöters förslag att 
all slags utländsk nyetablering skall vara underkastad tillståndsplikt. De 
utlandsägda handelsföretagens verksamhet i Sverige har till stor del ett 
oupplösligt samband med vår frihandelspolitik. Med hänsyn till de negativa 
handelspolitiska effekterna och våra internationella åtaganden är det svårt all 
tiinka sig fall diir en nyetablering av ett handelsföretag skulle kunna vägras på 
grund av nationaliteten hos företagets ägare. Eftersom lagstiftningen från 
samhällets utgångspunkt inte skulle ha nämnvärd praktisk betydelse för 
handelsföretagens del men ändock skulle utgöra och internationellt uppfattas 
som en protektionistisk åtgärd talar övervägande skäl mot en nyetablerings
kontroll för handelsföretag. Mot bakgrund av den utlandsägda sektorns 
relativt ringa omfattning och hittillsvarande erfarenheter av företagens 
verksamhet i landet är det också svårt att finna praktiska fall diir tillstånd till 
en nyetablering av industriell verksamhet skulle vägras ett utländskt foretag 
men inte hindras om företaget varit svenskägt. En nyetableringskontroll 
inger osiikerhet om de förutsättningar under vilka utlandsiigd näringsverk
samhet kan bedrivas här i landet och kan leda till negativa effekter på 
företagens investeringsbenägenhet. Mycket av näringslivets livskraft bygger 
på möjligheten att pröva nya vägar. Diversifiering är dock ofta en tillräckligt 
äventyrlig väg att möta utveckling och konkurrens för att inte behöva belastas 
med mynclighetsprövning. På grund av det anförda måste övriga utrednings
ledamöters krav på nyetableringskontroll avvisas. 

Angeliigenheten av en rationell internationell arbetsfordelning framkallar 
tvekan också inför restriktioner i fråga om utländska direktinvesteringar i 
heståencle företag här i landet. Denna tvekan förstärks av att konkurrensut
redningen nyligen lagt fram ett förslag om en icke diskriminerande fusions
kontroll som om det leder till lagstiftning radikalt minskar behovet av en 
särskild reglering av företagsförvärv gjorda av utländska företag. Det finns 
emellertid inte tillräcklig anledning att helt reservera sig mot övriga 
utrcdningsledamöters tanke att genom en utbyggnad av bestämmelserna i 
1916 och 1968 års lagar göra det möjligt att pröva utländska förvärv av 
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svenska aktiebolag och handelsbolag. Väsentligt är emellertid att härvid 
anknyta till giillande lagstiftning samt till Sveriges internationella åtaganden. 
främst vår anslutning till OECD:s kapitalliberaliseringsstadga. Tillstånd 
inom ramen för denna övcrtagandckontroll bör sålunda meddelas. såvida inte 
det strider mot grunderna for annan lag eller skulle åsamka landets intressen 

utomordentlig skada. Även på andra punkter skiljer sig den tilltiinkta 
övertagandckontrollen från övriga ledamöters förslag. 

Enligt lagförslaget skall visserligen kontrollsubjekt vara underkastad 

tillståndsplikt vid förvärv av aktier i svenska aktiebolag. Anledning finns 
emellertid inte att låta denna förvärvstillståndsplikt omfatta andra aktiebolag 
än sådana som saknar utHinningsförbehåll. Det är inte heller nödvändigt att 
låta tillståndsplikten inträda i andra fall än när förvärvaren får en andel eller 
ökar sin andel av aktiekapitalet eller röstetalet for bolagets samtliga aktier så 
att denna andel överskrider någon av följande gränser, nämligen i akticmark
nadsbolag 10. 20 och 50 procent och i andra bolag 20 och 50 procent. 
Tillståndsplikten bör omfatta också förvärv av andel i svenskt handelsbolag 
men inte med hänsyn till säkerheten i den allmänna omsättningen förvärv av 

rörelse eller del av rörelse. Från forvärvstillståndsplikten bör göras tidigare 
nämnda undantag. 

I likhet med övriga linjers förslag tas i lagförslaget upp bestämmelser om 
utliinningsförbehåll. likställt forbehåll, tillstånd till ändring av förbehåll i 
svenskt akticholags bolagsordning, tillstånd till förvärv och hehållande av 
bundna aktier och tillstånd till slutande av svenskt handelsbolag. 

Tillståndsprövningcn skall utövas av regeringen eller myndighet som 
regeringen bestämmer. Innan fråga om tillstånd avgörs, bör tillståndsmyn
dighcten ge arbetstagarorganisationerna i det berörda företaget tillfälle att 

yttra sig. Några regler om skyldighet för förvärvaren att innan avtal om 
tillståndspliktigt förvärv träffas samråda med berörda fackliga organisationer 
föreslås däremot inte, enär hithörande frågor bör lösas i ett vidare samman
hang. 

Under förutsättning att den av konkurrensutredningen föreslagna fusions
kontrollen kommer till stånd och för att inte någon skillnad skall föreligga 
mellan kontrollen av inhemska och utländska förctagsförvärv föreslås att 
forviirvstillstånd skall fä förenas med villkor eller föreskrifter som behövs for 
att förhindra att från allmän synpunkt väsentliga oliigenheter uppkommer i 
samband med förvärvet. 

Lagförslaget innehåller slutligen särskilda bestämmelser om dispens, 
ansvar för liimnande av oriktig eller vilseledande uppgift. tystnadsplikt för 
dem som fått ta del av vad som förekommit vid handliiggningen av 
tillståndsärende, åtalsprövning och prövning av mål om utdömande av 
vite. 

F örha 11d/i11gs/i11ie11 

Företriidarna för förhandlingslinjen har sammanfattningsvis angivit sin 
mening sålunda. 

Förhandlingslinjen har med kontrollinjen gemensamt uppfattningen om 
vilka problem som kan sammanhänga med utländska direktinvesteringar hiir 
i landet och om behovet av en lagfäst kontroll av utländsk företagsetablcring 
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och utlandsiigda företags verksamhet men skiljer sig från kontrollinjen 
bi.:triiffande utformningen av denna lagstiftning. I sak avser denna skillnad 
dock endast verksamhetskontrollen. 

Om och i vilka former samhiillet hör ha särskilda möjligheter att kontrollera 
verksamheten vid utlandsägda företag är en komplicerad avvägningsfråga. Å 

ena sidan är det angeläget att de betydande bidrag till svensk ekonomi och 
svenskt näringsliv som utländska clirektinvesteringar kan medföra inte går 
förlorade genom infrirandet av ett kontrollsystem som kan inge föreställ
ningen att de utlandsägda företagen har att bedriva sin verksamhet här i 
landet under andra och sämre betingelser än de inhemska företagen. A andra 
sidan talar mycket för att de begränsade möjligheterna till insyn i alla de 
förhållanden som är av betydelse för bedömningen av ett utlandsägt företag 
och det inflytande som internationella koncerner har över sina i Sverige 
baserade dotterfbretag kan stiilla samhället och de anstiillda inför problem 
som inte kan bemästras annat än genom särskilda regler för dessa företag. 

Behovet av en särskild ordning för haridläggning av frågor om utlandsägda 
företags verksamhet måste till en början ses mot bakgrund av elen siirskilda 
under senare tid gjorda utbyggnaden av lagar och avtal som har till syfte att 
bereda samhiillet och löntagarna möjligheter till insyn i och inflytande över 
niiringslivet. En annan faktor av betydelse i sammanhanget är att elen 
omfattande internationella och inhemska debatten om de multinationella 
företagen bör ha gjort dessa företag i hög grad medvetna om nöclviincligheten 
av att ta hänsyn till viircllunclets och de anställdas olika intressen. Rent 
allmiint kan antas att det för en internationell koncern som är mån om sitt 
anseende inte liingre iir möjligt att låta sina dotterföretag i andra Hinder agera 
på ett sätt som framstått som oursäktligt. En omständighet som kan 
motverka de risker som är förbundna med multinationella företags verk
samhet är också det arbete som skett och som pågår med sikte på 
uppstiillandet av uppförandekoder för multinationella företag. Yt1erligare att 
beakta är bl. a. att Sverige vid en internationell jämförelse har en tämligen 
begränsad utlandsägd företagssektor. 

Nu angivna förhållanden onöcliggör emellertid inte särskilda möjligheter 
till kontroll av utlandsägda företags verksamhet i Sverige. Som tidigare 
antytts kan elen omstiindigheten att ett utlandsägt företag står under 
bestHmmande inflytande av en internationell koncern innebära att företaget 
inte alltid på ett meningsfullt sätt kan fullgöra de förhandlings- och 
informationsplikter som tillförsiikrats samhället och de anställda i lag eller 
avtal. OECD:s uppförandekod för multinationella företag tar visserligen upp 
rekommendationer av betydande intresse för de multinationella företagens 
relationer med myndigheter och anställda i värdlandet, men ger inga 
garantier iör att företagen handlar i överensstämmelse med dessa rekom
mendationer. Även om den effektivaste motvikten mot de multinationella 
företagen borde kunna skapas genom internationellt samarbete mellan 
staterna, finns det än så länge inga andra möjligheter än att på det nationella 
planet, i smidigare former och med sikte på konstruktiva lösningar av 
förebyggande natur söka handlägga problem som kan uppkomma vid 
utlandsiigcla företags verksamhet. Att elen utlandsägda föreragssektorn är 
tämligen liten och att sannolikheten under senare tid ökat för ett korrekt 
upptriiclande från de multinationella företagens sida i Sverige är heller inte 
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tillräckligt för att det skall kunna anses försvarligt att stiilla samhället utan 
möjligheter att ingripa i de fall när andra medel visar sig ineffektiva. Det är 
emellertid viktigt att htllla i minnet att erfarenheterna från de utlandsägda 
företagens verksamhet hiir i landet är till alldeles övervägande del goda. Eu 
system för kontroll av verksamheten vid dessa företag måste därför ges en 
omfattning och inriktning som står i rimligt förhållande till de erfarenheter vi 

hittills haft av dessa företag. 
Mot denna bakgrund finns det inte skiil att reglera de utlandsägda 

fi.iretagens rätt att efter etableringstillfållet driva näringsverksamhet hiir i 
landet eller att utöva någon fortlöpande kontroll av dessa företags verk
samhet med andra medel än sådana som är allmänt tillämpliga på hiir i landet 
verksamma företag. En sådan kontroll medför onödig byråkrati och kan leda 
till minskad investeringsvilja hos här etablerade utlandsägda företag. Kvar 
står emellertid att det vid cl! utlandsägt företag kan uppkomma problem, som 
har sin väsentliga grund i au företaget står under bestämmande utliindskt 
inflytande och som inte kan lösas med gängse medel. Även om dessa problem 

inte kan antas bli särskilt vanliga, är det önskvärt att de löses genom 
förhandlingar mellan samhället och det berörda företaget. Det är emellertid 
nödvändigt att visa allvaret i statsmakternas intentioner genom att ge formell 
stadga åt en förhandlingsordning med detta syfte. Ett lagfäst förhandlings
system främjar också möjligheterna all snabbt uppmärksamma uppkom
mande problem och medger en lämplig reglering av ansvaret för att 
problemen tas upp till behandling. 

Det av oss fårordadc lagförslaget ger möjligheter att ta upp förhandling 

med utlandskontrollerat företag, om företaget inte iakttar internationella 
vedertagna riktlinjer för multinationella företags uppträdande eller om det 
annars i samband med företagets verksamhet uppkommer fara får att allmänt 
intresse åsidosiitts. Med utlandskontrollerat företag avses härvid svenskt 
aktiebolag eller svenskt handelsbolag, vari utländskt rättssubjekt äger så 
många aktier eller andelar att det har mer än hälften av rösterna för samtliga 
aktier eller andelar i bolaget eller över vilket utländskt rättssubjekt annars 
utövar el! bestämmande inflytande. Skyldigheten att genom förhandling 
undanröja fara för att allmänt intresse åsidosätts skall ankomma på statens 
industriverk. Det skall emellenid inte åligga industriverket att ta initiativ till 
sådan förhandling. Initiativrätten tillkommer i stället främst de anställda 
genom lokal avtalsslutande arbetstagarorganisation eller dess centrala orga
nisation. Framställning om förhandling skall också kunna göras av myndig

het, i förhållande till vilken företaget är skyldigt att lämna information eller 
fullgöra annan förpliktelse, och kommun inom vars område företaget 
bedriver sin verksamhet. 

Lagförslaget ger industriverket vissa befogenheter för att få till stånd en 
förhandling och ett förhandlingsunclerlag. Industriverket får sålunda före
liigga ett utlandskontrollerat företag att inställa sig till förhandling inför 

industriverket samt att tillhandahålla industriverket för förhandlingen 
relevanta upplysningar och handlingar. Om det behövs for att vinna 
upplysning rörande omständighet som är av betydelse för förhandlingen, får 
industriverket förordna att utredning om företagets verksamhet skall verk
ställas av offentlig utredningsman enligt en särskild instruktion. Det skall 
åligga företagsledningen att i den utsträckning det är nödvändigt för 
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utredningsuppgiftcns fullgörande bereda den offentlige utredningsmanncn 
tillfälle att granska företagets böcker, räkenskaper och andra handlingar samt 
i övrigt lämna honom de upplysningar han begär. Frånscn nu angivna 
befogenheter bygger det föreslagna förhandlingssystemet på frivillighetens 
grund. Industriverket skall sålunda bedriva sin förhandlingsverksamhet utan 
tillgång till några medel som har till syfte att framtvinga en lösning av de 

under förhandlingen behandlade sakfrågorna. 
Om förhandlingen vid industriverket misslyckas, skall det åligga industri

verket all anmiila detta till regeringen. Sedan förhandlingsmisslyckande på 
detta sätt anmälts, får på regeringsplanet ske en allmiin bedömning av till vad 
della bör föranleda. Lagförslaget håller vägen öppen får regeringen att på nytt 
ta upp förhandlingar med företaget. Sådana förhandlingar skall regeringen 
ocksä kunna ta upp oberoende av om fårh1111dlingar påkallats hos industri
verket. 

i\ ven syftet med förhandlingarna på departements planet skall vara att på 
frivillighetens väg få till stånd uppgörelser som undanröjer fara för att allmänt 
intresse åsidosätts. Lagförslaget ger emellenid regeringen en yttersta 
möjlighet att ingripa med sanktionsmedel. Regeringen skall sålunda kunna 
uppställa vitessanktionerade villkor eller föreskrifter rörande verksamheten 

vid företaget. Det förutsätts emellertid att så skall få ske endast om företaget 
inte inställer sig till förhandling eller om förhandlingen ger vid handen att det 
för tillgodoseende av allmänt intresse är oundgängligen nödvändigt. 

Som tidigare antytts förordas en i princip fullständig etableringskontroll 
som skall göra det möjligt för samhället att bestämma den utlandsägda 
företagssektorns storlek och inriktning. Lagförslaget tar sålunda upp samma 
regler om förvärvstillstånd och samrådsplikt som kontrollinjens förslag. I 
stället för föreskrifter om koncessionsplikt träder regler om nyetableringstill
stånd. Utlandskontrollerat företag skall sålunda få börja driva näringsverk
samhet eller ta upp annat slags näringsverksamhet endast efter sådant 
tillstånd. Till lagförslagets etableringskontrollregler hör också de för samtliga 
linjer gemensamma bestämmelserna om utlänningsförbehåll. likställt förbe
håll, tillstånd till ändring av förbehåll i svenska aktiebolags bolagsordning, 
tillståml till forviirv och behållande av bundna aktier och tillstånd till slutande 
av svenskt handelsbolag. 

Lagförslagets regler om tillståndsprövning överensstämmer helt med 
kontrollinjens forslag. Det ger också möjligheter att förena förvärvstillstånd 
och nyetablcringstillstånd med villkor eller föreskrift som behövs for att 
förhindra att från allmän synpunkt väsentliga olägenheter uppkommer i 
samband med förvärvet eller etableringen. 

Lagförslaget innehåller slutligen bestämmelser om dispens, ansvar för 
oriktig eller vilseledande uppgift, tystnadsplikt får offentliga funktion~irer. 

åtalsprövning, prövning av mål om utdömande av vite och talerätt mot beslut 
av statens industriverk. 

2 Riksdagen 1981182. I sam/. Nr 135. Bilagedel 
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2 Förbättrad information om ägarförhållandena 
aktiebolag 

18 

svenska 

Upplysningar om ägarförhållandena i svenska aktiebolag i allmiinhet står att 
finna i den offentliga aktiebok, som styrelsen för varje aktiebolag i princip 
skall föra. Som upplysningskälla har aktieboken emellertid vissa brister. Den 
mest framträdande bristen är att aktieboken i regel inte återspeglar de verkliga 
ägarförhållandena. Detta sammanhiinger med att aktieägarna inte ifr skyldiga 
att registrera sina innehav i aktieboken. Sådan registrering iir i princip inte 
heller en förutsättning för att akticiigarna skall kunna lyfta utdelning på 
aktierna. En på konventionellt sätt förd aktiebok iir vidare svåröverskådlig, 
diirför att den är ett register över aktierna i nummerföljd och inte över 
aktieägarna. En sådan aktiebok iir slutligen tillgänglig endast hos bolaget. 

Sedan år 1971 finns ett alternativt system för förande av aktiebok, det 
tidigare niimnda VPC-systemet, till vilket aktiebolagen kan anslutas på 
frivillig viig. Aktiebolag som anslutits till VPC-systemet kallas avstämnings
bolag. Vid årsskiftet 1977178 var antalet avstiimningsbolag inemot 150. Av de 
sammanlagt 134 aktiemarknadsbolagen, dvs. bolag vars aktier noteras på 
fondbörsen eller på fondhandlarelistan, var 121 eller drygt 90 procent 
avstämningsbolag. VPC-systemets huvudsyfte är att förenkla aktiehante
ringen i bolag med många aktier och stor ägarspridning men systemet 
förbiittrar också insynen i avstiimningsbolagens ägarförhållanden. 

Aktieboken i avstämningsbolag förs av Värdepapperscentralen VPC 
Aktiebolag medelst automatisk databehandling och rätten till utdelning 
m. m. är knuten till registrering i aktieboken. I aktieboken införs aktieägarna 
med uppgift om identifieringsnummer och postadress. För varje ägare anges 
det antal aktier han äger av olika slag. I stiillet för den verklige aktieägaren k<'.n 
registreras bank eller fondkommissionär, som är auktoriserad som förvaltare 
av aktier (inhemsk förvaltare). Om aktier i avstämningsbolag är föreml!l för 
handel vid ut!Undsk fondbörs, kan vidare efter särskilt tillstånd i stället för 
aktieägare som är bosatt utomlands i aktieboken registreras den som fått i 
uppdrag att i utlandet förvalta hans aktier (utländsk förvaltare). Varken 
förvaltaren eller aktieägaren har emellertid rösträtt för aktier som är 
förvaltarregistrerade. Offentligheten i V PC-systemet tillgodoses på det sättet 
att vem som helst på begiiran skall tillhandahållas en utskrift av aktieboken 
med uppgifter om de aktieägare som har mer iin 500 aktier 1 bolaget. I 
utskriften, som inte får vara äldre än sex månader, tas aktieägarna och 

förvaltarna upp i alfabetisk ordning. En i princip likvärdig offentlighet 

föreligger i fråga om aktier som i aktieboken för avstämningsbolag registreras 
i inhemsk förvaltares namn. Inhemsk förvaltare är nämligen skyldig att till 
VPC lämna uppgift om sådan aktieägare som har mer än 500 aktier i samma 

bolag. Dessa uppgifter sammanställs av VPC för varje aktiebolag. Samman
ställningen hålls tillgänglig för var och en hos såväl bolaget som VPC och får 
inte vara äldre än sex månader. 

Målet för utredningens förslag i denna del har varit att åstadkomma en 
tillförlitlig, aktuell och liittillgänglig information om iigarförhållandena i de 
större aktiebolagen. Utredningen har hiirvid preciserat begreppet större 
al<tiebolag till att avse bolag som uppfyller åtminstone något av vissa angivna 
kriterier, av vilka det mest utslagsgivande tar sikte på bolag diir antalet 
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anställda under det senast förflutna riikenskapsåret här i landet uppgåtl till i 
genomsnitt minst WO. Med hänsyn till att dessa större bolag har vitt skilda 
behov av en möjlighet till förenklad aktiehanterir!g har utredningen ansett all 
en obligatorisk anslutning av alla större bolag till VPC-systemet inte skulle 
vara en generellt lämplig form att lösa informationsfrågan. För de större 
bolagen bör emellertid finnas en information om ägarförhållandena som i 
fråga om tillförlitlighet, överskådlighet och tillgänglighet är i princip likvärdig 
med den som förekommer i avstämningsbolag. 

Informationen om iigarförhållandena i de större bolagen bör åstadkommas 
på det sättet att VPC i fråga om varje större bolag - iiven de som är 
avstiimningsbolag - med hjiilp av automatisk databehandling framstiiller en 
offentlig förteckning över aktieägare med större innehav i bolaget (förteck
ning över större aktieinnehav). I förte•:kningen skall i alfabetisk ordning tas 
upp de aktieägare som har mer än 500 aktier, eller om innehavets röstetal 
överstiger en promille av röstetalet för bolagets samtliga aktier, mer än 100 
aktier. För varje iigare skall anges det antal aktier han äger av olika slag och det 
röstetal huns innehav motsvarar. Vidare skall för varje aktieiigare anges 
vilken andel röstetalet utgör av röstetalet för samtliga aktier i bolaget och - i 
syfte att belysa graden av utliindskt inflytande-om ägaren iir kontrollsubjekt. 
Utredningen föreslår också att förteckningens aktualitet förhöjs genom en 
föreskrift all den inte får vara iildre iin tre månader. I överskådlighetens 
intresse föreslås att till förteckningen skall fogas ett utdrag ur förteckningen 
upptagande efter röstetalens storlek de aktieägare och förvaltare som enligt 
förteckningen har så många aktier att innehavets röstetal överstiger en 
procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget. 

De uppgifter som behövs får förandet av förteckningen skall för bolag som 
inte iir avstämningsbolag liimnas till VPC av bolagets styrelse. För att 
motverka att aktieägare i avstämningsbolag genom fordelning av olika 
aktieposter på flera förvaltare skall kunna undandra sig offentlighet föreslås 
att inhemska förvaltare skall till VPC lämna uppgift om sådan aktieiigare som 
har minst I 00 aktier i samma bolag registrerade i förvaltarens namn. 

Såsom redan niimnts avvisar utredningen tanken på all alla större bolag 
skall vara skyldiga all tilliimpa VPC-systemet. Avgörande för <lena stiill
ningstagande har varit all alla större bolag knappast kan ha behov av systemet 
med förenklad aktiehantering. Sådant behov kan dock i princip antas 
föreligga i fråga om aktiemarknadsbolagen. Vissa av de bolag vilkas aktier 
noteras på den s. k. fondhandlarlistan har emellertid en föga betydande 
aktieomsiillning. Utredningen har därför stannat för att föreslå ell obligato
rium for börsbolagen och sådana bolag på fondhandlarlistan, som har minst 
100 000 aktier. 

I fråga om börsbolagen är det visserligen så att tilliimpning av VPC
systemet numera iir ett villkor för att ett bolags aktier skall noteras vid 
Stockholms fondbörs. Utredningen vill emellertid genom ett principiellt och 
lagfäst obligatorium för aktiemarknadsbolagen markera den vikt statsmak
terna fäster vid en god information om iigarforhållandcna i dessa bolag. 

För all förteckningen över större aktieinnehav i såväl avstämningsbolag 
som bolag, vilka inte är avstämningsbolag, skall bättre återspegla de verkliga 
iigarförhållandena har utredningen förordat all en straff sanktionerad registre
ringsplikt skall införas för innehav av sådan storlek all de skall tas upp i 
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förteckningen. 
Med hiinsyn till att enligt utredningens förslag en del aktiebolag kommer 

att bli skyldiga att i viss utsträckning utnyttja VPC:s tjänster föreslår 

utredningen slutligen att bolagen skall ersätta VPC för fullgörandet av dessa 
obligatoriska tjänster enligt grunder som efter förslag av VPC fastställs av 
regeringen. 

Nu angivna reform föreslås ske genom ändring i aktiebolagslagen, lagen 
(1970:596) om förenklad aktiehantering, lagen (1948:433) om försäkringsrö
relse och lagen (1955: 183) om bankrörelse. 

3 Kontroll av utländska förvärv av mark och naturtillgångar 

Utöver vad som redan angivits innehåller 1916 års lag reglerom tillståndskrav 
i vissa fall vid förviirv av olika rättigheter till mark eller naturtillgångar. 
Så lund~~ måste kontrollsubjekt ha särskilt tillstå11d för att här i riket förvärva 
fast egendom, tomträtt, bostadsarrende för fritidsändamål eller riitt att 
utnyttja mineralfyndighet. Ärende om förvärvstillstånd prövas i princip av 
regeringen. I viss omfattning prövas dock utliindska medborgares förvärv av 

länsstyrelsen. 
I överensstämmelse med direktiven föreslår utredningen att kontrollen av 

utländska förvärv av mark och naturtillgångar skall regleras i en ny, siirskild 
lag om vissa inskränkningar i rätten att förvärva fast egendom m. m. (nya 
inskriinkningslagen), i vilken principerna i 1916 års lag liimnas orubbade. 

Den nya inskränkningslagen föreskriver en tillståndsplikt av i princip 
samma omfattning som 1916 års lag. Den tillståndspliktiga kretsen utgörs av 

de rättssubjekt som är kontrollsubjekt enligt den föreslagna lagen om kontroll 
av utländsk företagsetablering här i riket. 

I fråga om tillståndsmyndighet och ärendefördelning föreslås inte några 
mera genomgripande ändringar i den nuvarande ordningen. I likhet med vad 
som nu giillcr enligt 1916 års lag iir det i princip regeringen som skall pröva 
frågor om förvärvstillstånd. I vissa närmare angivna fall får liinsstyrclsen 
bevilja och i viss utsträckning även avslå ansökningar om tillstånd. 

I den nya inskränkningslagen tar utredningen upp den allmänna regeln för 
all tillståndsprövning enligt lagen, nämligen att hinder mot tillstånd inte får 
möta med hiinsyn till rikets försvaroch siikerhet, egendomens lämplighet för 

avsett ändamål eller annat allmänt intresse eller med hänsyn till rörviirvarens 
personliga förhållanden. Denna allmänna regel innebär också att tillstånd inte 
får meddelas om det strider mot grunderna för sådan lag, vars fOreskrifter om 

förviirvsprövning enligt i lagen upptagen undantagsbestiimmelse ersätts av 
den nya inskränkningslagen. Sådan undantagsbesUimmelse finns i bl. a. 
jordförvärvslagen. lagen om förviirv av hyresfastighet samt Jagen om förvärv 
av eldistributionsanläggning. 

För de fall som skall prövas av länsstyrelse tas i den nya lagen upp i princip 

samma regler som i 1916 års lag. 
Enligt 1916 års lag är vissa svenskajuridiska personers förvärv av viss fast 

egendom eller tomtrföt undantagna från tillståndsplikten under förutsättning 
att liinsstyrelscn vid prövning finner att egendomen behövs för förvärvarens 
verksamhet. Eftersom det får anses vara en fördel med ett så långt möjligt 
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enhetligt prövningssystem, föreslår utredningen alt tillståndsplikten enligt 
den nya inskriinkningslagen skall omfatta även angivna förviirv. NågoQ 
principiell iindring i dessa riittssubjekts möjligheter att förvärva fast egendom 
eller tomtriitt av förevarande slag iir inte åsyftad. Förvärvstillstånd skall 
meddelas om egendomen behövs for förvärvarens niiringsverksamhet och de 
allmiinna villkoren för tillståndsgivningen är uppfyllda. 

Vidare tas bland Wnsstyrelsefallen med utliindsk medborgares förvärv av 
hyresfastighet. Uinsstyrelsen får liimna utliindsk medborgare tillstånd att 
förviirva sådan fastighet om förviirvaren förut va; t svensk medborgare eller 
annars har siirskild anknytning till Sverige. 

Bestiimmelserna i 1916 års lag om vilka villkor som i övriga fall skall vara 
uppfyllda för att liinsstyrclsen skall få meddela utHindsk medborgare tillstånd 
att förvärva fast egendom m. m. har i princip utan iindring förts över till den 
nya lagen. Diirvid har dock skett en anpassning till nya regler i utliinnings
lagstiftningen. Vidare har kravet på två års hemvist i riket i vissa fall ersatts 
med c\\ allmiinl krav på siirskild anknytning till riket. 

Utrcdningen föreslår att tillståndspliktigt förvärv av fast egendom m. m. 
skall bli ogiltigt,om ansökan om förvärvstillstånd inte görs inom föreskriven 
rid. Liksom enligt jordförvärvslagen och lagen om förvärv av hyresfostighet 
m. m. skall därvid gälla att ogiltigheten inte uppkommer eller består om i strid 
med jordabalkens bestiimmclser lagfan meddelas för förviirvet. 

Giltigheten av meddelade förvärvstillstånd tidsbegränsas. Har med till
ståndet avsett förvärv inte skett inom ett år från det tillståndet meddelades, 
skall tillståndet vara förfallet. 

Bestämmelserna i 1916 års lag om att utländskt rättssubjekt som förvärvat 
fast egendom här i landet i vissa fall skall ställa ombud för sig har inte 
överförts till den nya inskränkningslagen. 

Enligt I 916 års lag får kontrollsubjekt vidare inte utan tillstånd f<)r varje 
särskilt fall här i riket inmuta mineralfyndighet eller förvärva eller bearbeta 
inmutad mineralfyndighet eller idka gruvdrift. 

Bcstiimmelscrna om tillståndsplikt vid utnyttjande av mineralfyndighet 
har överforts till den nya inskränkningslagen. Bestämmelserna har utformats 
med hänsyn till terminologin i den nya gruvlagen ( 1974:342). 

I fråga om innebörden av uttrycket gruvdrift konstaterar utredningen att 
därmed formellt även avses verksamhet som utövas med stöd av koncession 
enligt lagen (1974:890) om vissa mineralfyndigheter och tillstånd enligt lagen 
(1966:314) om kontinentalsockeln. För att undvika dubbclprövning före
skrivs därför att tillstånd till idkande av gruvdrift inte behövs i de fall diir 
regl!ringen meddelar koncession eller tillstånd av nämnda slag. Siirskilt 
tillstånd enligt den nya inskriinkningslagen krävs sålunda endast om 
koncessionen eller tillståndet lämnas av annan myndighet iin regeringen eller 
om tillståndsplikt enligt den nya lagen inträder först på ett senare stadium, 
t. ex. efter byte av medborgarskap eller sedan utliindska intressenter övertagit 
ett svenskt företag. 

Sanktionssystemet i 1916 års lag vid övertriidelse av reglerna om 
tilbtåndsplikt vid utnyttjande av mineralfyndighet tas utan principiella 
ändringar upp i den nya inskränkningslagcn. 

Slutligen föreslår utredningen att vissa i anslutning till 1916 års lag 
meddelade förbud för kontrollsubjekt att förviirva aktier i vissa iildre bolag 
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med betydande mark- och naturtillgångar inte skall tas upp i den nya 
inskränkningslagcn. Utredningen anser niimligcn att syftet med förbudet kan 
tillgodoses genom de bestämmelser om prövning av aktieförvärv som 
tidigare behandlats. 
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Bilaga 2 

Utredningens lagförslag 

1 Kontrollinjens förslag till 
Lag om kontroll av utländsk företagsetablering här i riket 

Härigenom föreskrivs följande. 

Inledande bestämmelser 

1 § I denna lag avses med 

konrro/lsubjekt: I. utWndsk medborgare eller annat utländskt rättssub
jekt, 

2. svenskt handelsbolag, vari kontrollsubjekt iir bolagsman, 
3. sambruksförening och annan svensk ekonomisk förening än central

kassa för jordbrukskredit, förening som har till huvudsakligt ändamål att 
friimja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att anskaffa livsmedel 
eller andra förnödenheter åt medlemmarna, avsätta alster av medlemmarnas 

verksamhet, avsätta transporttjänster som medlemmarna utför, bereda andra 
bostäder än fritidsbostiider åt medlemmarna eller anskaffa lån åt medlem
marna eller förening som utgör sammanslutning av föreningar, vilka icke är 
kontrollsubjekt, 

4. svenskt aktiebolag, i vars bolagsordning icke intagits utlänningsförbe
håll eller annat förbehåll, vilket genom särskilt tillstånd likställts med 
utlänningsförbehåll (likställt förbehåll); 

urlänning~fiirbeluil/: ett i bolagsordning för svenskt aktiebolag intaget 
förbehåll, enligt vilket kontrollsubjekt icke får genom vare sig teckning eller 
överlåtelse förvärva ner aktier i bolaget än som vid varje tid svarar mot 
mindre än fyrtio procent av hela aktiekapitalet och mindre än tjugo procent av 
röstetalet för samtliga aktier i bolaget eller enligt vilket strängare föreskrifter i 
dessa hiinseenden gäller. 

Utlänningsförbehåll får innehålla sådan föreskrift som avses i 17 kap. I ~ 
första stycket sista meningen aktiebolagslagen (1975: 1385). 

Utlänningsförbehåll eller likställt förbehåll utgör ej hinder för förvärv av 
aktier till aktiefond enligt aktiefondslagen (1974:931). 

2 § förvärv av aktie, som skett i strid mot utlänningsförbehåll eller likställt 
förbehåll, är ogiltigt. Den som innehar skuldebrev eller optionsbevis som 
avses i 5 kap. aktiebolagslagen (1975:1385) äger dock vid utbyte eller 
nyteckning erhålla fri aktie, om skuldebrevet eller op1ionsbevise1 ger riill 
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ct:irtill. iiven 0111 förhällandet mellan antalet bundna och antalet fria aktier 

diirmed skulle iindras eller redan förut iindrats i strid mot förbehållet. 

Har kontrollsubjekt p[t annat siill än genom teckning eller överlåtelse 
förviirvat aktie, skall i fråga om förvärvarens riitt att på grunda v aktienteckna 

eller erhålla nya aktier giilla vad i aktiebolagslagen är föreskrivet. 

3 § Vad i denna lag föreskrivs om aktiebolag iiger icke tilliimpning på svenskt 
bank- eller försiikringsaktiebolag. 

Tillstånd till ändring av förbehåll i S\'enskt aktiebolags bolagsordning 

4 § Bolagsordning för svenskt aktiebolag tar i vad den innefattar utlännings

förbehåll eller likstiillt förbehåll icke ändras utan tillstånd. Detta gäller dock ej 

iindring, varigenom i utlänningsförbehåll införs sådan föreskrift som avses i 

17 kap. 1 ~ första stycket sista meningen aktiebolagslagen ( 1975: 1385). 

Tillstånd till förvärv och behållande u bundna aktier i sven<>ka aktie
bolag 

5 § Innehåller utlänningsförbehåll i bolagsordning för svenskt aktiebolag 
sådan föreskrift som avses i 17 kap. I ~ första stycket sista meningen 

aktiebolagslagen ( 1975: 1385). får kontrollsubjekt efter tillstånd i varje siirskilt 
fall förvärva av utlänningsförbehållet bundna aktier i bolaget. 

6 § Har någon genom teckning eller överlåtelse förvärvat av utlänningsför

behåll eller likställt förbehåll bundna aktier och därefter blivit kontrollsub

jekt, får han icke utan tillstånd behålla aktierna. 
Har aktierna icke dessförinnan avyttrats. skall tillstånd som avses i första 

stycket sökas inom tre månader från det ägaren blev kontrollsubjekt. Görs 
inte ansökan om tillstånd inom föreskriven tid och på föreskrivet sätt eller 
vägras tillstånd, kan tillståndsmyr.digheten förelägga ägaren att avyttra 
aktierna inom sex månader eller den längre tid tillståndsmyndigheten 

bestämmer. 

Tillstånd till slutande a'' S\'enskt handelsbolag 

7 § Kontrollsubjekt får icke sluta svenskt handelsbolag utan tillstånd. 

Tillstånd får meddelas endast om avtal finns, enligt vilket bolaget skall 

anses slutet i och med att tillstånd meddelas. 

8 § Avtal i strid mot 7 ~ är ogiltigt. 

V erksamhetstillstånd 

9 § Svenskt aktiebolag eller svenskt handelsbolag, som är kontrollsubjekt, 

får driva näringsverksamhet här i riket endast efter tillstånd (verksamhets

tillstånd). Detsamma gäller i fråga om annat svenskt aktiebolag, om utländskt 

riittssubjekt har ett bestämmande inOytande över bolaget. 

Tillstånds myndighet får förelägga svenskt aktiebolag och svenskt handels-
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bolag att Wmna de handlingar och upplysningar som behövs för myndighe
tens bedömning av tillståndsfråga som avses i första stycket. 

10 § Verksamhctstillstånd skall avse verksamhet av vissl slag. 

11 § Driver företag näringsverksamhet utan erforderligt verksamhetstill

stånd, skall tillståndsmyndigheten förelägga företaget att inom viss tid söka 
sådant tillstånd. 

12 § Underlåter företag att efter föreläggande som avses i 11 ~ söka 
erforderligt verksamhetstillstånd eller vägras sådant tillstånd, kan tillstånds
myndigheten förelägga företaget att inom den tid tillståndsmyndigheten 
bcstiimmer upphöra med den verksamhet. för vilken företaget underlåtit att 
söka verksamhetstillståml eller vligrats sådant tillstånd. 

13 § Verksamhetstillstånd kan förbindas med sådana villkor och föreskrifter 
som behövs för att säkerställa all företaget icke driver sin verksamhet i strid 
mot allmänt intresse. 

14 § Har företag vid upprepade tillfällen eller grovt åsidosatt väsentligt 
villkor eller väsentlig föreskrift som förbundits med dess verksamhetstill
stånd eller driver företaget annars sin verksamhet i strid mot allmänt intresse 
på sådant siitt att synnerliga skäl föreligger härtill, kan regeringen återkalla 
företagets verksamhetstillstånd. 

Föreligger förhållande som enligt första stycket utgör grund för återkallelse 
av verksamhetstillstånd och har kontrollsubjekt som äger aktier eller andelar i 
företaget genom sitt inflytande över företaget haft avgörande inverkan på 
uppkomsten av detta förhållande, kan regeringen, i stället för att återkalla 
verksamhetstillståndet. förelägga kontrollsubjektet att inom viss tid avyttra 
sina aktier eller andelar i företaget. 

Förvärvstillstånd m. m. 

15 § Kontrollsubjekt får icke utan tillstånd för varje särskilt fall förvärva 
I. så många aktier i svenskt aktiebolag att de a) i det fall förvärvaren förut 

icke har aktier i bolaget. motsvarar en andel av aktiekapitalet eller röstetalet 
för bolagets samtliga aktier, som överstiger fem procent, b) i det fall 
förvärvaren förut har aktier i bolaget, kommer att öka förvärvarens andel av 
aktiekapitalet eller röstetalet för bolagets samtliga aktier så att den överskrider 
någon av följande gränser. nämligen fem, tio, tjugo, fyrtio och femtio 
procent, 

2. andel i svenskt handelsbolag. 
3. äganderätt eller nyttjanderlitt till rörelse eller del av rörelse som någon 

driver här i riket (förvärvstillstånd). 
Vid beräkning huruvida procentgräns enligt första stycket I överskrids 

skall medriiknas de aktier som tillhör 
I. företag som ingår i samma koncern som förvärvaren, 
2. annat företag som har ett bestämmande inflytande över förvärvaren 

eller över vilket förvärvaren eller f"årctag som ingår i samma koncern som 
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för·1ärvaren har ett sådant inflytande, 
3. förvärvarens make, barn, föräldrar eller syskon eller juridisk person över 

vilken sådan fysisk pe_rson har ett bestämmande inflytande. 
Vad i första stycket 1 föreskrivs utgör ej hinder för förvärv av aktie till 

aktiefond enligt aktiefondslagen (1974:931) eller förvärv av andel i sådan 
fond. 

Tillstånd till förvärv av andel i svenskt handelsbolag tar meddelas endast 
om avtal finns, enligt vilket andelen förvärvas i och med alt tillstånd 
meddelas. 

16 § Förvärvstillstånd fordras ej 
l. om förvärvet sker genom bodelning, arv eller testamente eller genom 

fusion enligt 14 kap. 8 ~ aktiebolagslagen (1975:1385), 
2. om aktie förvärvas på grund av nyemission diir aktieägare tecknar de 

nya aktierna i förhållande till det antal aktier de förut äger, 
3. om förvärvet avser aktie, som förvärvaren är beriittigad att lösa på grund 

av sådant i bolagsordningen för aktiebolaget intaget förbehåll som avses i 3 
kap. 3 ~ aktiebolagslagen och förvärvaren tidigare erhållit tillståndsmyndig
hets tillstånd alt utan hinder av 15 ~ förvärva aktier i bolaget på grund av 
förbehållet. 

17 § Innan avtal träffas om sådant aktie- eller andels förvärv, som är 
tillståndspliktigt enligt denna lag, skall förvärvaren påkalla samråd rörande 
den framtida sysselsättningen och andra anställningsförhållanden i det 
företag förvärvet avser med lokal arbetstagarorganisation, som iir eller brukar 
vara bunden av kollektivavtal i förhållande till företaget, eller med dess 
centrala organisation. 

18 § Ansökan om tillstånd till aktie- eller andelsförvärv skall göras samtidigt 
som samråd enligt 17 ~ påkallas. 

19 § Har tillstånd till förvärv av äganderätt eller nyttjanderiitt till rörelse eller 
del av rörelse ej sökts före förviirvet, skall det sökas inom en månad dkr det 
förvärvet skedde. 

20 § Avser förviirvstillstånd framtida fäng,skall i beslutet utsättas viss tid för 
tillståndets giltighet. 

21 § Görs inte ansökan om förvärvstillstånd inom föreskriven tid och på 
föreskrivet sätt eller viigras tillstånd genom lagakraftägande beslut, är 
förviirvet ogiltigt. Vad som sagts nu gäller dock icke, om förviirv av aktier 
skett på fondbörs eller annars genom fondkommissionär. I sådant fall kan 
tillståndsmyndigheten i stället förelägga förvärvaren att avhiinda sig aktierna 
inom sex månader eller den längre tid tillståndsmyndigheten bestämmer. 

Tillstånds prövning 

22 § Fråga om tillstånd enligt denna lag prövas av regeringen eller myndighet 
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som regeringen bestämmer. 
Ansökan om tillstånd enligt denna lag skall vara skriftlig. 

23 § Innan fråga om tillstånd enligt denna lag avgörs, skall lokal arbetsta
garorganisation, som är eller brukar vara bunden av kollektivavtal i 
förhållande till det företag ärendet gäller, eller dess centrala organisation 
beredas tillfälle att yttra sig i ärendet och deltaga i myndighets överläggning 
med part i ärendet. Avser ärendet nytt företag. tillkommer motsvarande rätt 
facklig organisation som för varje huvudsaklig arbetstagarkategori kan 
antagas komma att organisera flertalet av dem som kommer att anställas av 
företaget. 

24 § Tillstånd enligt denna lag skall meddelas. såvida icke det med hiinsyn 
till det inflytande som hiirigenom kan uppkomma över svenskt företag eller 
svenskt niiringsliv eller av andra skäl iir oförenligt med allmänt intresse. 

25 § Den för vilken tillståndsplikt enligt denna lag kan antagas föreligga äger 
hos tillståndsmyndigheten påkalla överliiggning angående de förutsättningar 
under vilka sådant tillstånd kan komma att meddelas. Till sådan överlägg
ning skall kallas fal·klig organisation som avses i 23 ~. 

Tillsyn m. m. 

26 § Statens industriverk utövar tillsyn över företag som meddelats verk
samhetstillstånd i syfte att förhindra att företaget åsidosiitter villkor eller 
föreskrift som förbundits med tillståndet eller annars driver sin verksamhet i 
strid mot allmänt intresse. 

27 § Företag som meddelats verksamhetstillstånd kan av industriverket 
föreläggas att liimna de upplysningar och handlingar som behövs för 
tillsynen. 

28 § I aktiebolag som meddelats verksamhetstillstånd får industriverket 
förordna en revisor (offentlig revisor) att med de revisorer som tillsiitts enligt 
I 0 kap. I ~ aktiebolagslagen (1975: 1385> deltaga i granskningen av styrelsens 
och verkställande direktörens förvaltning samt av bolagets riikenskaper. 

Industriverket bestUmmer den tidpunkt vid vilken offentlig revisor skall 
tillträda sitt uppdrag samt tiden för den offentlige revisorns uppdrag. 

För offentlig revisor skall industriverket utfärda instruktion. Offentlig 
revisor har rätt att av bolaget få e:-siittning med belopp som industriverket 
bestämmer. 

Bestiimmelserna i 2 kap. 4 ~ 6 aktiebolagslagen giiller ej offentlig revi
sor. 

29 § Om det finnes påkallat för att vinna viss upplysning rörande verksam
heten vid företag. som meddelats verksamhetstillstånd. får industriverket 
förordna att utredning skall verkställas av siirskild sakkunnig (offentlig 
utredningsman). För den offentlige utredningsmannen skall instruktion 
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utfärdas av industriverket. 
Företagets styrelse och annan som handhar förvaltningen av förewget skall 

i den utstriickning det iir nödviindigt för utredningsuppgiftens fullgörande 
bereda offentlig utredningsman tillfalle all granska företagets böcker, riiken
skaper och andra handlingar samt i övrigt lämna honom de upplysningar han 
beglir. 

30 § .Ä.r det på grund av iindrade förhållanden eller annars oklart vilka 
förpliktelser som åvilar företag på grund av villkor eller föreskrift som 
förbundits med företagets verksamhetstillstånd, tar industriverket förtydliga 
villkoret eller föreskriften. 

31 § Är det ej liingre behövligt eller Wmpligt att förbinda verksamhetstill
stånd med visst villkor eller viss föreskrift, rar industriverket upphäva eller 
mildra villkoret eller föreskriften. 

32 § Driver företag som meddelats verksamhetstillstånd sin verksamhet i 
strid mot allmiint intresse, får industriverket ingripa genom att 

I. förelägga föret<tget att efterkomma sådana med tillst~ndet förbundna 
villkor eller föreskrifter som åsidosatts. eller 

2. förbinda tillståndet med nya eller iindrade villkor eller föreskrifter och 
förelägga företaget att efterkomma dessa villkor eller föreskrifter. 

33 § Uppkommer fråga om tillämpning av 27-32 ~~eller behövs det annars 
för tillsynsuppgiftens fullgörande, får industriverket påkalla överläggning 
med företag som meddelats verksamhetstillstånd. Sådan överliiggning skall 
påkallas, om det begärs av central arbetstagarorganisation som avses i 
2H. 

34 § Vad i 23 ~ föreskrivits om skyldighet att i tillståndsärende lämna 
berörda arbetstagarorganisationer lillfalle att yttra sig och deltaga i myndig
hets överläggning med part i sådant ärende äger motsvarande tillämpning på 
tillsynsiirende. 

35 § Är fråga om tillämpning av 27-32 ~~särskilt betydelsefull från allmän 
synpunkt. skall industriverket med eget yttrande överliimna ärendet till 
regeringen för avgörande. Detsamma giiller om i tillsynsärende framkommit 
omstiindigheter som kan ge anledning att vidtaga åtgärd som avses i 14 ~. 

Ansvar m. m. 

36 § Till böter eller fängelse i högst sex månader döms den som uppsåtligen 
eller av grov oaktsamhet i ansökningshandling eller annan handling som 
åberopas i iirende enligt denna lag lämnar oriktig eller vilseledande 
uppgift. 

37 § Den som i myndighetsutövning tagit befattning med lirende enligt 
denna lag får ej obehörigen röja eller nyttja arbetsforfarandc. affärsförhål
landc. yrkeshemlighet eller annat förhållande som han därvid fatt kunskap 
om. 
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38 § Allmänt åtal för brot1 mol dt:nna lag får viickas endast efler förordnande 
av regt:ringen eller myndighel som regeringen bestämmer. 

39 § Föreläggande enligt denna Jag !ar tl:irenas med vitt!. 
Talan om utdömande av vite får viickas endast efter förordnande av 

regeringen eller myndighel som regeringen bestiimmer. 

lnnebiir villkor eller föreskrif1 som förbundi1s med verksamhetstillstånd 
att företag, som kan anses ingå i en internationell koncern, skall fullgöra något 

som förutsätter medverkan av dess moderföretag eller ann~!n enhet inom 
koncernen, skall i mål om utdömande av vite fråga om företaget åsidosatt sin 
förpliktelse bedömas utan hiinsyn till att företaget icke erhållit denna 
medverkan. 

Särskilda bestämmelser 

40 § Regeringen kan medge undantag från sådan bestämmelse i denna lag, 
vars uppriitthållande i visst fall icke behövs med hänsyn till lagens syfte. 

41 § Talan mot beslut av statens industriverk enligt denna lag förs hos 
regeringen genom besviir. 

42 § I fråga om rätten att fullfölja talan mot beslut av statens industriverk 

enligt denna lag är central arbetstagarorganisation som avses i 23 ~att anse 
som part. 

I. Denna lag triider i kraft den 
2. Genom lagen upphävs lagen ( 1968:557) om vissa inskränkningar i riitten 

att sluta svenskt handelsbolag m. m. och kungörelsen ( 1968:558) om tillstånd 
enligt lagen 0968:557) om vissa inskriinkningar i riitten att sluta svenskt 

handelsbolag m. m. förekommer i lag eller annan författning hänvisning till 
föreskrift som har ersatts genom bcstiimmclse i denna lag tilliimpas i stiillet 
den nya bestämmelsen. 

3. Vid tillämpningen av denna lag skall som utlänningsförbchåll anses 
även förbehåll enligt 2 ~ andra stycket lagen ( 1916: 156) om vissa inskränk
ningar i riitten att förvärva fast egendom m. m. i detta lagrums lydelse från 
den I juli 1934. 

4. Vad i denna lag föreskrivs om svenskt aktiebolag, i vars bolagsordning 
icke finns intaget utlänningsförbehåll, giiller iiven aktiebolag, som enligt äldre 

bestämmelser erhållit medgivande att stiilla aktiebrev till innehavaren. 
5. Svenskt aktiebolag och svenskt handelsbolag. som vid lagens ikraftträ

dande driver niiringsverksamhet, får utan hinder av 9 ~ fortsiitta samma 
verksamhet. Verksamhctstillstånd skall dock sökas, om företager avser att 

börja driva annan näringsverksamhet eller om tillståndsmyndighet föreliigger 
företaget att inom viss tid söka sådant tillstånd. liar företaget iakttagit sin 

skyldighet att söka verksamhetstillstånd, fär företaget fortsätta dittillsva

rande verksamhet utan sådant tillstånd till dess ansökningen slutligt 
prövats. 

6. Styrelsen för aktiebolag och bolagsmiinnen i hamlelsbolag skall, om 
bolaget vid lagens ikrafttriidande iir kontrollsubjekt och driver niiringsverk-
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samhet. inom en månad från ikraftträdandet till statens industriverk 
skriftligen anmiila att bolaget är kontrollsubjekt. Anmälan skall innehålla 
uppgift om bolagets organisationsnummer enligt lagen ( 1974: 174) om 
identitetsbeteckning för juridiska personer m. Il. Den som underlåter att 
fullgöra sin anmiilningsskyldighet döms till böter, högst femhundra 
kronor. 

7. Förviirvstillstånd enligt denna lag fordras ej om förviirvet skall ske 
genom giftoriitt. som åtnjuts enligt iildre giftermålsbalken. 

8. Sambruksförening, på vilken lagen ( 1948:2181 om sambruksforeningar 
:ir tilliimplig, ~ir icke kontrollsubjekt enligt I ~ första stycket denna lag. 

2 Likabehandlingslinjens förslag till 
Lag om kontroll av utländsk företagsetablering här i riket 

1 !Lirigenom föreskrivs följande. 

Inledande bestämmelser 

I § I denna I ag avses med 
ko111ml/s11h/ck1: I. utliindsk medbo1 gare eller annat utliindskt rfötssub

jekt, 
2. svenskt handelsbolag, vari kontrollsubjekt iir bolagsman. 
3. sambruksförening och annan svensk ekonomisk förening än central

kassa för jordbrukskredit, förening som har till huvudsakligt ändamål att 
främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att anskaffa livsmedel 
eller andra förnödenheter åt mediemmarna. avsätta alster av medlemmarnas 
verksamhet, avsätta transporttjiinster som medlemmarna utför, bereda andra 
bostiider iin fritidsbostiider åt medlemmarna eller anskaffa lån åt medlem
marna eller förening som utgör sammanslutning av fi.ireningar. vilka icke är 
kontrollsubjekt, 

4. svenskt aktiebolag, i vars bolagsordning icke intagits utlänningsförbe
håll eller annat förbehåll, vilket genom särskilt tillstånd likställts med 
utl~inningsfrirbehåll. llikställt förbehåll>: 

111/dnnings/iirhchdl/: ett i bnlagsordning för svenskt aktiebolag intaget 
förbehåll, enligt vilket kontrollsubjekt icke fi\r genom vare sig teckning eller 
överlåtelse förvärva fler aktier i bolaget iin som vid varje tid svarar mot 
mindre iin fyrtio procent av hela aktiekapitalet och mindre än tjugo procent av 
röstetalet för samtliga aktier i ho laget eller enligt vilket strängare föreskrifter i 
dessa hänseenden gäller. 

UtHiriningsförhehåll får innehålla sådan föreskrift som avses i 17 kap. I ~ 
första stycket sista meningen aktiebolagslagen (1975: 1385). 

Utlänningsförbehåll eller likställt förbehåll utgör ej hinder för förvärv av 
aklier till aktiefond enligt aktiefonds\agen (1974:931). 

2 § Förviirv av aktie, som skett i strid mot utliinningsförbehåll eller likställt 
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förbehåll. iir ogiltigt. Den som innehar skuldebrev eller optionsbevis som 
avses i 5 kap. aktiebolagslagen ()975:1385) äger dock vid utbyte eller 
nyteckning erhålla fri aktie, om skuldebrevet eller optionsbeviset ger rätt 
diirtill, iiven om förhållandet mellan antalet bundna och antalet fria aktier 
diirmecl skulle iindras eller redan förut iinclrats i strid mot förbehållet. 

Har kontrollsubjekt på annat siill iin genom teckning eller överlåtelse 
förvärvat aktie, skall i fråga om förviirvarens rätt all på grund av aktien teckna 
eller erhålla nya aktier gälla vad i aktiebolagslagen är föreskrivet. 

3 § Vad i denna lag föreskrivs om aktiebolag äger icke tillämpning på svenskt 
bank- eller försäkringsaktiebolag. 

Tillstånd till ändring ar förbehåll i sl·enskt aktiebolags bolagsordning 

4 § Bolagsordning för svenskt aktiebolag tar i vad den innefattar utlännings
förbehåll eller likställt förbehåll icke iindras utan tillstånd. Detta giiller dock ej 
ändring, varigenom i utliinningsfårbehåll införs sådan föreskrift som avses i 
17 kap. 1 ~ första stycket sista meningen akticbolagslagen () 975: 1385). 

Tillstånd till fönärv och behållande al' bundna aktier i svenska aktie
bolag 

5 § Innehåller utlänningsförbehåll i bolagsordning för svenskt aktiebolag 
sådan föreskrift som avses i 17 kap. 1 ~ första stycket sista meningen 
akticbolagslagcn ( 1975: 1385), får kontrollsubjekt efter tillstånd i varje särskilt 
fall förvärva av utlänningsförbehållet bundna aktier i bolaget. 

6 § Har någon genom teckning eller överlåtelse förvärvat av utlänningsför
behåll eller likställt förbehåll bundna aktier och därefter blivit kontrollsub
jekt, får han icke utan tillstånd behålla aktierna. 

Har akrierna icke dessförinnan avyttrats, skall tillstånd som avses i första 
stycket, sökas inom tre månader från det ägaren blev kontrollsubjekt. Görs 
inte ansökan om tillstånd inom föreskriven tid och på föreskrivet sätt eller 
vägras tillstånd, kan tillståndsmyndigheten förelägga ägaren att avyttra 
aktierna inom sex månader eller den längre tid tillståndsmyndigheten 
bestämmer. 

Tillstånd till slutande al· handelsbolag 

7 § Kontrollsubjekt får icke sluta svenskt handelsbolag utan särskilt till
stånd. 

Tillstånd får meddelas endast om avtal finns, enligt vilket bolaget skall 
anses slutet i och med att tillstånd meddelas. 

8 § Avtal i strid mot 7 ~ är ogiltigt. 

Fi.irvärvstillstånd m. m. 

9 § Kontrollsubjekt får icke utan tillstånd får varje särskilt fall förvärva 
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1. så många aktier i svenskt aktiebolag, i vars bolagsordning icke finns 
intaget utWnningsförbchåll, att de a) i det fall förviirvaren förut icke har aktier 
i bolaget. motsvarar en andel av aktiekapitalet eller röstetalet för bolagets 
samtliga aktier. som överstiger tio procent i bolag, vars aktier noteras på 
fondbörs eller på lista utgiven av sammanslutning av svenska fondkommis
sioniircr (aktiemarknadsbolag), och tjugo procent i andra bolag, b) i det fall 
förviirvaren förut har aktier i bolaget. kommer att öka förvärvarens andel av 
aktiekapitalet eller röstetalet for bolagets samtliga aktier så att den överskrider 
någon av följande gränser, nämligen i aktiemarknadsbolag tio. tjugo och 
femtio procent och i andra bolag tjugo och femtio procent, 

2. andel i svenskt handelsbolag (förvärvstillstånd). 
Vid beriikning huruvida procentgriins enligt första stycket 1 överskrids 

skall medriiknas de aktier som tillhör 
I. företag som ingår i samma koncern som förvärvaren. 
2. annat företag som har ett bestämmande intlytande över förvärvaren 

eller över vilket förviirvaren eller företag som ingår i samma koncern som 
flirv~irvaren har ett s:'tdant intlytande. 

J. fiirviirvarens make. barn. föriildrar eller syskon eller juridisk person över 
vilken sådan (vsisk person har el! bestiimmande inflytande. 

Vad i första stycket 1 föreskrivs utgör ej hinder för förvärv av aktier till 
aktiefond enligt aktiefondslagen () 974:931) eller förvärv av andel i sådan 
fond. 

Tillstånd till förviirv av andel i svenskt handelsbolag får meddelas endast 
om avtal finns. enligt vilket andelen förvärvas i och med att tillstånd 
meddelas. 

10 § Fiirvärvstillstånd fordras ej 
I. om förviirvct sker genom bodelning. arv eller testamente eller genom 

fusion enligt 14 kap. 8 ~ aktiebolagslagcn ()975:1385), 
2. om aktie förviirvas på grund av nyemission där aktieägare tecknar de 

nya aktierna i förhållande till .Jet antal aktier de förut iiger, 
3. om förvärvet avser aktie. som förviirvaren är berättigad att lösa på grund 

av sådant i bolagsordningen för aktiebolaget intaget förbehåll som avses i 3 
kap. 3 ~ aktiebolagslagen, och förvärvaren tidigare erhållit tillståndsmyndig
hets tillstånd att utan hinder av 9 ~ förvärva aktier i bolaget på grund av 
förbehållet. 

11 § Avser förvärvstillstånd framtida fång, skall i beslutet utsättas viss tid för 
tillståndets giltighet. 

12 § Görs inte ansökan orn förvärvstillstånd inom föreskriven tid och på 
föreskrivet sätt eller vägras tillstånd genom lagakraftägande beslut, är 
förvärvet ogiltigt. Vad som sagts nu gäller dock icke, om förvärv av aktier 
skett på fondbörs eller annars genom fondkommissionär. I sådant fall kan 
tillståndsmyndigheten i stället förelägga förvärvaren att avhända sig aktierna 
inom sex månader eller den längre tid tillståndsmyndigheten bestämmer. 
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Tillståndsprövning 

13 § Fråga om tillstånd enligt denna lag prövas av regeringen eller myndighet 
som regeringen bestämmer. 

Ansökan om tillstånd enligt denna lag skall vara skriftlig. 

14 § Innan fråga om tillstånd enligt denna lag avgörs. bör tillståndsmyndig
heten ge arbetstagarorganisationerna i det berörda företaget tillfälle att yllra 
sig. 

15 § Tillstånd enligt denna lag skall meddelas, såvida icke det strider mot 
grunderna för annan lag eller skulle åsamka rikets intressen utomordentlig 
skada. 

16 § Förviirvstillstånd får förenas med villkor eller föreskrift som behövs för 
att förhindra att från allmiin synpunkt viisentliga oliigenheter uppkommer i 
samband med förvärvet. Sådana villkor eller föreskrifter skall under förut
sättning att förviirvet kommer till stånd bestiimmas att giilla för det av 
förviirvet berörda företaget för viss tid eller tills vidare. företaget får 
föreHiggas att efterkomma sålunda uppsliillda villkor eller föreskrifter. 

Är det ej bngre behövligt eller liimpligt att villkor eller föreskrift som avses 
i första stycket gäller för företaget. får villkoret eller föreskriften upphiivas 
eller mildras. 

AnSl'ar m. m. 

17 § Till böter eller fängelse i högst sex månader döms den som uppsåtligen 
eller av grov oaktsamhet i ansökningshandling eller annan handling som 
åberopas i ärende enligt denna lag liimnar oriktig eller vilseledande 
uppgift. 

18 § Den som i myndighetsutövning tagit befattning med ärende som avses i 
denna lag får ej obehörigen röja eller nyttja arbetsförfarande. affårsfÖrhål
lande. yrkeshemlighet eller annat förhållande som han diirvid fått kunskap 
om. Detsamma giiller annan som har fäll taga del av vad som har förekommit 
vid handliiggning av sådant iirende. 

19 § l\llmiint åtal för brott mot denna lag fär viickas endast efter förordnande 
av regeringen eller myndighet som regeringen bestiimrner. 

20 § Förel~iggande enligt denna lag får förenas med vite. 
Talan om utdömande av vite får v:ickas endast efter förordnande av 

regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer. 

Särskild bestämmelse 

21 § Regeringen kan medge undantag från sådan bestämmelse enligt denna 
lag, vars uppr<itthållande i visst fall icke behövs med hiinsyn till lagens 
syfte. 
3 Riksdaf:<'n 1981182. I sam/. Nr 135. Bila1:edel 
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I. Denna lag träder i kraft den 
2. Genom lagen upphävs lagen(] 968:557) om vissa inskränkningar i rätten 

att sluta svenskt handelsbolag m. m. och kungörelsen ( 1968:558) om tillstånd 
enligt lagen ()968:557) om vissa inskränkningar i rätten att sluta svenskt 
handelsbolag m. m. Förekommer i lag eller annan författning hiinvisning till 
föreskrift som har ersatts genom bestämmelse i denna lag tilliimpas i stället 
den nya bestämmelsen. 

3. Vid tillämpning av denna lag skall som utlänningsförbehåll anses även 
förbehåll enligt 2 ~ andra stycket lagen (] 916: 156) om vissa inskriinkningar i 
rätten att förvärva fast egendom m. m. i detta lagrums lydelse från den I juli 
1934. 

4. Vad i denna lag föreskrivs om aktiebolag, i vars bolagsordning icke finns 
intaget utllinningsförbehåll, giiller även aktiebolag, som enligt äldre bestäm
melser erhållit medgivande att ställa· aktiebrev till innehavaren. 

S. Förvärvstillstånd enligt denna lag fordras ej om förvärvet skall ske 
genom giftorätt, som åtnjuts enligt äldre giftermålsbalken. 

6. Sambruksförening, på vilken lagen (1948:218) om sambruksföreningar 
är tillämplig, är icke kontrollsubjekt enligt 1 § första stycket denna lag. 

7. Vad i 9 § I sägs om tillståndsplikt vid aktieförvärv äger icke tillämpning 
på förvärv av aktie, som förvärvaren är berättigad att lösa på grund av sådant i 
bolagsordningen för aktiebolag intaget förbehåll som avses i 3 kap. 3 ~ 
aktiebolagslagen (1975:1385) under förutsättning att förbehållet intagits i 
bolagsordningen före den I oktober 1978. 

3 Förhandlingslinjens förslag till 
Lag om kontroll av utländsk företagsetablering här i riket 

Härigenom föreskrivs följande. 

Inledande bestämmelser 

1 § I denna lag avses med 
kontrollsuqjekt: 1. utländsk medborgare eller annat utliindskt rättssub

jekt, 
2. svenskt handelsbolag, vari kontrollsubjekt är bolagsman, 
3. sambruksförening och annan svensk ekonomisk förening än central

kassa för jordbrukskrcdit, förening som har till huvudsakligt ändamål att 
främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att anskaffa livsmedel 
eller andra förnödenheter åt medlemmarna, avsätta alster av medlemmarnas 
verksamhet, avsätta transporttjänster som med lemmarna utför, bereda andra 
bostäder än fritidsbostäder åt medlemmarna eller anskaffa lån åt medlem
marna eller förening som utgör sammanslutning av föreningar, vilka icke är 
kontrollsubjekt, 
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4. svenskt aktiebolag, i vars bolagsordning icke intagits utlänningsförbe
håll eller annat förbehåll. vilket genom särskilt tillstånd likställts med 
utlänningsförbehåll (likställt förbehåll); 

utlännings.förbehåll: ett i bolagsordning för svenskt aktiebolag intaget 
förbehåll, enligt vilket kontrollsubjekt icke får genom vare sig teckning eller 
överlåtelse förvärva fler aktier i bolaget än som vid varje tid svarar mot 
mindre än fyrtio procent av hela aktiekapitalet och mindre än tjugo procent av 
röstetalet för samtliga aktier i bolaget eller enligt vilket strängare föreskrifter i 
dessa hänseenden gäller; 

utlandskontrolleratföretag: I. svenskt aktiebolag eller svenskt handelsbo
lag, vari utländskt företag eller annat utländskt rättssubjekt direkt eller 
genom förmedling av kontrollsubjekt äger så många aktier eller andelar att 
det har mer än hälften av rösterna för samtliga aktier eller andelar i 
bolaget, 

2. annat svenskt aktiebolag eller svenskt handelsbolag, över vilket 
utländskt företag eller annat utländskt rättssubjekt direkt eller genom 
förmedling av kontrollsubjekt utövar ett bestämmande inflytande. 

Utlänningsförbehål! får innehålla sådan föreskrift som avses i 17 kap. 1 ~ 
första stycket sista meningen aktiebolagslagen (1975:1385). 

Utlänningsförbehåll eller likställt förbehåll utgör ej hinder för förvärv av 
aktier till aktiefond enligt aktiefondslagen (1974:931). 

2 § Förvärv av aktie, som skett i strid mot utlänningsförbehåll eller likställt 
förbehåll, är ogiltigt. Den som innehar skuldebrev eller optionsbevis som 
avses i 5 kap. aktiebolags lagen (l 975: 1385) äger dock vid utbyte eller 
nyteckning erhålla fri aktie, om skuldebrevet eller optionsbeviset ger rätt 
därtill, även om förhållandet mellan antalet bundna och antalet fria aktier 
därmed skulle ändras eller redan förut ändrats i strid mot förbehållet. 

Har kontrollsubjekt på annat sätt än genom teckning eller överlåtelse 
förvärvat aktie, skall i fråga om förvärvarens rätt att på grund av aktien teckna 
eller erhålla nya aktier gälla vad i aktiebolagslagen är föreskrivet. 

3 § Vad i denna lag föreskrivs om aktiebolag äger icke tillämpning på svenskt 
bank- eller försäkringsaktiebolag. 

Tillstånd till ändring av förbehåll i svenskt aktiebolags bolagsordning 

4 § Bolagsordning för svenskt aktiebolag får i vad den innefattar utlännings
förbehåll eller likställt förbehåll icke ändras utan tillstånd. Detta gäller dock ej 
ändring, varigenom i utlänningsförbehåll införs sådan föreskrift som avses i 
17 kap. 1 ~ första stycket sista meningen aktiebolagslagen (1975: 1385). 

Tillstånd till förvärv och behållande av bundna aktier i svenska aktie
bolag 

5 § Innehåller utlänningsfdrbehåll i bolagsordning för svenskt aktiebolag 
sådan föreskrift som avses i 17 kap. 1 ~ första stycket sista meningen 
aktiebolagslagen ( 1975: 1385), får kontrollsubjekt efter tillstånd i varje särskilt 
fall förvärva av utlänningsförbehållet bundna aktier i bolaget. 
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6 § Har någon genom teckning eller överlåtelse förvärvat av utlänningsför
behåll eller likställt förbehåll bundna aktier och därefter blivit kontrollsub
jekt, får han inte utan tillstånd behålla aktierna. 

Har aktierna inte dessförinnan avyttrats, skall tillstånd som avses i första 
stycket. sökas inom tre månader från det ägaren blev kontrollsubjekt. Görs 
inte ansökan om tillstånd inom föreskriven tid och på föreskrivet sätt eller 
vägras tillstånd, kan tillståndsmyndigheten förelägga ägaren att avyttra 
aktierna inom sex månader eller den längre tid tillståndsmyndigheten 
bestämmer. 

Tillstånd till slutande av svenskt handelsbolag 

7 § Kontrollsubjekt får icke sluta svenskt handelsbolag utan särskilt till
stånd. 

Tillstånd får meddelas endast om avtal finns, enligt vilket bolaget skall 
anses slutet i och med att tillstånd meddelas. 

8 § Avtal i strid mot 7 ~ är ogiltigt. 

N yetableringstillstånd 

9 § Utlandskontrollerat företag får börja driva näringsverksamhet eller 
upptaga annat slags näringsverksamhet här i riket endast efter tillstånd 
(nye ta blc rings t i I I stå ncl). 

Tillståndsmyndighet får förelägga svenskt handelsbolag eller svenskt 
handelsbolag att lämna de handlingar och upplysningar som behövs för 
myndighetens bedömning av om bolaget är utlandskontrollcrat företag. 

10 § Nyetableringstillstånd skall avse verksamhet av visst slag. 

11 § Driver utlandskontrollerat företag näringsverksamhet utan erforderligt 
nyetableringstillstånd. skall tillståndsmyndigheten förelägga företaget att 
inom viss tid söka sådant tillstånd. 

12 § Underlåter utlandskontrollerat företag att efter föreläggande som avses i 
11 § söka erforderligt nyetableringstillstånd eller vägras sådant tillstånd, kan 
tillståndsrnyndigheten förelägga företaget att inom den tid tillståndsmyndig
heten bestämmer upphöra med den verksamhet, för vilken företaget 
underlåtit att söka nyetableringstillstånd eller vägrats sådant tillstånd. 

Förvärvstill<itånd m. m. 

13 § Kontrollsubjekt får icke utan tillstånd för varje särskilt fall förvärva 
I. så många aktier i svenskt aktiebolag att de a) i det fall förvärvaren förut 

icke har aktier i bolaget, motsvarar en andel av aktiekapitalet eller röstetalet 
för bolagets samtliga aktier, som överstiger fem procent, b) i det fall 
förvärvaren förut har aktier i bolaget. kommer att öka förvärvarens andel av 
aktiekapitalet eller röstetalet för bolagets samtliga aktier så att den överskrider 
någon av följande gränser. nämligen fem, tio, tjugo, fyrtio och femtio 
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procent. 
2. andel i svenskt handelsbolag, 
3. äganderätt eller nyttjanderätt till rörelse eller del av rörelse som någon 

driver här i riket (förvärvstillstånd). 
Vid beräkning huruvida procentgräns enligt första stycket I överskrids 

skall medräknas de aktier som tillhör 
I. företag som ingår i samma koncern som förvärvaren, 
2. annat företag som har ett bestämmande inflytande över förviirvaren 

eller över vilket förvärvaren eller företag som ingår i samma koncern som 
förvärvaren har ett sådant inflytande, 

3. förvärvarens make, barn, föriildrar eller syskon eller juridisk person över 
vilken sådan fysisk person har ett bestämmande inflytande. 

Vad i första stycket I föreskrivs utgör ej hinder för förvärv av aktie till 
aktiefond enligt aktiefondslagcn () 974:931) eller förvärv av andel i sådan 
fond. 

Tillstånd till förvärv av andel i svenskt handelsbolag far meddelas endast 
om avtal finns, enligt vilket andelen förvärvas i och med att tillstånd 
meddelas. 

14 § Förvärvstillstånd fordras ej 
I. om förvärvet sker genom bodelning, arv eller testamente eller genom 

fusion enligt 14 kap. 8 ~ aktiebolagslagen (1975:1385), 
2. om aktie förvärvas på grund av nyemission där aktieägare tecknar de 

nya aktierna i förhållande till det antal aktier de förut äger, 
3. om förvärvet avser aktie, som förvärvaren är berättigad att lösa på grund 

av sådant i bolagsordningen för aktiebolaget intaget förbehåll som avses i 3 
kap. 3 ~ aktiebolagslagen och förvärvaren tidigare erhållit tillståndsmyndig
hets tillstånd att utan hinder av 13 ~ förvärva aktier i bolaget på grund av 
förbehållet. 

15 § Innan avtal träffas om sådant aktie- eller andelsförvärv, som är 
tillståndspliktigt enligt denna lag, skall förvärvaren påkalla samråd rörande 
den framtida sysselsättningen och andra anställningsförhållanden med lokal 
arbetstagarorganisation, som är eller brukar vara bunden av kollektivavtal i 
förhållande till det företag förvärvet avser, eller med dess centrala organisa
tion. 

16 § Ansökan om tillstånd till aktie- eller andelsförvärv skall göras samtidigt 
som samråd enligt 15 ~ påkallas. 

17 § Har tillstånd till förvärv av äganderätt eller nyttjanderätt till rörelse eller 
del av rörelse ej sökts före förvärvet, skall det sökas inom en månad efter det 
förvärvet skedde. 

18 § Avser förvärvstillstånd framtida tang, skall i beslutet utsättas viss tid för 
tillståndets giltighet. 

19 § Görs inte ansökan om förvärvstillstånd inom föreskriven tid och på 
föreskrivet sätt eller vägras tillstånd genom lagakraftägande beslut, är 
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förvärvet ogiltigt. Vad som sagts nu gäller dock icke, om förvärv av aktier 
skett på fondbörs eller annars genom fondkommissionär. I sådant fall kan 
tillståndsmyndigheten i stället förelägga förvärvaren att avhända sig aktierna 
inom sex månader eller den längre tid tillståndsmyndighetcn bestämmer. 

Tillståndsprövning 

20 § Fråga om tillstånd enligt denna lag prövas av regeringen eller myndighet 
som regeringen bestämmer. 

Ansökan om tillstånd enligt denna lag skall vara skriftlig. 

21 § Innan fråga om tillstånd enligt denna lag avgörs, skall lokal arbetsta
garorganisation, som iir eller brukar vara bunden av kollektivavtal i 
förhållande till det företag ärendet gäller, eller dess centrala organisation 
beredas tillfälle att yttra sig i ärendet och deltaga i myndighets överläggning 
med part i ärendet. Avser ärendet nytt företag, tillkommer motsvarande rätt 
facklig organisation, som för varje huvudsaklig arbetstagarkategori kan 
antagas komma att organisera flertalet av dem som kommer att anställas av 
företaget. 

22 § Tillstånd enligt denna lag skall meddelas, såvida icke det med hänsyn 
till det inflytande som härigenom kan uppkomma över svenskt företag eller 
svenskt näringsliv eller av andra skäl är oförenligt med allmänt intresse. 

23 § Förvärvstillstånd eller nyetableringstillstånd får förenas med villkor 
eller föreskrifter som behövs för att förhindra att från allmän synpunkt 
väsentliga olägenheter uppkommer i samband med förvärvet eller etable
ringen. Sådana villkor eller föreskrifter skall under förutsättning att förvärvet 
eller etableringen kommer till stånd bestämmas att gälla för det av förvärvet 
eller etableringen berörda företaget för viss tid eller tills vidare. Företaget får 
föreläggas att efterkomma sålunda uppställda villkor eller föreskrifter. 

Är det ej längre behövligt eller lämpligt att villkor eller föreskrift som avses 
i första stycket gäller för företaget, får villkoret eller föreskriften upphävas 

eller mildras. 

24 § Den för vilken tillståndsplikt enligt denna lag kan antagas föreligga äger 
hos tillståndsmyndigheten påkalla överläggning angående de förutsättningar 
under vilka sådant tillstånd kan komma att meddelas. Till sådan överlägg
ning skall kallas facklig organisation, som avses i 21 ~. 

Förhandling m. m. 

25 § Iakttar utlandskontrollerat företag icke internationellt vedertagna rikt
linjer för multinationella företags uppträdande eller uppkommer annars i 
samband med företagets verksamhet här i riket fara för att allmänt intresse 
åsidosätts, ankommer det på statens industriverk att efter skriftlig framställ
ning genom förhandling söka undanröja sådan fara. 

26 § Framställning om förhandling enligt 25 * får göras av 
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I. lokal arbetstagarorganisation, som är eller brukar vara bunden av 
kollektivavtal i förhållande till det berörda företaget, eller dess centrala 
organisation, 

2. myndighet, i förhållande till vilken företaget på grund av lag eller annan 
författning är skyldigt att lämna information, deltaga i förhandling eller 
överläggning eller fullgöra annan förpliktelse, 

3. kommun, inom vars område företaget bedriver verksamhet. 

27 § Förhandling skall äga rum vid sammanträde med parterna inför 
industriverket. 

28 § Industriverket får föreliigga utlandskontrollernl företag att inställa sig 
till förhandling inför industriverket samt att tillhandahålla industriverket 
upplysningar och handlingar som är av betydelse för förhandlingen. 

29 § Om det finnes påkallat för att vinna upplysning rörande omständighet 
som är av betydelse för förhandlingen. får industriverket förordna att 
utredning om utlandskontrollerat företags verksamhet skall verkställas av 
särskild sakkunnig (ofTentlig utredningsman). För den offentlige utrednings
mannen skall instruktion utfärdas av industriverket. 

Företagets styrelse och annan som handhar förvaltningen av företaget skall 
i den utsträckning det är nödvändigt för utredningsuppgiftens fullgörande 
bereda offentlig utredningsman tillfälle att granska företagets böcker, räken
skaper och andra handlingar samt i övrigt liimna honom de upplysningar han 
begiir. 

30 § Har förhandling enligt 25 ~ med utlandskontrollerat företag avslutats 
och anser industriverket eller part i förhandlingen att fara för åsidosättande av 
allmänt intresse därigenom icke kunnat undanröjas, åligger det industri
verket att anmäla detta till regeringen. 

Vid anmälan enligt första stycket skall industriverket foga redogörelse för 
den förda förhandlingen. 

31 § Har anmälan enligt 30 ~skett eller förekommer annars anledning härtill, 
kan regeringen påkalla förhandling med utlandskontrollerat företag i det syfte 
som anges i 25 ~-

Inställer sig företaget icke till förhandling enligt första stycket eller ger 
förhandlingen vid handen att det för tillgodoseende av allmänt intresse är 
oundgängligen nödvändigt, får regeringen förelägga företaget att efterkomma 
visst villkor eller viss föreskrift rörande dess verksamhet. 

32 § Vad i 21 ~föreskrivs om skyldighet att i tillståndsärende lämna berörda 
arbetstagarorganisationer tillfälle att yttra sig och deltaga i myndighets 
överläggning med part i sådant ärende äger motsvarande tillämpning på 
förhandlingsärende. 

Ansvar m. m. 

33 § Till böter eller fängelse i högst sex månader döms den som uppsåtligen 
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eller av grov oaktsamhet i ansökningshandling eller annan handling som 
åberopas i ärende enligt denna lag lämnar oriktig eller vilseledande 
uppgift. 

34 § Den som i myndighetsutövning tagit befattning med ärende enligt 
denna lag får ej obehörigen röja eller nyttja arbetsförfarande, affärsförhål

lande, yrkeshemlighet eller annat förhållande som han därvid fått kunskap 
om. 

35 § Åtal för brott enligt denna lag får väckas endast efter förordnande av 
regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer. 

36 § Föreläggande enligt denna lag får förenas med vite. 

Talan om utdömande av vite får väckas endast efter förordnande av 
regeringen eller myndighet som regeringen bestiimmer. 

Innebär villkor eller föreskrift som meddelats med stöd av 23 eller 31 ~*att 
utlandskontrollerat företag, som kan anses ingå i en internationell koncern, 
skall fullgöra något som förutsätter medverkan av dess moderföretag eller 
annan enhet inom koncernen, skall i mäl om utdömande av vite fråga om 

företaget åsidosatt sin förpliktelse bedömas utan hänsyn till att företaget icke 
erhållit denna medverkan. 

Särskilda bestämmelser 

37 § Regeringen kan medge undantag från sådan bestämmelse enligt denna 
lag, vars upprätthållande i visst fall icke behövs med hänsyn till lagens 
syfte. 

38 § Talan mot beslut av statens industriverk enligt denna lag förs hos 
regeringen genom besvär. 

l. Denna lag träder i kraft den 
2. Genom lagen upphävs lagen (l 968:557)om vissa inskränkningar i rätten 

att sluta svenskt handelsbolag m. m. och kungörelsen ( 1968:558) om tillstånd 
enligt lagen (1968:557) om vissa inskränkningar i rätten att sluta svenskt 

handelsbolag m. m. Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till 
föreskrift som har ersatts genom bestämmelse i denna lag tillämpas i stället 
den nya bestämmelsen. 

3. Vid tillämpningen av denna lag skall som utlänningsförbehåll anses 

även förbehåll i 2 ~andra stycket lagen ( 1916: 156) om vissa inskränkningar i 
rätten alt förvärva fast egendom i detta lagrums lydelse från den 1 juli 

1934. 
4. Vad i denna lag föreskrivs om aktiebolag, i vars bolagsordning icke finns 

intaget utlänningsförbehåll, gäller även aktiebolag, som enligt äldre bestäm
melser erhållit medgivande att ställa aktiebrev till innehavaren. 

5. Förvärvstillstånd enligt denna lag fordras ej om förvärvet skall ske 
genom giftorätt, som åtnjuts enligt äldre giftcrmålsbalken. 

6. Sambruksförening, på vilken lagen ( 1948:218) om sambruksföreningar 
är tillämplig, är icke kontrollsubjekt enligt 1 ~ första stycket denna lag. 
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4 Förslag till 
Lag om vissa inskränkningar i rätten att förvärva fast 
egendom m. m. 

Härigenom föreskrivs följande. 

Om fast egendom m. m. 

I§ Kontrollsubjekt som avses i lagen (1979:00) om kontroll av utländsk 
företagsetablering här i riket (kontrollsubjekt) får ej utan tillstånd för varje 
särskilt fall här i riket förvärva fast egendom. 

Förvärvstillstånd fordras ej om förvärvet sker genom bodelning, arv eller 
testamente eller genom fusion enligt 14 kap. 8 ~ aktiebolagslagen 
(1975: 1385). 

Vad i denna lag sägs om fast egendom skall gälla även tomträtt samt, i 
tillämpliga delar, bostadsarrende enligt 10 kap. jordabalken, om upplåtelsen 
avser rätt att uppföra eller bibehålla bostadshus för fritidsändamål. Vad som 
sägs om lagfart skall, när fråga är om tomträtt, i stället avse inskrivning av 
förvärv av tomträtt. 

2 ,1 Har förvärvstillstånd ej sökts före förvärvet, skall det sökas inom tre 
månader från det förvärvet skedde. 

3 § Ansökan om förvärvstillstånd skall tillställas länsstyrelsen i det län där 
egendomen eller del av denna är belägen. Ansökan skall vara skriftlig och 
innehålla uppgift om registerbeteckning för den eller de fastigheter som 
berörs av förvärvet. Fångeshandlingen eller, om sådan ännu ej upprättats, 
fångesmannens skriftliga samtycke till ansökan skall företes. 

Uppfyller ej ansökan vad som föreskrivs i första stycket, skall länsstyrelsen 
förelägga sökanden att inom viss tid avhjälpa bristen. Efterkoms ej föreläg
gandet, skall länsstyrelsen avvisa ansökningen. Underrättelse om denna 
påföljd skall intagas i föreläggandet. 

4 § Ansökan om tillstånd att förvärva fast egendom genom köp eller byte får 
ej prövas, innan det blivit slutligt avgjort om förköp enligt förköpslagen 
(I 96 7:868) skall äga rum. Vad nu sagts äger ej tillämpning, om det är 
uppenbart att förköpsrätt icke kommer att utövas. 

5 § Görs ej ansökan om förvärvstillstånd inom föreskriven tid och på 
föreskrivet sätt eller vägras förvärvstillstånd genom lagakraftägande beslut, 
är fånget ogiltigt. 

Meddelas i strid mot vad därom är föreskrivet i jordabalken lagfart innan 
förvärvstillstånd beviljats, äger första stycket ej tillämpning på fånget. 

6 § Har förvärv enligt meddelat tillstånd ej skett inom ett år från det 
tillståndet meddelades, är tillståndet förfallet. Erinran härom skall intagas i 
beslut om tillstånd till framtida fång. 
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7 § Fråga om förvärvstil\stånd prövas av regeringen, om ej annat följer av 
9-11 ~~-

När regeringen skall pröva tillståndsfrågan, skall länsstyrelsen insända 
ansökningshandlingarna jämte eget yttrande över ansökan till regeringen. 

8 § Förvärvstillstånd får icke meddelas om det strider mot grunderna för 
sådan lag, vars föreskrifter om förvärvsprövning enligt i lagen upptagen 
undantagsbestämmelse ersätts av denna lag, eller om hinder möter med 
hänsyn till rikets försvar eller säkerhet, egendomens lämplighet för avsett 
ändamål eller annat allmänt intresse eller med hänsyn till förvärvarens 
personliga förhållanden. 

9 § Svensk juridisk person skall meddelas tillstånd att förvärva fast 
egendom, om egendomen behövs för förvärvarens näringsverksamhet. 

Fråga om tillstånd till förvärv som avses i första stycket prövas av 
länsstyrelsen, såvida icke egendomen omfattar naturtillgång av vikt för rikets 
energiförsörjning eller egendomen annars har betydande värde. 

10 § Utländsk medborgare, som förut varit svensk medborgare eller annars 
har särskild anknytning till Sverige, skall meddelas tillstånd att förvärva fast 
egendom, om egendomen förvärvas huvudsakligen för att bereda förvär
varen och hans familj bostad för fritidsändamål. Annan utländsk medborgare 
skall meddelas tillstånd att förvärva fast egendom för angivet fritidsändamål, 
om egendomen är belägen inom område, där efterfrågan på fri tidsfastigheter 
icke är så betydande att på grund härav risk föreligger för stegring av 
fastighetsvärdena. 

Fråga om tillstånd till förvärv som avses i första stycket prövas av 
länsstyrelsen. 

11 § Utländsk medborgare skall av länsstyrelsen meddelas tillstånd att 
förvärva fast egendom, om 

I. egendomen är taxerad som annan fastighet och vid taxeringen beteck
nats som småhusfastighet samt förvärvas huvudsakligen för att bereda 
förvärvaren och hans familj stadigvarande bostad, 

2. egendomen är taxerad som annan fastighet och vid taxeringen beteck
nats som hyres fastighet samt förvärvaren förut varit svensk medborgare eller 
annars har särskild anknytning till Sverige, 

3. egendomen förvärvas för att bereda förvärvaren utkomst genom 
jordbruk, åt vilket han kan antagas komma att själv ägna sig, samt 
förvärvaren förut varit svensk medborgare eller annars har särskild anknyt
ning till Sverige, 

4. egendomen förvärvas för att bereda förvärvaren utkomst genom annan 
näringsverksamhet, för vilken egendomen prövas behövlig, samt förvärvaren 
antingen har särskild anknytning till Sverige och har fått näringstillstånd 
enligt 5 ~lagen(] 968:555) om rätt för utlänning och utländskt företag att idka 
näring här i riket, om sådant tillstånd behövs, eller har permanent uppehålls
tillstånd enligt 9 ~ utlänningslagen () 954: 193), 

5. förvärvaren är fångesmannens make eller om förvärvaren eller, när 
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makar förvärva gemensamt, endera av dem är fångesmannens eller också. 
om denne är gift, hans makes avkomling, syskon eller syskons avkom
ling. 

Förekommer i fall som avses i första stycket hinder mot meddelande av 
förvärvstillstånd med hänsyn till bestämmelsen i 8 § skall länsstyrelsen vägra 
sådant tillstånd. 

Om mineralfyndighet 

12 § Kontrollsubjekt får ej utan tillstånd av regeringen för varje särskilt fall 
här i riket erhålla eller förvärva inmutningsrätt eller rätt till utmål enligt 
gruvlagen (1974:342) eller idka gruvdrift eller förvärva rättighet till annan 
mineralfyndighet än sådan som är inmutningsbar enligt gruvlagen. 

Tillstånd enligt första stycket till förvärv av inmutningsrätt eller rätt till 
utmål behövs ej om förvärvet är sådant som avses i I ~ andra stycket. 

Tillstånd enligt första stycket till idkande av gruvdrift eller till förvärv av 
rättighet till mineralfyndighet som inte är inmutningsbar behövs icke i de fall 
där regeringen meddelar koncession enligt lagen (1974:890) om vissa 
mineralfyndigheter eller tillstånd enligt lagen (1966:314) om kontinental
sockeln eller lämnat medgivande enligt dessa lagar till överlåtelse av sådan 
koncession eller sådant tillstånd. 

13 § Har tillstånd till förvärv enligt 12 *ej sökts före förvärvet. skall det sökas 
inom tre månader från det förvärvet skedde. 

14 § Ansökan om tillstånd enligt 12 * skall tillställas statens industriverk:· 
Ansökan skall vara skriftlig och innehålla uppgifter om den med ansökan 
avsedda rättigheten. Verket skall insända ansökningshandlingarna jämte 
eget yttrande 0ver ansökan till regeringen. 

Uppfyller ej ansökan vad som föreskrivs i första stycket. skall statens 
industriverk förelägga sökanden att inom viss tid avhjälpa bristen. Efterkoms 
ej föreläggandet, skall verket avvisa ansökningen. Underrättelse om denna 
påföljd skall intagas i föreläggandet. 

15 § Har kontrollsubjekt utan erforderligt tillstånd enligt 12 * erhållit eller 
förvärvat inmutningsriitt, skall undersökningsarbete som företages inom 
inmutat område vara utan verkan till bevarande av rättigheten. 

16 § In.nehar kontrollsubjekt utan erforderligt tillstånd enligt 12 * rätt till 
utmål, är rätten till utmålet förverkad på först infallande dag, då försvarsav
gift enligt 6 kap. gruvlagen (] 974:342) skolat erläggas. 

Om förvärv på exekutiv auktion 

17 § Vad i 1 och 12 ** är föreskrivet utgör ej hinder för att genom inrop på 
exekutiv auktion förvärva fast egendom eller inmutningsrätt eller rätt till 
utmål. 
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18 § Fast egendom, som förvärvats genom inrop på exekutiv auktion under 
sådana förhållanden att tillstånd enligt I * skulle ha krävts vjd vanligt köp, 
skall åter avyttras inom två år efter det att auktionen vunnit laga kraft, om ej 
dessförinnan nämnda förhållanden upphört eller inroparen erhållit tillstånd 
att behålla egendomen. Har inropet skett för att skydda någon inroparens 
fordran, för vilken han har panträtt i egendomen, eller någon hans rättighet, 
som är inskriven däri, får länsstyrelsen på ansökan medge skäligt anstånd 
med egendomens avyttrande, om sannolika skäl visas att i annat fall förlust 
skulle uppkomma för inroparen. 

Avyttras ej egendomen inom föreskriven tid, skall länsstyrelsen förordna 
att egendomen skall säljas på offentlig auktion enligt bestämmelserna i 20 * 
eller, om särskilda skäl tala däremot, hänskjuta frågan till regeringens 
prövning. 

Anteckning om bestämmelserna i första och andra styckena skall göras i 
det köpebrev som utfärdas med anledning av den exekutiva auktionen och, 
när lagfart söks, införas i fastighetsboken, om sökanden icke visar att 
avyttringsskyldigheten upphört. 

19 § I fråga om tillstånd att behålla fast egendom äger bestämmelserna om 
förvärvstillstånd i 3 och 7-11 **motsvarande tillämpning. Får länsstyrelsen 
icke själv avgöra ärendet, skall länsstyrelsen med eget yttrande överlämna 
ansökningen till regeringen. Med förordnande enligt 18 *andra stycket skall i 
sådant fall anstå till dess ansökningen prövats. 

20 § Har förordnande meddelats enligt 18 * andra stycket och har inroparen 
dessförinnan eller senare avyttrat egendomen, får länsstyrelsen besluta att 
förordnandet ej skall gå i verkställighet. 

I övrigt skall så anses och med ärendet i tillämpliga delar så förfaras, som 
om egendomen blivit utmätt för fordran med bästa förmånsrätt däri efter, i 
förekommande fall, sådana rättigheter som besvärade egendomen redan vid 
den exekutiva auktionen och har företräde framför alla befintliga fordringar. 
Egendomen får ej säljas till den som är skyldig att söka tillstånd därtill enligt 
I* eller enligt jordförvärvslagen (1965:290), enligt lagen (1975:1132) om 
förvärv av hyresfastighet m. m. eller enligt lagen (1976:240) om förvärv av 
eldistributionsanläggning m. m. men icke erhållit sådant tillstånd. Avges vid 
auktionen bud som sålunda får antagas, skall försäljning ske även om 
innehavare av fordran bestrider det. Vad utsökningslagen (1877:31 s: 1) i fråga 
om köpeskillingens fördelning föreskriver beträffande gäldenären skall i 
ärende som nu avses gälla egendomens ägare. Bestämmelsen i 40 * första 
stycket andra meningen lagen (1971 :494) om exekutiv försäljning av fast 
egendom äger icke tillämpning i fråga om egendomens försäljning. 

21 § Kommer försäljning ej till stånd vid auktionen, får länsstyrelsen inom 
två år efter det att auktionen vunnit laga kraft förordna om ny auktion. Avges 
ej heller vid den senare auktionen bud som får antagas, är frågan om 
försäljning av egendomen förfallen. 

Kostnad i samband med auktion, som ej lett till försäljning, betalas av 
statsmedel. 
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22 § Har inmutningsrätt eller rätt till utmål förvärvats enligt vad i 18 *sägs, 
skall inroparen avyttra rättigheten inom ett år efter den exekutiva auktionen 
vunnit laga kraft, om ej dessförinnan de förhållanden, på grund av vilka 
inroparen ej kunnat utan regeringens tillstånd förvärva rättigheten på annat 
sätt än på exekutiv auktion, upphört eller inroparen erhållit regeringens 
tillstånd att behålla rättigheten. Regeringen får på ansökan av inroparen 
medge anstånd med rättighetens avyttrande. 

Avyttras ej rättigheten inom den i första stycket angivna tiden, skall 
undersökningsarbete som inroparen efter utgången av samma tid företager på 
det inmutade området, vara utan verkan till bevarande av inmutningsrätt. 
Där bestämmelserna i 6 kap. gruvlagen (1974:342) om försvarsavgift äger 
tillämpning i fråga om försvar av rätt till utmät, skall i fall varom nyss är sagt 
denna vara förverkad på först infallande dag, då försvarsavgift skolat 
erläggas. 

Besvär 

23 § Talan mot beslut av länsstyrelse eller statens industriverk enligt denna 
lag förs hos regeringen genom besvär. 

Denna lag träder i kraft den 0000-00-00, då lagen (1916:156) om vissa 
inskränkningar i rätten att förvärva fast egendom m. m. skall upphöra att 
gälla. Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till föreskrift som 
har ersatts genom bestämmelse i denna lag tillämpas i stället den nya 
bestämmelsen. 

Förvärvstillstånd enligt denna lag fordras ej om förvärvet skall ske genom 
giftorätt, som åtnjuts enligt äldre giftermålsbalken. 

Vad i 12, 15 och 16 §§ föreskrivs gäller ej i fråga om inmutad mineralfyn
dighet eller gruvlägenhet, vilken innehas eller bearbetas på grund av 
rättighet, som förvärvats före den 31 maj 1916. 
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Bilaga 3 

Sammanställning av remissyttranden över betänkandet 

(SOU 1978:73) Kontroll av utländsk företagsetablering 

i Sverige m.m. 

Efter remiss har yttranden över betänkandet avgetts av Svea 

hovrätt, kammarrätten i Stockholm, domstolsverket, bokförings

nämnden, överbefälhavaren, bankinspektionen, försäkrings

inspektionen, Stockholms fondbörs, statskontoret, riksrevisions

verket, riksskatteverket, lantbruksstyrelsen, kommerskollegiUI!l, 

patent- och registreringsverket, näringsfrihetsombudsmannen, 

statens pris- och kartellnämnd, konsumentverket, övers~yrelsen 

för ekonomiskt försvar, ar'Jetsmarknadsstyreiser., ILO-ko=itten, 

arbetsdoIJ1Stolen, statens invandrarverk, statene :;iia..'1verk, 

statens industriverk, styrelsen för teknisk utveck:ing, dele

gationen för info=ationssystemet företag - samhälle, läns-

styrelserna i Stoci:holcs, Malmöhus, Göteborgs och Bohus, , 
'n;ra/ 

Kopparberg::: oc!1 lforrbot-r;ens län, stiftelseutredningen (JU 1975 :61), /' 
arbets:::ättsko=i tten ::;. 1976 :02), anställningsskyddsko=itten 

(A 1977:01), riksbanken, Svenska ko::ll!lun.fcrtundet, La.'1dstings

förbundet, Kooperativa förbundet, Lantbruka..."'"!las riksförbund (L.JU'), 

Sveriges industriförbund, Svensk industriförening, Sveriges 

grossistförbund, Sveriges hantverks- och industriorganisation(SEIO)

Faim.ljeföretagen, Svenska handelska.mmarförbundet, Sver...ska 

företagares riksförbund, Svenska bankföreningen, Sveriges förenings

bankers förbund, Värdepapperscentralen VPC Aktiebolag, Svenska 

fondhandlareföreningen, Sveriges redovisningskonsulters förbund, 

Svenska arbetsgivareföreningen, Landsorganisationen i Sverige (LO), 

Tjänstemännens centralorganisation (TCO), Sveriges advokatsamfund, 

Sveriges aktiesparares riksförbund och Jernkontoret. 

Sveriges industriförbund, Sveriges grossistförbund, SHIO

Faciljeföretagen, Svenska handelskammarförbundet och Svenska 

arbetsgivareföreningen har avgett ett gemensact remissyttrande. 

Följande remissinstanser har till sina remissyttranden fogat 

yttranden, 

lantbruk:sstyrelsen av la.'1tbruksnämnderna i Stockholms och 

Kristianstads län, 
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koilllllerskollegium av Skånes handelskammare, 

länsstyrelsen i Stockholms län av Stockholms läns landsting 

och LO-distriktet i Stockholms län, 

länsstyrelsen i Malmöhus län av Sydvästra Skånes kommunal

föround och Malmö ko=un samt 

länsstyrelsen i Norrbotten"' lär. av länsar·::ietsnä.wnden i No!'.'r

bottens län. 

Svenska fond..."riandla.reförenir .. ger.. har instämt i ytt1:'2-'1d-a't .:::ål: 

S-tocJr...holms fondbörs. Je:::nkcn7.or'o't har instib.t i yttrand.eT 

~råri Sveriges ind.ustriförbund w.f:i.. 

47 
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KONTROLL AV UTLÄlf.DSX FÖRETAGSE'I'ABLER:::N:; OC:S: UTLANDSÄGDA FÖRETAGS 

VERKSA.i'lliET 

Svea hovrätt: 

Inleaning 

Incrn utredningen har meningarna starkt gått isär inte bara i f~~g2 

an behOvet av en sa-nhällelig kontroll av utländsk företagsetable

ring o::h utlandsägda företags verksarrhet utan också beträffande ut

formningen av en sådan kontroll. Utredningen har rrot denna bakgrur.ci 

utarbetat tre olika förslag till en lag an kontroll av utländsk 

företagsetaDlering här i riket. ~ojligheterna att nb en bred poli

tisk enighet an n~gotdera förslagen torde fl bc-Cörnas scm sml. I 

detta läge har hovrätten inte ansett det meningsfullt att inga på 

en när.:'are granskning av de olika lagförslagen. P.ovrätten ifrlga

sätter om inte ny remiss bör ske sedan regeringen best~~t sig för 

vilkendera linjens förslag som skall läggas till grund för lag

stiftning och det lagförslag san därvid utvalts överarbetats inan 

vedert:örande de?artement. 

I förevarande yttrande OO:~ränsar sig hovrätten till två frågor a·,· 

rättslig natur. Den ena gäller om kontroll- och förhandlings

linjernas lagförslag i princip är förenliga med Sveriges inter

nationella förpliktelser. Den andra frågan avser det av före

trädarna för likabehandlingslinjen väckta si:;örsmålet an kontroll-

· och förhandlingslinjernas lagförslag är fränrnande för den svenska 

rättsordningen. 
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Eblkrättsliga as::>ekter 

När nya restriktioner införs för utländska rättssubjekts ni:ijlig

heter att idka näring här i riket, :måste hänsyn tagas till OECD:s 

kapitalliberaliseringsstadga, EFTA-konventionen och den europeiska 

oosättningskonventionen. Så har också skett i betänkandet, ehuru 

likabehandlingslinjens företrädare har tolkat Sveriges förpliktelser 

på ett annat sätt än företrädarna för de båda andra linjerna. 

På s 424 och 449 ff för företrädarna för kontroll- och förhand

lingslinjerna en argumentering san går ut på att Sveriges för

pliktelser enligt de nyss nämnda akterna inte hindrar en allmänt 

avfattad lag an etableringskontroll och, beträffande tillä.-:pningen 

av en sådan lag, att kapitalliberaliseringsstadgan inte ~indrar 

att etableringstillstånd vägras när tillstårrl anses oförenligt 

med något allrnänt intresse. Till stöd för denna ståndpunkt åbe

ropas i första hand Sveriges år 1964 gjorda förbehåll och i 

andra hand artiklarna 3 och 7 c) i stadgan samt den s k anära 

anmärkningen. Qn EFTA-konventionen sägs mera allmänt att hänsyn 

får tagas till den vid lagens tillämpning. 

I folkrätten gäller en allmän regel av innel::örd att internatio

nella överenskarrnelser skall tolkas och tillälr.pa.s "in good fai th" . 

den s k b:Jr.a fide-principen. Regeln har kcrnmit till uttryck bl a 

i artiklarna 26 och 31 i Wien-konventionen er.i traktater. ?rincipe~ 

anses ha grundläggande betydelse i folkrätten, något san sa'!!llan

hänger med att staterna inte utan särskilt åtagande är skyldiga 

att ur.derkasta sina tvister skiljedan eller internationell dom

stol. Qn staterna inte lojalt tolkar och tillärr.par internatio

nella överensk::rnmelser, blir sådana överenskommelser i stor ut

sträckning meningslösa. 

~n internationella lojaliteten har också en annan aspekt. 

Sverige s:-.>elar i flera viktiga sarrmanhang, t ex på miljövårdens 

anråde, en pådrivande roll i det internationella sa1lareetet. För 

att detta arbete inte skall·äventyras torde det vara av vikt att 

Sverige iakttar rona fide-principen. 

4 Riksdagen 1981182. I sam/. Nr 135. Bilagedel 
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Enligt kontroll- cx:::h förhandlingslinjernas företrädare täcks den 

föreslagna etableringskontrollen av det förbehåll san SVerige med 

avseende på kapitalliberaliseringsstadgan gjorde år 1964 för 

andra direktinvesteringar än långtidslån (s 451 f). I fråga cm 

t:osättningskonventionen förs ingen notsvarande argumentering. 

Sannolikt menar företrädarna för kontroll- cx:::h förhandlings

linjerna att kontrollen täcks av undantaget för sådana restrik

tioner san är nödvändiga av tungt vägande ekonaniska eller sociala 

skäl. 

SVeriges förbehåll med avseende på kapitalliberaliseringsstadgan 

gäller enligt sin ordalydelse endast "te the extent that there 

are limitations en the right of foreigners to engage in certain 

specified activities er acquire er own certain types of properties". 

Ordalydelsen är svårligen förenlig med ståndpunkten att förbe

hållet täcker nya restriktioner. Den är i vart fall inte förenlig 

med en kontroll san gäller i princip alla typer av näringsverk

samhet. Beaktar man att syftet med stadgan är att successivt av

skaffa de restriktioner som fanns år 1961, förefaller det tydligt 

att förbehållet inte lojalt kan åberopas· för en etablerings

kontroll av den atlfattning san föreslås av företrädarna för 

kontroll- och förhandlingslinjerna. 

Detsarrrna kan sägas an undantaget i l::osättningskonventionen. Det 

framgår av betänkandet {bl a s 367) att utredningen har varit 

enig an att det allmänt sett inte finns fog för att påstå att de 

här verksamma utlandsägda företagen inte skulle respektera svensk 

lag cx:::h tradition eller annars ogynnsamt avvika från de inhemska 

företagen. Att då åberopa undantaget i l::osättningskonventionen 

för vad san är nödvändigt ~v tungt vägande ekoncmiska eller scx:::iala 

skäl förefaller inte att vara en lojal tillämpning av konventionen. 

Det kan i sammanhanget erinras an att t:osättningskonventionen, 

när den antogs i SVerige, ansågs vara "ett betydelsefullt steg i 

riktning not en liberalisering av de rättsregler san gäller i 

fråga an utlänningars juridiska ställning incm konventionsanrådet" 

(prop. 1971 :26 ·s 11). 
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Nöjer man sig i stället med en etableringskontroll san ryms inan 

undantagsbestämmelser, uppkc:mner frågan an tona fide-principen 

kräver att man via avfattning av lagtexten tar hänsyn till att 

kontroll kan ske endast i begränsad anfattning. Likabehandlings

linjens lagförslag har använt denna teknik genan att i 15 § kny+-...a 

an till ordalydelsen i den s k andra arunärkningen i lista A till 

kapitalliberaliseringsstadgan. Därerrot har företrädarna för 

kontroll- och förhandlingslinjerna, san menat att den av dem före

slagna etableringskontrollen int~ fullt ut kan tillämpas på eta

bleringar san täcks av EFTA-konventionen, inte låtit denna be

gränsning ta sig uttryck i föreslagen lagtext. 

Utredningen an författningspublicering m m uttalade sig i sitt 

betänkande "Internationella överenskorrmelser och svensk rätt" 

(SOU 1974:100) särskilt an praxis i det fall att konventions

bestärrrnelser, san i och för sig är förenliga med bestämmelser i 

gällaooe lagstiftning, skall tillämpas av myndighet: "Ibland 

återfinns såclana bestämmelser i en författning. Så är fallet 

framför allt när det är av allmänt intresse att veta, vilka be

fogenheter en myndighet har. I andra fall delges bestä;rnnelserna 

berörd myndighet genan en ämbetsskrivelse från Kungl. Maj:t, 

eventuellt i samband med bemyndigande för myndigheter att vid

taga vissa åtgärder.· När tillärrpningen av bestäjjmelserna ligger 

in:rtt ramen för en central förvaltningsrnyndighets alL-nänna upp

gifter torde ae vanligen bara översändas till rr:yndigheten utan 

särskild verkställighetsföreskrift." (SOU 1974: 100 s 47}. Ut

redningen föreslog inte någon ändring i detta.hänseende. 

Numera måste beaktas rättsfallet RÅ 1974:61. Fråga var an en 

skolstyrelse hade att i sin verksamhet iakttaga art. 2 i till

läggsprotokollet den 20 mars 1952 till konventionen den 4 no

vember 1950 angående skydd för de mänskliga rättigheterna och 

grundläggande friheterna. Regeringsrätten besvarade frågan 

nekande och anförde: "En av Sverige biträdd internationell 

överenskanmelse gäller ej direkt för den inanstatliga rätts

tillärrpningen i vårt land, utan de rättsliga principer, som 
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kcmnit till uttryck i överenskaranelser, måste för att bli gällan

de rätt i vårt land, i den mån så erfordras, upptagas i en rrot

svararrle svensk lag (transforrnering)." (Jfr NJA 1973 s 423). 

Det kan i sammanhanget nämnas att danstolen för de Ellropeiska 

Gemenskaperna i ett rättsfall fann att Frankrike hade brutit 

not vissa skyldigheter enligt fördraget an den Ellropeiska Eko

n:miska Gemenskapen genan att inte i sin interna lagstiftning 

an~e att en utlänningsdiskriminerande bestämnelse inte gällde 

medborgare från ffi-staterna. Frankrikes invändning att be

stänmelsen aldrig hade tillämpats på ett för medborgare i ffi

stat diskriminerarrle sätt hjälpte inte. (Recueil de la Juris

prudence de la Cour de Justice des Camtunautes Ellropeennes, 

1974 s 359). Av detta rättsfall kan dock inte utan vidare 

dragas några slutsatser med avseende på andra internationella 

Ö\/'erenskcmnelser; El3 anses vara en rättsordning "sui generes". 

Enligt hOV'rättens mening far bona fide-principen anses kräva 

att en svensk lag an utländsk etablering avfattas så att man 

säkerställer att tillämpningen karrner att ske med beaktande av 

hithörande internationella överenskarrnelser. Denna bedömning 

harrronierar med den san finansutskottet gjorde i 1974 års lag
stiftningsärenäe an änäring i valutalagen (FiU 1974:23 s 23 f). 

Under alla anständigheter synes ett förtydligande av de olika 

åberopade undantagens tillämpningscrnråde vara erforderligt för 

att den föreslagna kontrollen skall kunna ske med lojalt be

aktande av hithörande internationella överenskanmelser. Vad 

son i betänkandet sägs på s 452 an tillänpligheten av artikel 

3 och av artikel 7 c) i kapitalliberaliseringsstadgan är inte 

tydligt. Detsamma gäller uttalandena på samma sida an den s k 

andra anm3.rkningen. Såsan rent gåtfullt framstår kanmentaren 

till EF'I'A-konventionens etableringsartikel på s 477 f i be

tänkarrlet. 
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Rättssäkerhetsaspekter 

Företrädarna för likabehandlingslinjen menar att särskilt kontroll

linjens lagförslag innehåller vidsträckta generalklausuler på ett 

sätt san är fränrnande för svensk rättsordning. De tänker sig det 

fall att det föreslagna systemet skulle gälla all näringsverk

sarrhet i Sverige cx:h menar att det då skulle vara uppenbart att 

systemet inte uppfyller "de krav på lagbundenhet i myndigheter-

nas handlande san är fundamentala i en utvecklad rättsstat" 

(s 520). 

Härerrot har företrädarna för kontrollinjen invänt att de inte 

hyser något tvivel cm att ett med gott an:löme tillämpat 

koncessionssystem på kort tid kamier att vederlägga så5ana 

föreställningar scrn t ex att utlandsägda företag löper risken 

att på mer eller mindre godtyckliga grunder drabbas av känn

bara sanktioner (s 479). 

Den lagstiftning scrn förordas av företrädarna.för kontroll

cch förhandlingslinjerna kan onekligen försätta de berörda 

företagen i en otrygg rättsställning. Sedan ett företag i 

vederbörlig ordning har erhållit tillstånd att driva närings

verksamhet av visst slag, skall tillståndet enligt kontroll

linjens förslag kunna förbindas med nya villkor, cm företaget 

anses driva sin verksamhet i strid mot .allmänt intresse. En

ligt förhandlingslinjens förslag skall regeringen - på begäran 

av en arbetstagarorganisatioi;, en myndighet eller en konmun -

kunna uppställa villkor eller föreskrift rörande verksailheten, 

cm regeringen anser att det är oundgängligen nödvändigt för 

tillgodoseende av allmänt intresse. 

Visserligen har utlänningar sedan garranalt fått finna sig i en 

osäkrare rättsställning än svenska medborgare. Under tiden 

efter andra världskriget har det emellertid skett en medveten 

utveckling i syfte att "ge utlänningar rättsliga garantier mot 

godtycklig behandling cx:h att ge dem en så tryggad ställning 

som möjligt" (prop. 1975(76; 18 s 99). Vidare rör de av före

trädarna för kontroll- cx:h förhandlingslinjerna föreslagna 
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reglerna inte bara utlänningar utan också svenska aktieägare 

och svenska delägare i handelsbolag. Hovrätten noterar särskilt 

att enligt punkt 5 i övergångsbestämnelserna till kontrollinjens 

förslag villkor och föreskrifter skall kunna åläggas även sådana 

svenska företag san redan driver näringsverksamhet vid lagens 

ikraftträdande. 

Den rättsliga otrygghet som kontrollinjens och förhandlings

linjens lagförslag kan innebära sanmanhänger dels med att ut

trycket all!ränt intresse är ytterligt vidsträckt, dels med att 

inga gränser har satts för innehållet i de föreskrifter son får 

åläggas företagen. 

Enligt läran om illojal rraktanvändning, som får anses veder

tagen i svensk rätt, (se t ex Ole Westerberg, Allmän förvalt

ningsrätt, Stockholm 1978, s 44, Håkan Strömberg, Allrrän för

valtningsrä'::t, Lund 1978, s Si f, och Hans Pagnemalm., Förvalt

ningsrättens grunder, Uddevalla 1978, s 79) f~r offentlig m3kt 

inte brukas för andra S}Tten än de som har motiverat maktbe

fogenheten. Man brukar i anslutning därtill skilja mellan till

låtna och ovidkomnande hänsyn. Principen, san har haft avse

värd betydelse bl a i JO:s tillsynsverksamhet, kan knappast 

fylla sin skyddsfunktion i fråga crr. en maktbefogenhet san får 

användas i varje allmänt intresse. 

F6rlitan på att tillärrpningen av en lag, som inrymner vid

sträckta maktbefogenheter, kC:mner att han:lliavas med gott an

aöme har i vårt land i regel inte ansetts utgöra tillräckligt 

beaktande av kravet på rättssäkerhet för enskilda. Även den 

rrotivering som på s 461 getts för att ej ålägga arbetstagar

representanter tystnadsplikt kan ur denna aspekt. väcka be

tänkligheter. F ö synes man på denna punkt ha gjort en annan 

intresseavvägning än den san karmer till uttryck i 14 kap. 7 § 

lagrådsrenissen den 7 december 1978 med förslag till sekretess

lag rn rn. 
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Den vidsträckta innebörd san kan läggas i uttrycket allmänt in

tresse kan också sa'l1!Tlanställas med regeringsformens regler an 

delegation av norrrgivningsmakten. Syftet med dessa regler (se 

särskilt prop. 1973:90 s 209 ff) förfelas lätt genan lagstift

ning som, utan att stadga normer för de enskilda san berörs 

av lagen, ger myndighet befogenhet att med sanktioner eller 

med sanktionerade föreskrifter ingripa not enskilda rätts

subjekt så snart ett allmänt intresse anses påkalla detta. 

Ytterligare må i detta samnanhang erinras an 1 kap. 9 § 

regeringsformen. Enligt detta stadgande skall danstolar samt 

förvaltningsmyndigheter och andra san fullgör uppgifter inan 

den offentliga förvaltningen i sin verksamhet beakta allas 

likhet inför lagen. Det framstår av förarbetena (prop. 1975/76: 

209 s 98 ex::~ KO 1975;76:56 s 21) att det på denna punkt före

ligger en viktig principiell skillnad mellan vad lagstiftaren 

får göra och vad de rättstillänpande organen får göra. Stadgan

det avser endast rättstillämpningen, därerrot inte lagstiftningen. 

Differentierande lagstiftning är, såsan framhölls i proposi

tionen, fullt legitim och nödvändig i ett m::tlernt samhälle. 

tärerrot får de rättstillärnpande organen inte göra någon skillnad 

mellan olika fall utöver vad san följer av gällande rättsregler. 

Vid tillämpningen av en lag som ger utryrrrne för all åtskillnad 

san kan notiveras med ett allmänt intresse får de rättstill-

1.ärrparrle organens skyldighet att beakta allas likhet inför 

lagen knappast något innehåll. De får med denna lagstiftnings

teknik i själva verket friare händer än lagstiftaren själv, 

eftersom lagstiftarens rättsskapande verksamhet är begränsad 

till att utforma generellt tillämpliga regler. (Jfr prop. 

1973:90 s 204 f samt förbudet i 11 kap. 2 och 7 §§ regerings

formen för riksdagen att ingripa i tillämpningen av gällande 

rätt på enskilda fall.) 

Sanmanfattning 

I enlighet med vad san anförts i det föregående finner hovrätten 

att kontroll- 6ch förhandlingslinjernas lagförslag inte låter 

sig väl förenas med de förpliktelser vårt land åtagit sig i 



Prop. 1981/82: 135 56 

skilda internationellrättsliga sarrmanhang. Sådana anmärkningar 

kan därerrot inte med fog riktas not de lagförslag som grundas 

på likabehan::Uingslinjen. I den mån kontrollinjens eller för

handlingslinjens förslag skall läggas till grund för lagstift

ning är det enligt hovrättens mening nödvändigt att man i lag

text och i notiven närmare anger vilka allmänna intressen lag

stiftningen avser att skydda, vilka villkor och föreskrifter 

san kan åläggas företagen och under vilka förutsättningar sank

tioner kan tillgripas. Behovet av preciseringar gäller särskilt 

förutsättningarna för ingripanden not företag san i vederbörlig 

ordni1"l9' erhållit tillstånd att bedriva näringsverksamhet här i 

landet. 

Kar:m;a==ätten i Stockhol~: 

Betänkandet, som är mycket omfattande, rör l allt v2-

sentligt sådant som kammarrätten inte kommer i kontakt 

med i sir. ämbetsutövning utom sävitt avser nå~ra de

taljspörsmål, beträffande vilka kammarrätten lir besvärs

instans och där besvärsrnål är ytterst sällsynta. Det 

kan påpekas att utredningen över huvud ir.te haft att 
ta ställn~ng till frågor om taxering och beskattning 

av utländska företag. 

Kammarrätten känner det därför föga meningsfullt att 

närnare gå in på de i betänkandet avhandlade angelä

genheterna, beträffande vilka domstolen inte besitter 

särskild erfarenhet eller sakkunskap. Yttrandet har 

utformats i enlighet härned. 
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Den grundläggande frågan i sammanhanget är om det 

över huvud behövs en särskild kontroll av utländska 

företags etablering och verksamhet här i riket utöver 
vad som finns i den redan gällande svenska lagstift
ningen. Utredningen säger själv därom (s 366) att 

vilka problemen är och vilken betydelse de bör till

mätas ytterst är en fråga om värderingar. Utredningen 

har inte tagit fram något material för bedömningen 

utan ställningstagandena synes helt vara baserade på 

utredningsledamöternas grundinställning till frågor av 

detta slag. Någon enighet har inte kunnat vinnas inom 

utredningen och den uttalar dessutom (s 301) att 

mycket talar för att remissutfallet inte kommer att 

ge någon bestämd vägledning. 

Kammarrätten, som i enlighet meä vad ovan sagts saknar 
anledning att närmare gå in på utredningens huvudfråga, 

vill endast ifrågasätta om ens det längst gående för

slaget kar. komr.1a till rätta mec de problem som lär vara 

störst beträffande de multinationella företagen. 

Vad kammarrätten då närmast tänker på är svårigheterna 

att bemästra problem i samband med att ut.ländska före

tag vill inskränka eller lägga ned sin verksamhet här 

i riket med åtföljande problem för sysselsättningen. 

Förespråkarna för utvidgade kontroller tänker sig tyd
ligen att ett utländskt företag vid sin etablering 
skall kunna avkrävas garantier för att sysselsättningen 

vid företaget upprätthålles. Om detta inte kan full
göras tänker man sig att företaget vid vite skall 
kunna föreläggas att fortsätta verksamhet för att 
upprätthålla sysselsättningen. Det torde i praktiken 

bli svårt för svensk myndighet att på angivet sätt 

eller eljest med tvångsmedel framtvinga fortsatt verk
sa~het i riket när det utländska företaget själv anser 

att de förutsättningar, på vilka etableringen bygger, 

inte längre motsvarar förväntningarna. 

Vad som ytterligare synes b~ra uppmärksammas gäller 
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internprissRttningen, som har betydelse både i valuta

hänseende och för företagens betalning av skatter, tul

lar och andra avgifter. Som utredningen (s 380 ff) 

framhållit föreligger- det kontrollsvårigheter i detta 

hänseende och det få.r väl anses vara klarlagt, att 

bestämmelsen i 43 § 1 mom kommunalskattelagen för mot

verkan av oskäliga vinstöverflyttningar till utlandet 

icke utgjort något effektivt instrument i taxerings

arbetet. Besvärsmål rörande denna bestämmelse har vari: 

sällsynta i kammarrätten. 

Med det sagda vill kammarrätter. ifrågasätta om en om

fattande och dyrbar kontrollapparat skall byggas u: 

när de större problemen i sammanhanget kan vara svåra 

att bemästra. 

Vid genomgång av författningsförslagen till kontroll

lagstiftning har kammarrätten fäst sig vid bestämmel
serna om sekretesskyåd, där kontroll- och förhand

lingslinjernas förslag innebär att tystnadsplikt endast 

gäller den som i myndighetsutövning tagit befattning 

med ärende enligt lagen. Om tystnadsplikt inte om
fattar alla blir den rätt meningslös och kammarrätten 
anser därför att likabehandlingslinjens förslag i 
detta hänseende är att föredra. 

Kammar~ätten har vidare noterat att i samband med 
eventuellt upphävande av 1968 års lag om rätt för ut
länning och utländskt företag att idka näring här i 

riket kammarrätten icke längre kommer att vara besvärs

instans i sammanhanget. Kammarrättens uppgift har 
endast gällt detaljer och kammarrätten har inget att 

invända i denna del. 
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Domstolsverket: 

Domstolsverket har huvudsakligen begränsat sin granskning 
till att avse de konsekvenser förslaget medför från hand
läggningssynpunkt för inskrivningsmyndigheterna. Domstols
verket har därvid ingen erinran mot förslagen i betänkandet. 

Bokförin.;:osnämnden (ma,ioriteten): 

öF~ konstaterar att ut~edningen presenterar tre 

alternativa förslag om kontroll av utläncis~ föret2gs

etablering hör i riket - kontrollinjen, :örhandlings

linjen och likabehandlingslinjen. F5rslagen omfattar 

i förstE hand och i olika utsträckning bestämm~lser 

om tillstånd för kontrollsubjc~t att driva närings

verksamhet och fbrvärva aktier och andelar här i rike~ 

samt om tillsyn av kontrollsubjekten. Ifrågavarande 

bestämmelser synes ha direkt samband med BFN:s 

arbetsomr~de enbart dA det ~äller verksamhetskontroll2r 

enligt kontrollinjen. BF~ koneentrerar därför sitt 

yttrande till denna fr~ga. 

I den allmänna motiveringen i betänkandet beträffande 

verksamhetskontrollen enligt kontrollinjen ~ehandlas 

vil~kor rörande OECD:s riktlinjer för multinationella 

företag m.m. (15.3.2.1) samt villkor rörande offentlig 

information om internationella koncerner (15.3.2.2). 
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Utredningen konstaterar bl.a. d§ del gäller arbetet p~ 

en internationell redovisningsstandard att "elL 

betydande utrcdningsarbete pAgår på förevarande omr~de. 

Det mfiste e111ellertid anses ovisst vilka resultnt snr. 

slutligen kan komma att uppn~s. Även om enighet skulle 

nfis om internationell standard för multinatianLlla 

ftiretags redovisning, är det uppenbart att en eventuell 

anpaesning av hithörande nationell lagstiftning m~ste 

bli komplicerad och tidskrHvande. Det kan alltsb p& 
goda grunder antas att den nuvarande splitt~inQen p~ 

redovisningsomrAdet kummer 8tt bestA under lung ti~ 

framc.ve:·". Vidare konstntcrar ut;eclningen, att 

" p ti g r u 11 d 8 v d c t an f ö r d a o ::: h s :.: ä l L i 11 v i 1 i( a v : 

återkommer anser \i del nödvändigt. o.tt för ut l1';1d:-:i:CJ 

koncerner med verksnmhe!: i Sveri9e redan nu i \·iss:; 

l1änseenden ställa högre ~rav p~ information ä~ vad 

0 ~CD : E i· i k L .!. .: r. j er i il r. e h 811 c ~ 11 
• 

!) e k r av p ii ök a d i n f u r r1w t i o r 1 s ::: rr: k o n t r c 11 i n j e.n s 0: 1 t: n c ri 
st~ller upp innebär j princip en precisering av de 

nuv<;rar1de riktlinjernl? i OECD:s uppförandekod. [;ess<. 

krav bör enligt BFN ställas inom ramen f~r Sv~riges 

engagemang i DECD, i första hand i ko~mitttn fbr 

internationella investeringar och ffiultinetionelle 

företag (IME). Inom denna kommitt~ finns f~r närvarand~ 

en arbetsgrupo med uppgift att fBrcslå åtgärder f6r 

att skapa enhetligare reaovisningsstandards samt 

ökad jämförbarhet c:::h förbättrad information i 

föret3gens årsredovisningar. Utgångspunkten för detta 

arbete är C:CD:s riktlinjer för företagens informa

tionsgivning. I arbetsgruppen deltar från svensk si~P 

representanter för justitiedepartementet och 

bokfHringsnämnden. Såsom expertorgan på radovisnings

omrödet anser BF~ att ett införande ev föreslagna 

specialregler skulle dels föregrips pAgående utvecklings

arbete inom OECD och dels medföra redovisningsmässiga 

olägf:nheter och kostnader. Pågaende arbete inom 

IME-kommitten syftar just till sådana ökade precise

ringar i informationen som utredroingcn fHresllir 

i sitt kontrollinjcaltcrnaliv. 
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BrN vill betona att en ev dess arbetsuppgifter enligt 

gällande instruktion är att medverka till utvecklinge~ 

av ·god r~dovisningssed i företa~ens bokförinq crn 

offentliga redovisning (ärsredovisning). DECD:s rikt

linjer för information, som har direkt anknytning till 

företagens årsredovisning, har i viss omfattning reg

lerats genom bestämmelser i aktiebolagslagen; i 5vrigt 

sker utveckling genom pbverkgn av praxis. ErN s~r som 

sin uppgift att gena~ rAd och unvisning driva utveck

lingen av redovisningsp~eKis resp. vid behov förosl~ 

ändring eller komplefterlnc av den !agsiiflning som 

gliller företagens redovisning. Gena~ ~tt följe och 

medvsrka i utvecklingen av internatione!: redovi3-

niri~l:::praxis medverkar Ti&;nnde_n vida::·e t.i 11 en :~1--:pa.::i~~n.: -:~: 

av svensk redovisningsstandard till internaiJon~ll 

pr:n:is. Förevarande fråg'Jr i utred;1inger1 ~;y'lP~; sälu:1ci:o. 

m e ci f Ci r d t= l k u n n c; h <rn d l 8 g g as u c h d r i v as av B : :-; i n o r;, 

ramen för nä"'nd arrs ins tr ukt ior1. 
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Bokföringsnä.mnden (minoriteten): 

Den s k ko1trollinjer.s förslag innebär v~ssa krav pP utlär:ds~a företags 

inforrnatio!isgivn~n~ vid etablering i Sverir,ie. Krav~n byc;si2:· på i!1forna

tionsavsni~t2t ~ OECDs uppftranderegler för multinationella f~retao ~~" 

är bt.åe utvidgade och pre:i :.era de i föiM 11 ande ti1 l de:;sa regler. 

l.Jppförar.::!e;·('>glernas infomr:.tinnsav:;riitt är inte liktydist r..ed r<,11.::,. ~"C.r 

företagens redovisn~ns. Sålunde. saknas krav b8.ce ot resuHatriik1,in9 oc" 
bö11ansräkninsi. Uppf"öranderegierna innei1~ller f: andra sidan vi~sc: !·.>-av s:;::· 

sam:r.a:'lfäller med vac, som norrnait hör r.emma inom redovisnir:?ens omrciåe t -?:' 

finans~eringsa~aly~. 

g~ende än vad svensk ·1asstiftnin~ el ler praxis ställer oc~. krav s'J::. ~r r:iir.c:

re l~n0t g~end~. 

Då uppfJrandareg1erna alltsl barJ innebär vissa och därtill begränsa~~ ~c-

1itiska krav sor OECD-regeringarne ställ: :~ ~ultineticnc1lc ~5rc:a0s a11-

mänr.a informat~onsrivnin~ skal1 de inte blandas fooo med det intL·na-!:ior.e~·:c. 

arbete som pAgAr b1 a i OECD när det ~äller att fA till st~nd en enhet~i~arc 

redovi5nin~sstandard internationellt. 

"S!som expertorgan på redovisr.ingso~rädet" h~r inte BF~ kompetens att utta1a 

sig om det är lämpligt eller Ej att tillämpa, nreciser~ eller utvidca de krav 
p:l a1lrr.än informationsgivning scm OECDs uopföranderegler ställer. BFii borde 

därför avstå från att av~e detta re~issvar. 

När det gäller o:cus arbete med att utveckla internation<;;l1t enhetli9are re

dovisningsstandards är detta ett område som BFN aktivt b~r f~lja. Detta f§r 

dock int~ innebära, och har intill detta remissvars avgivande inte heller 

inneburit, att BFN passivt skall avvbkta de internationelle: resultattn u~ar 

att nationellt fullgHra sina ~liggand2n att utveckla en bättre redovisnings

praxis. 
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Överbefälhavaren: 

Utredningens uppgift har varit att föreslå dels 
ett generellt system för kontroll av utländ'Skf'ö
retagsetablering och verksamhet i Sverige, dels 
en förbättrad information om utländskt inflytan
de i svenskt näringsliv, dels ock en särskild lag
stiftning om kontroll av utländskt förvärv av mark 
och naturtillgångar. överbefälhavaren tillstyrker 
utredningens förslag att bestänunelserna om före
tagsetablering och fastighetsförvärv tas upp i 
skilda lagar. 

överbefälhavaren delar även den anförda uppfatt
ningen, att det inte synes vara nödvändigt med en 
radikal omläggning av den hittillsvarande politi
ken men att det likväl behövs en ordning som gör 
det möjligt att hindra utländska investeringar när 
dessQ strider mot väsentliga allmänna intressen. 
Självfallet måste internationella åtaganden be
aktas. 

Inom utredningen har meningarna gått starkt isär 
vad beträffar den samhälleliga kontrollen av före
tagsetablering och de utländska företagens verk
samhet. Utredningen har inte heller funni~ det 
möjligt att framlägga ett enat förslag, som omfat
tas av utredningens majoritet, utan lämnar tre 
förslag vid sidan av varandra. överbefälhavaren 
finner inte skäl att gå närmare in på vart och ett 
av förslagen och närmare granska avvikelserna i 
det enskilda fallet. Det kan dock konstateras att 
·företrädarna för de olika linjerna i vissa väsent
liga avseenden framlägger likalydande förslag. 

63 
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En allmän bedömning ger dock vid handen att det måste 
finnas en kontroll av utländsk företagsetablering i 
Sverige. Hur långt denna kontroll bör sträcka sig är 
en mycket svår och invecklad fråga där en mängd olika 
faktorer gör sig mer eller mindre gällande. Beträffan
de vissa faktorer är bedömningen dessutom osäker. I 
utredningen redovisas skäl för en långtgående etable
ringskontroll samtidigt som andra skäl talar för en 
mera liberal syn på kontrollen. Naturligtvis framläggs 
skälen med utgångspunkt från de politiska eller andra 
intressen som företrädarna för de olika meningsrikt
ningarna vill ta till vara. 

Trots den svåra och komplicerade bedömming som måste 
göras är det säkert riktigt som utredningen anför, att 
den hittillsvarande erfarenheten visar att de utländska 
investeringarna har haft och har ett betydande värde 
för vårt land och lämnar viktiga bidrag till svensk. 
ekonomi och svenskt närlingsliv. 

Utländsk företagsetablering medför emellertid inte ba
ra fördelar. Även negativa effekter kan tänkas upp
komma. I utredningen nämns även ett flertal problem
källor, som enligt överbefälhavarens mening måste be
aktas under det fortsatta lagstiftningsarbetet. 

Vad som enligt överbefälhavarens mening är viktigt att 
ta hänsyn till är risken för svenskt beroenäe av ut
ländsk företagsverksamhet här i landet. Fortsatt in
ternationalisering av den svenska ekonomin kan medföra 
en ökad tillgång på ekonomiska maktmedel mot Sverige, 
överbefälhavaren delar även den uppfattning som 1974 
års försvarsutredning framhöll i betänkandet Säkerhets
politik och totalförsvar och som utredningen erinrar 
om på sidan 392 i betänkandet. Inte minst från bered
skapssynpunkt anser överbefälhavaren det viktigt att 
vi upprätthåller en samhällelig kontroll över den ut
ländska företagsetableringen och dess verksamhet. 

överbefälhavaren vill här framhålla ytterligare ett 
skäl för behovet av kontroll. Vid ett utländskt över
tagande - helt eller delvis - av ett svenskt företag 
erhålles även insyn i företagets verksamhet. Detta 
kan medföra risk för att insyn även erhålles i för
hållanden av hemlig natur ~ch som kan vara av väsent
.~ig betydelse från försvars- och säkerhetssynpunkt. 
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Bankins~ektionen: 

En bed&mning· av det föreliggande betlnkandet försvåras #Sii att det 

inte föreligger något buvudtöralag aaa.omfattaa av·,ea· majoritet incm 

utredningen och som alltså skulle vara utredningens eget. Vidare 

bar ställningstagandena inom utredningen väsentligen gltt efter 

partipolitiska linjer. Slaom en politiab:nautral myndighet försö

ker bankinspektionen UDdvika att göra stlllningataganden.som kan 

uppfattas som politiska. A mdra sidan har inspektionen, &ven om 

b&Ilkenia inte direkt beröra, en så omfattande kännedom om och er

farenhet av de förhållanden &Diii behandlas i betänkandet, att in

spektionen ansett som sin skyldighet att ge statsmakterna del d&r-

av. 

Som redovisas i betänkandet utgjorde de.utlandsägda företagen år 

1975 l.3 procent av samtliga företag och sysselsatte 7,6 procent 

av samtliga anställda. Bland företagen ingick inte bara helägda 

bolag utan också företag med minoritetsintressen ned till 20 pro

cent.. Den utlandsinfluerade sektorn inom svenakt niringsliv bar 

slledes en förhållandevis begränsad storlek. Svenska företagsetab

le#ngar utomlands har under senare lr ökat.medan de utlllndaka in

vesteringarna i Sverige sjunkit. Sverige ir i betydligt högre grad 

ett hesµ.laild för multinationellt företagande än ett värdland för 

sådant företagande. 

Den bild av de utlandsägda företagens utveckling i Sverige som kan 
utskiljas ur materialet i betllnkandet ger inte beligg för annat 

5 Riksdaf?en 1981182. 1 sam/. Nr 135. Bi/agede/ 
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än att de utlandsägda företagen hävdat sig väl. i jämförelse med 

andra företag, bl a i fråga om lönsamhet och kostnader för arbets

kraft, vilket torde ha varit till fördel för sysselsättningen. 

Denna bild av utvecklingen stämmer överens med inspektionens er

farenhet. För de dotterbolag till utländska företag som redovisas 

särskilt har andelen arbetskraftskostnader i förhållande till samt

liga rörelsedrivande bolag.varit konstant åren 1974 - 1976. Ut

landsägda företag har överlag högre teknikintensitet än svenskägda 

företag och långt högre forsknings- och utvecklingsutgifter i för

hållande till sitt förädlingsvärde. De erfarenheter SOll! sålunda 

redovisats, pekar ·på att d~ utlandsägda företagens utveckling, 

såsom också inspektionens erfarenhet utvisar, hittills varit till 

gagn för svenskt nä~ingsliv. Det finns, såvitt inspektio::ien kan 

finna, inte heller anledning befara att företagen i framtiden skul

le få en negativ inverkan p~ de~ ekonomiska utvecklingen eller sys

·selsättningen i landet. Varken det material som redovisats av ut

redningen eller de erfarenheter inspektionen fått ger objektiv 

grund för att antaga annat än att företag san vill etablera sig 

här liksom hittills är instälide på att i sitt ~get intresse 

noggrant följa de r~gler som gäller för svenskt näringsliv och att 

de är måna om si~t anseende och därför mottagliga för kritik från 

den allmänna opinionen i landet. 

Det anförda leder inspektionen till uppfattningen att en skärpt 

kontrollagstiftning inte behövs under nuvarande förhållanden. Hllrom 

synes man i och !ör sig vara ense inom utredningen. De skäl som 

åberopats för ett införande ,hänför sig i allt vlaentligt.till far

hågor för att förhållandena ändras i frBllLtiden. Företrädarna för 

kontroll- och förhandlingslinjerna anger sålunda en rad problem

källor för multinationella företag i allmänhet. Såvitt inspektio

nen kan finna är l!l!IBllertid sannolikheten för att dessa problem 

skall förorsaka.olägenheter i vårt land inte särskilt stor. De er

farenheter som inspektionen har fått pekar som redan nämnts inte 

i sådan r~ktning. En kontrollagstiftning enligt ettdera av försla

gen kan å andra si1an väntas medföra negativa följder. Enligt 

kontrollinjen ska.Il företag som redan etablerats här sAlunda vara 

skyldiga att efter föreläggande av tillståndSlllyndigheten söka verk

sambetstillstånd, med vilket kan förenas föreskrifter och villkor. 
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Visserligen skall ansökningen om tillstånd prövas i positiv anda -

avslag skall endast undantagsvis förekomma. Även om tillämpningen 

sålunda förut&ltte6 bli generös, måste en tillståndsplikt för dessa 

företag likväl innebära ett stort mått BV osäkerhet vid planering 

av den fortsatta verksamheten. Det finns skäl befara att de i många 

fall.avstår från att utveckla verksamheten ytterligare i Sverige, 

Att detta skulle kllDila få menliga följder bl a för sysselsättningen 

behöver inte särskilt framhållas. 

Samma betänkligheter kan i lin högre grad anföras beträffande före

tag som planerar att nyetablera sig i landet. En skärpt kontrollag

stiftning enligt kontroll- och förhandlingslinjernas förslag skulle 

kunna utgöra en så betydande negativ faktor vid investeringsbedält

ningen att tlet utländska företaget avstår från etablering i Sverige. 

I det utsatta ekonOilliska läge vari Sverige befinner sig måste den 

frågan ställas om landet har råd att avstå från de investeringar 

som utländska företag kar. vara intresserade a:v att göra i vårt land. 

Med hänsyn till att den utlandsägda delen av den svenska industrin 

f n är ganska liten torde risken för en skadlig u:ländsk dol!li.nans 

över svenskt näringsliv inte heller te sig överhängande. 

Om utländska investeringar i Sverige försvåras genom en ingående 

etableringskontroll finns det allvarliga risker för att svenska 

företag utomlands utsätts för motsvarande krav vid nyetablering 

och för restriktioner vid redan pågående verksamhet. Erfarenheter 

vid svenska bankers etableringar i utlaI1det pekar på att krav på 

reciproc .. tet alltmera upp ställes. 

Möjligheten att vägra tillstånd enligt kontroll- och !örbandlings

linjernas förslag, dvs om tillstånd är oförenligt med allmänt in

tresse, står, såvitt inspektionen kuJlilat bedöma, knappast heller 

i överensstämmelse med Sveriges åtaganden enligt OECD:s kapitalli

~eraliseringsstadga. Inspektionen syftar därvid på det förhållan

det att enligt den a k andra anmärkningen möjligheten för en med

lemsiiat att hindra en direkt investering är inskränkt till fall 

där investeringen skulle ha utanordentligt skadlig ~nverkan på 

medlemsstatens intressen. Den av Sverige år 1964 gjorda reservatio-
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nen torde inte heller kunna åberopas. 

Inspektionen ko:amer sålunda till slutsatsen att det med hänsyn inte 

bara till Sveriges behov av industriell expansion utan också till 

Sveriges ställning som hemland i högre grad än värdland för multi

nationella företag kan anföras allvarliga betänkligheter mot att 

införa sådana etableringsrestriktioner som föreslås av kontToll

och förhandlingslinjerna. Härtill koom~r de nyss nämnda betänklig

heterna med hänsyn till Sveriges internationella åtaganden. 

Vad anglr likabehandlingolinjens förslag innebär detta i huvudsak 

en tillståndsprövning av ctländska förvärv av svenska aktiebolag 

ocb handelsbolag, medan de utlandsägda företagen • Sverige i öv

rigt har att följs regler som gäller för företag i allmänhet. Den 

ansluter sig ~ praktiken nä=s till vad som redan gäller. 

Gemensamt för de tre alternativa förslagen är att vad som föreslås 

betr aktiebolag i allmänhet inte skall ha tillämpning på s~enskt 

bankaktiebolag. De andra företagsformerna för svenska banker -

sparbank och föreningsbank - torde ha mindre intresse i sllill!ll&nhange1 

Av större intresse är däremot vad som kommer att gälla för sådana 

företag (aktiebolag) under inspektionens tillsyn beträffande vilka 

aktiebolagslagen gäller i den mån ej annat föreskrivs i special

lagar. Hit hör bl a kreditaktiebolagen och fondbolagen samt aktie

polag som bedriver fondkolllClissionsrörelse. Dylik rörelse kommer om 

prop 1978/79:9 antages att i fortsätt~ingen drivas av fondkollmis

sionsbolag i den mån den inte handhas av bank.institut. Vidare före

ligger i prop 1978/79:170 förslag till lag om finansbolag. Den 

sistnämnda lagen avses få.tillämpning på finansieringsverksamhet 

som består i kreditgivning, förvärv av fordringar (factoring) el

ler upplåtelse av lös egendom till nyttjande ·(leasing). Såsom fram

går av betänkandet (s 268) gäller i fråga Ol:I vissa av bolagen sär

skilda krav i nu relevanta avseenden. Beträffande kreditaktiebola

gen och de blivande finansbolagen finns emellertid i dessa avseen

den ej andra bestämmelser än för aktiebolag i allmänhet, även om 

det i och för sig krävs att bolagsordningen skall godkännas av 

regeringen resp bank.inspektionen. 
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Vilken av de alternativa vägarna i betänkandet som än beträdes, 

är det inte uteslutet att verksamhet inom ramen ~ör nämnda typer 

av aktiebolag blir föremål för utlll.nåskt intresse på sådant sätt 

att föreslagna bestämmelser om etableringskontroll i en eller 

annan form blir tillämpliga. Utredningen synes inte ha beaktat 

detta i sina grundläggande motiveringar. Dessa utgår från vad som 

bedömts särskilt viktigt med tanke på den svenska industrin och 

handeln, arbetsmarknaden, fackliga intressen, den inhemska uärings

och industripolitiken och liknande. Härigenom har industridepartr

mentet och staten~ industriverk (SIV) såsom tillståndspröv~nde 

myndighet och/eller tillsynsmyndighet över företag med verksamhets

ti llstånd givits en helt central roll i förslagen. I ett lIV alter

nativen får SIV förordna särskild offentlig revisor i berörda 

företag. De kontrollåtJärder i övrigt som föreslås i fråga om ut

ländsk etablering baseras också främst på förhållanden som är 

friilm:iande för eller saknar direkt relevans i fråga om kreditväsen

det. 

Utländsk etablering av kredit- och finansföretag här i landet har 

visserligen hittills varit ;rv relativt ringa omfattning. Represen

tationskontor har åock inrättats av ett flertal utländska banker. 

Dessa kontor omfattas av särskilda bestämmelser i banklagen och 

torde därför sakna betydelse i sam:nanhanget. De driver ej ba.nkrö

relse utan har endast förmedlande och informativa uppgifter. 

Av större betydelse torde vara någ=a av utländska företag ägda 

finansieringsföretag inom bilbranschen. Möjligen kommer det senare 

att visa sig - efter genomförandet av lagstiftningen om finansbo

lag - att ytterligare finansieringsverksamhet är dominerad av ut

llindska intressen. Det är inte osannolikt att ett ökat intresse 

för etablering i Sverige av utländsk finansiell och därmed jämför

lig verksamhet koumer att visas i ir8Dltiden. 

Bank.inspektionen är den myndighet som till följd av sina funktioner 

har överbiick över och kännedom om det svenska kreditväsendet vad 

gäller banklagstiftning, institutionella fragor, konkurrensförhål

landen, utlandsaktiviteter etc. Frågor om tillstånd-enligt lag

fQrsl~en och om villkor eller föreskrifter vid tillståndsgivningen 

torde knappast kunna avgöras utan att inspektionen får en ingripande 

roll i sammanhanget. Skall särskild tillsyn utövas - som föreslås 
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enligt kontrollinjen - är det svårt att inse det rationella i att 

SIV skulle vara tillsynsmyndighet betr företag, t ex finansbolag, 

som enligt lagen om finansbolag (prop 1978/79:170) står under till

syn av bankinspektionen. Det synes t ex inte meningsfullt att både 

industriverket och bankinspektionen förordnar revisor i sådant 

aktiebolag. 

Inspektionen anser på grund av det sagda att den roll som beträffan· 

de företag i allmänhet tilldelas SIV i förslagen bör övertas av banl 

inspektionen såvitt gäller företag med kreditgivnings- eller annan 

finanEiell verksai:ihet. Att industridepartementet inom regerings

kansliet svarar för hithörande frågor synes i och för sig inte ut

göra något hinder. I sammar.hanget kan nämnas att t ex frågor 01ll 

~ Svensk Expor:kreäit, ett kreditaktiebolag under inspektionens 

tillsyn, pl regeringsplanet hand:äggs inom industridepartementet. 

Såvitt gäller tills:andspröv:i.inge~ anges i likabehandlingslinjens 

lagförslag (§ 15) bl a a:~ tillstånd enligt lagen inte får medde

Las om åe~ skulle åsamkc la~ciets intressen utomoråentlig skada. 

Uttrycket anknyter,· som framgar av det föregående, till OECD:s ka

pitalliberaliseringsstadgc och innebär att ansökan får avslås en

dast i mycket exceptionella fall. Ti:l unävikande av icke önskvär

de tol~ninga.r av ut:t!"'y~ket föreslås .att tillstånd inte får meddelas 

om anledning föreligger :i~l antaganäe &tt det sku:le allvarligt 

skada lande~s intressen. 
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Försfila'in~sinsnektionen: 

Såvitt inspektionen kan finna berörs rarsälcril:lg.sområdet endast 1 

ringa mån av u_tredni.ngens rarslag. Etableringst'rigest.J!llntngan:ia har 

genom spec:iall.agstiftningen på n>raäkring.sallrådet givita sina egna 
lösningar. Svenska torslkringaaktiebolag ar - utom såsom dotter

roretag i äuesidigt uppbygeda försälcri.ngskoncemer - mycket sill-

syn ta. Den allmänna aktiebolagslagstiftningens ordning med t'r1a och 

bundna aktier bar inte ansetts behöva efterbildas rar torslkr1ngsalct1e

bolagens del. Svenska försllkringsbolag har inte il&gta några slrakUd& 

restrilctioner då det rJ(ller rarvärv av fast egendra • •· 

För5ä.kri.nprörelselagstiftningen är ror närvarande föremål f'Or re

fattande utredningsarbete dela genom försäkringsrörelseutredni?lgen 

(E 1977:05) och dels genom en nyligen tillsatt utreåni.ng (E 1979:01) 
aom Anm.I inte påbörjat sitt arbete. Den rerra sysalar f'råmst med an

pa.saningen av rersäkringsrörelselagen till modern associati~

atif'toing och llOdema redovisuinpregler, dec aenare bar Ull uppgit't. 

att ae över hela t'örsäkringsrörelseområdet och därvid bl a ägr.a 

uppmärksamhet åt frågorna om utländska rättssubjekta förvArv av 
aktier i svenska rarsälcringsaktiebolag. 

Hot bakgrund av det anförda framstår det rer inspektionen såsom 

låmpli~t att den lagstiftning, i vilken de nu föreliggande för

slagen kan kOlllllil att resultera, i n5rekommande fall exkluderar för

säkring3bolagen och att de angivna utredningarna får göra bed~ 

huruvida eventuellt nya regler bör göras tillämpliga även på in

spektionens tillsynsområde. I avvaktan på d~ utreåningarS 

atälln1ng.staganden synes sålunda det nu gällande regelaysteciet böra 
behålla8 Oförändrat. 
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Stockholms fondbörs ( ma,jori teten): 

Det svenska näringslivet befinner sig i och kommer för lång 

tid fram~t att befinna sig i ett skede som präglas av djup

gAende strukturförändringar, särskilt inom industrin. Den 

nödv~ndiga om~tällningen skulle underlättas om den fick ske 

i en allmänt expansiv ekonomisk miljö som utlöser en utby~g

naG a\· den industriella kap~citeten. En ökad exportkapacitet 

och en förstärkning av industrins förmåga att möta import

konkurrens är vidare en förutsättning för att bytesbalansen 

mot utlandet skall kunna bringas i jämvikt. 
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För att en sådan utveckling skall komma till stånd måste en 

rad krav uppfyllas. En expansion på marknadsekonomiska vill

kor förutsätter att företagen kan se fram mot en lönsamhet 

som motiverar och underbygger investeringsbeslut. Det är dock 

realistiskt att räkna med att företagen inte i samma utsträck

ning som under 1950- och 60-talen kommer att kunna försörja 

sig med eget riskbärande kapital. De måste i fortsättningen 

i väsentligt större omfattning än tidigare tillföras sådant 

kapital utifrån. Den industriella förnyelsen kräver också att 

företagen får erforderlig tillgång till ny teknologi och an

nat know how. Dessa krav riktas i första hand mot inhemska 

politiska instanser, institutioner och marknader. Det är a~

geläget att utbildning och forskning som främjar industriell 

utveckling st6ds betydligt mera än hittills: Det är ocks~ an

geläget att den inhemska kapitalmarknaden, framför allt när 

det gäller tillförseln av riskvilligt kapital, får större ka

pacitet oct fungerar bättre. Dettä fordrar - om ett bredare 

engagemang fr~n enskilda person~r eftersträvas - radikala 

skatterefo~rner som förbättrar förutsättningarna för enskilt 

sparande liksom avke.st'.1ingen pE.. s:1dant sparande, inte m.1.r.st 

avkestningen_på sparande i aktier. 

Det är också viktigt att göra klart att den eftersträvade 

expansionen kommer att få ske på internationellt bestämda 

villkor. Ett litet högindustrialiserat land som Sverige kan 

inte isolera sig utan att förlora sin framskjutna ställning. 

De svenska företagen måste i betydande utsträckning växa 

genom att expandera på utländska markn~der. Den bas so~ hem

mamarknaden erbjuder är för liten. Företagen måste ej blott 

få tillträde till de utländska varum~rknaderna, utan ocksl 

kunna ta i anspråk utländska kapital- och arbetsmarknader. 

Reciprokt gäller att utländska företag måste få tillgång 

till den svenska marknaden - genom att exportera hit 

och/eller etablera ~ig här i landet såsom ägare eller del

ägare av svenska företag. Det är också naturligt att ut

ländskt riskbärande ägarkapital· i viss omfattning införes 
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i Sverige i form av portföljinvesteringar, dvs utan att 
ägarna utövar någon företagarfunktion här. 

De utländska direktinvesteringarna här har ej blott inne

burit import av kapital, utan också import av teknik, orga
nisatoriskt och annat kunnande med i regel betydelsefulla 

och gynnsarruna spridningseffekter till andra delar av det 
svenska näringslivet. 

De här påtalade on~tändigheterna utgör inte något nytt in
slag i den svenska ekonomiska utvecklingsbilden. Den svenska 

han<lelspolitiken har sedan industrialismens tidiga skeden 
varit öppen och liberal, vilket inneburit att svenska före
tag tvingats arbeta och anpassa sig under den internatio

nella konkurrensens tryck. Kapitalrörelserna över gränserna, 

sAväl de som avser direkta investeringar, som de som avser 

portföljinvesteringar, har varit föremål för en mera strikt 
rq;im. Bedömt efter av myndigheterna tillämpad praxis har 

emellertid behand~ingen av utländska företag sorr velat in

vestera och etahlera ~ Sverige varit liberal. För portfölj
investeringar har däremot en mycket restriktiv praxis till-

" lämpats. Import av kapital j denna form har ansetts onödig 

och icke önskvärd, bl a från stabiliseringspolitisk synpunkt. 
Det kan sålunda noteras att den svenska politiken hittills 
varit generös mot sådana former av kapitalimport som kunnat 
medföra utländskt inflytande över i Sverige verksamma före
tag, medan den varit restriktiv mot kapitalimport som icke . 
varit förenad med sådant inflytande. 

Det nya inslaget i utvecklingsbilden är att Sverige framgent_ 

av allt att döma kommer att bli betydligt mera beroende än 
tidigare av tillförsel utifrån av såväl kapital som tekno

logi. De svenska resurserna för forskning och utvecklings

arbete räcker endast för insatser på vissa områden. I avse
värd utsträckning måste kunskaperna köpas utifrån eller 

tillföras landet genom utländska företags verksamhet här. 
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Mot denna bakgrund ter det sig betänkligt att ingående 

direktinvesteringar under senare år sjunkit såväl i abso
luta belopp, som i förhållande till de totala industriin

vesteringarna i landet. De är också betydligt mindre än ut
gående svenska direktinvesteringar. Fram till 1960-talets 

senare år rådde det i stort sett balans mellan ingående och 

utgående direktinvesteringar. Enligt ·bankernas erfarenheter 

har frekvensen av förfrågningar från utlandet rörande för

utsättningarna för etablering i Sverige under 1970-talet 

mattats av betydligt. Däremot synes det, bl a i samband 

med rekonstruktioner av krisdrabbade företag, blivit vanli

gare att man från svensk sida söker utländska köpare till 

företag eller utländska partners för samgående eller samar

bete. 

Orsakerna till denna utveckling får sökas såväl utom som 

inom Sverige. Till de som ligger utom landet hör konjunk

turella faktorer och de strukturkriser som drabbat nyckel

industrier ute i Europa. Kampen mellan länder och regioner 

om sy~s~lsettningen har hårdnat. Detta har tenderat att skär

pa nackdelar som Sverige har vid en internationell jämförel

se - ett avlägset land med liten marknad, ett litet språk

område och under stor del av året ogästvänligt klimat. För 

utländsk nyckelpersonal, såsom företagsledare och tekniker, 

är vidare de höga svenska inkomstskatterna, för många även 
skolsystemet, en starkt tillbakahållande faktor. 

Styrelsen anser att lagregler som gör det möjligt att skydda 
svenska naturtillgångar och företag mot icke önskvärt ut

ländskt inflytande bör finnas, men anser att här anförda 

omständigheter borde mana till försiktighet när det gäller 
ny lagstiftning som kan minska Sveriges attraktivitet som 

land att investera och arbeta i. I ett hårdnande närings

politiskt klimat måste vidare risken för att skärpta regle

ringar mot utländska företag i Sverige utlöser motåtgärder 

mot svenska företag utomlands beaktas. Sverige är i större 

utsträckning ursprungsland för internationellt verksamma 
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företag än värdland för sådana. Sverige har intet att vinna 
på en protektionistisk kapplöpning mellan nationerna. 

Direkta investeringa~ 

Styrelsen finner inte anledning att i detalj granska framlagda 

förslag till koncessionssystem för utländska företag inne

bärande kontroll av nyetablering, kontroll av övertagande 

av företag, verksamhetskontroll m m utan inskränker sig 

till följande synpunkter. 

Det är anmärkningsvärt att utredningen (kontrollinjen) före

slår skärpta regler för kontroll av utländska företags 

etablering och en långtgående kontroll av verksamheten 

efter det etableringen skett utan att det visats att ut

ländska företag uppträtt på ett sådant sätt att det finns 

anledning för lagstiftaren att reagera. Tvärtom uttrycker 

utredningen som sin uppfattning att de utländska företagen 

med ytterst få undantag utgjort värdefulla tillskott till 

det svenska företagsbeståndet och att de uppfbrt sig korrekt. 

Mot denna bakgrund är det sakliga underlaget för en konces

sicaslagstlftning, innebärande att utländska företag i vissa 

stycken behandlas på annat sätt än svenska, mycket svagt. 

Utredningens (kontrollinjens) argumentering att ett konces

sionsförfarande i själva verket skulle möjliggöra "reell 

likabehandling" är heller inte övertygande. Utlandsägda 

företag i Sverige har samma skyldigheter som svenskägda 
att följa svensk lag. Som parter i avtal, t ex på arbets

marknaden, är de i samma grad bundna som svenska företag. 

Det har heller inte gjorts gällande av utredningen att de 

utländska företagen skulle vara mindre laglydiga och hålla 

avtal sämre än svenska företag. 

Som motiv för införande av koncessionstvång för utländska 

företag har vidare anförts önskvärdheten av att svenska 

myndigheter får en förstärkt förhandlingsposition i för
hållande till de utländska företagen. Reglerna skall i prin-
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cip gälla såväl företag som redan befinner sig i Sverige, 

som nytillkomna sådana. 

Det är emellertid ingalunda säkert att följden av de före

slagna reglerna skulle bli en förstärkt förhandlingsposi

tion för de svenska myndigheterna. Som utredningen själv 

säger, är de utländska företagen som regel goda medborgare, 

nyttiga och önskvärda för värdlandet. Missbruk är sällsynta. 

Situationen kan mycket väl bli den att det blir de svenska 

myndigheterna som måste göra allehanda eftergifter för att 

locka hit utländska företag respektive behålla dem som re

dan är här. En sådan situation kan uppstå om villkoren för 

verksamheten här är förhandlingsbara för utländska företag. 

De stora multinationella företagen är väl utrustade med ex

pertis, van vid att ha att göra med regimer, ekonomiska 

system, rättssystem och reala ekonomiska förh,llanden av 

mycket skiftande slag. Risk finns att svenska företag kan 

bli diskriminerade. 

Styrelsen ifrågasätter om den föreslagna lagstiftningen är 

förenlig med de intern~tionella åtaganden Sverige gjort, 

bl a genom anslutningen tillOECD:s kapitalliberaliserings

stadga. 

Portfölj_ imresterin~ 

Även om utbudet av riskkapital frln svenska källor avsevärt 

kan förstärkas om lönsamheten stiger och åtgärder vidtas 
som förbättrar villkoren för sparande i aktier finns det 

ändå anledning att hålla kanalerna till utländska aktie
marknader öppna. Motivet för ett svenskt företag att göra 
nyemissioner på utländska marknader behöver inte nödvändigt

vis (enbart) vara trängsel på den inhemska marknaden. Det 

kan också med hänsyn till marknadsföring eller utländsk upp

låning vara till fördel för företaget att dess aktier före

kommer på utländska kapitalmarknader. En nyemission under

lättas om redan tidigare handel i dess aktier förekommit på 

utländska marknader. En politik som går ut på att svenska 

företag i viss omfattning bör få dra tilJ sig utländskt 
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riskkapital från utländska kapitalmarknader förutsätter en 
betydligt mera liberal valutareglering än den som tillämpats 

under efterkrigstiden och vidare att liberalare regler för 

portföljinvesteringar enligt valutaregleringen icke motver

kas av andra lagregler. 

En utlänning eller ett utländskt företag som vill överta 

ett svenskt företag eller skaffa sig en aktiepost som ger 
ett inflytande gör i regel förvärvet från ägare eller ägar

grupper som har så stora poster att syftet med förvärvet 
uppnås. Upphandling via börsen, vilket endast kan ske i 
småposter, torde betraktas såsom allt för tidsödande och 

har endast förekommit i ytterst få fall. Därtill kommer att 
ca 4/5 av börsföretagen har bolagsordningar med utlännings

klausul som går ut på att högst 40 \ av aktiekapitalet el

ler 20 I av rösträtten för samtliga aktier kan förvärvas 
av utlänning. Man kan utgå från att utländska förvärv av 
aktier i svenska börsbola& är portfölj investeringar. 

I de börsbolag som har utlänningsförbehåll i sin bolags
ordning är för övervägande flertalet det utrymme för ut
ländskt ägande som utlänningsklausulen anger endast till 

någon mindre del ianspråktaget. 

Det bör observeras att under en lång följd av år utlänning
ar netto varit säljare av svenska aktier. Under perioden 
1965-77 var beloppen följande. 
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Tabell Handeln med utlandet i svenska aktier (Mkr) 
År ExEort ImEort Netto 

1965 39 - 114 75 
1966 46 - 129 83 
1967 55 78 23 
1968 66 91 25 
1969 78 - 164 86 
1970 33 60 27 
1971 75 - 120 45 
1972 57 - 207 - 150 
1973 117 - 185 68 
1974 68 - 205 - 137 
1975 70 - 158 88 
1976 70 - 184 - 114 
1977 54 - 179 - 125 

Anm.: Dessa uppgifter inkluderar s~itch-affärer men 

sannolikt ej alla återköp från emigranter. 

Huruvida utländska plicerare i fortsättningen blir villiga 

att investera i svenska aktier beror givetvis ytterst av 
hur avkastningsutsikterna bedöms i förhållande till andra 

alternativ. En investerare som överväger att placera kapi
tal i ett annat land bedömer emellertid ej blott företaget 

ifråga, utan också landet, framför allt de lagar och regle
ringar som gäller för värdepap.pershandeln. Uppfattas de 
svenska reglerna som krångligare än andra länders, eller 
rättsläget för en placerare osäkert eller regelsystemet 
instabilt, verkar det avkylande på intresset för placering
ar här. 

De föreslagna reglerna om att kontrollsubjekt som avser att 
förvärva så stor del av aktiekapitalet eller rösträtten i 
ett företag att vissa angivna kontrollgränser överskrides 

(kontroll- och förhandlingslinjerna vid 5, 10, 20, 40 och 50 \ 
likabehandlingslinjen vid 10, 20 och SO % i aktiemarknads

bolag) måste ha ett förhandstillstånd av svensk myndighet 
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skulle innebära en avsevärd olägenhet för handeln med aktier. 

För utländska placerare och portföljförvaltare ter det sig 

mycket krångligt att hålla reda på regler av detta slag. Det 

finns risk att de hellre avstår från att placera i svenska 

papper. Även om det sakligt kan invändas att redan 5 % av 

aktiekapitalet för flertalet börsbolag är ett så stort be

lopp att det är osannolikt att en portföljinvesterare place

rar så stort belopp i ett och samma bolag har man att räkna 

med de psykologiska effekterna av regler som avviker mot vad 

som internationellt vanligen förekommer. De mäklare som utför 

köporderna vet i regel inte vem som är den slutlige köparen 

och det skulle strida mot kutymerna för den internationella 

fondhandeln att efterforska detta. Om spärrar skall uppstäl

las bör kontrollgränserna inte sättas lägre och reg1erna i 

övrigt göras strängare än de som gäller för fusionskontrollen 

i länder som USA och Storbritannien. Såvitt kan bedömas borde 

det räcka med att lägsta kontrollgräns sattes vid 10 %. Ris

ken för att proceduren med förhandstillstånd får marknads

störande effekter växer ju lägre kontrollgränserna sätts. 

Utredningen har föreslagit att förvärv av aktier genom kon

vertering av konvertibla skuldebrev skall i likhet med annat 

aktieförvärv falla under reglerna om förhandstillstånd när 

vissa spärrgränser överskrides. Det betyder att den som för

värvar svenska konvertibla skuldebrev och är utlänning inte 
kan vara säker på att kunna konvertera skuldebreven till 

aktier om han så skulle önska. Det skulle under sådana för
hållanden vara mycket svårt att finna avsättning för svenska 
konvertibla skuldebrev utomlands. Riksbanken har för sin del 

vid behandlingen av två ärenden (Sandvik och Esselte) röran

de emission av konv~rtibla lån utomlands utställt garantier 

för att banken för sin del inte skall hindra konvertering. 

Det är viktigt att svenska företag som ett finansierings

alternativ har möjlighet att emittera konvertibla skulde

brev utomlands. Detta är särskilt påtagligt så länge riks

banke~ håller på regeln att svenska företag som investerar 
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i utlandet skall finansiera sig i utlandet. Hittills har 

detta huvudsakligen skett genom upplåning i form av obli
gationslån, förlagslån eller banklån. En upplåning-som in-

te motväges av en samtidig ökning av det egna kapitalet inne

bär emellertid en försämring av soliditeten. De flesta svens

ka företag är nu i det läget att ytterligare försämring av 

soliditeten inte kan tolereras. Utgivandet av ett konverti

belt lån erbjuder en möjlighet till kapitalanskaffning som 

på sikt förbättrar soliditeten. Detta understryker ytterli

gare vikten av att regler om spärrgränser etc inte skapar 
osäkerhet hos långivarna om möjligheterna att konvertera. 

Utredningen har på flera ställen i sitt bet~nkande en passant 

framhållit att avsikten med de förslag till etablerings

kontroll m m som framlagts icke avser att i onödan förhindra 

eller försvära normal handel med aktier och andra värdepap

per. De praktiska konsekvenserna av förslaget torde emeller

tid som frarigått lätt kunna bli att utlänningars intresse 

för köp av svenska aktier försvinner och därmed en önskvärd 

import av riskkapital ~möjliggöres. Om lagstiftning rörande 

kontroll av utländsk företagsetablering mm skall genomföras 

bör lagen ifråga innehålla regler av de slag som finns i 

40 § i kontrollinjens förslag och 21 § i likabehandlings

linjens förslag av innebörd att regeringen kan ge undantag 

från sådan bestämmelse, vars upprätthållande i visst fall 

inte behövs med hänsyn till lagens syfte. Det bör klart ut
sägas att undantag skall kunna göras från regler som visar 
sig medföra hinder för handeln med aktier och konvertibla 
skuldebrev. 

Börssto_EE 

Utredningen anser att reglerna om börsstopp skall kunna 

tillämpas i de fall kontrollsubjekt är skyldigt att inhämta 

6 Riksdagen 1981182. I sam/. Nr 135. BilaRedel 
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förvärvstillstånd för aktier som skall förvärvas på fond

börsen. Såvitt kan bedömas kan det bli fråga om en ganska 

tidskrävande procedur för myndigheternas handläggning av 

ärendet och att det därför kan bli fråga om relativt långa 

börsstopp. Avsikten är att förhindra insiderspekulation. 

Börsstoppet som i detta sallUllanhang är tänkt som ett skydd 

för den utlänning vars förvärv är under prövning kan emeller

tid mycket väl få motsatt verkan. Han kan ju själv inte agera 

under den tid börsstopp pågår. Han kan då inte göra de köp 

understigande spärrgränsernas belopp för vilka han inte behö

ver något tillstånd. Börsstoppet kan således i sig självt bli 

anledning till kursrörelser på papperet ifråga. Det bör vida

re erinras om att erfarenheterna hittills talar mot lämplig

heten av börsstopp som sträcker sig över längre tid. 

Stockholms fondbörs (minoriteten): 

Enligt vår uppfattning bör börs~tyrelsen begränsa sitt 

yttrande till frågor som mera direkt har avseende på 

värdepappershandeln och börsens verksamhet. Vi anser 

därför att vac! ~<Jm anföres under rubrikerna "Allmänna 

synpunkter~ "Direkta investeringar• och "Portföljin

vesteringar" fram till det stycke som börjar "De före

slagna reglerna" bör utgå ur yttrandet. 

Vac angår kontrollgränserna för förhandstillstånd delar 

vi mejoritetens uppfattning att det är osannolikt att 

en portfbljinvesterare placerar så stort belopp som 

5 % av aktle~·:asi.italet i ett och samma bolag. Det finns 

därför enligt vAr mening inte anledning för börsstyrel

sen att motsätta sig en lägsta kontrollgräns vid 5 %. 
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Statskontoret: 

De i betänkandet behandlade fråborna gäller omraden son 
huvudsakligen ligger utanför statskontorets verksa=hetE
område. Statskonto:r:et bei;ränsar därför sitt :;ttra!"l·~e ti::: 
att avse vissa synpunkter på resursbehoven och de orga
nisatoriska frågorna. 

I utredningens uppgifter har ingått att: 

1) överväga ett generellt system för kontroll av utländs~ 
företagsetablering och utländska företags verksaohet i 
Sverige. 

2) överväga åtgärder för att förbättra informationen 0~ 
utländskt ägande och inflytande i det svenska näri!"l;s
livet. 

3) föreslå en särskild lagst~ftning OI!l kontroll av utlä!"ldsb. 
förvärv av rr:ark och naturtillgångar. 

För punkt 1 ovan har utredningen utarbetat 'trs- olika :'örslag; 
kontroll-, förhandlings- och likabehandlings~injerna. 

För likabehandlingslinjen kräver utredningen inga nya 
organisatoriska resuxser. ?öreträdarna :'är denna linje 
anser att de regle:::- sorr: gäller för svenskt näringsli·,- oci', 
den svenska arbetsmarknaden i gemen ger och ko~~er att ge 
betydande :nöjlighei:.er för samhället och de anztällda att 
hävda sina i.ntressen gente!ilot cie utlandsägda företagen. 

För kontroll- elle!' förhandlingslinjen föreslår utredningen 
statens industrive:::k som tillsynsmyndighet. Detta förs:::. af; 
kräver nya organisatoriska resurser. 

Statskontorets svn1Junkter 

Om de uppgifter industriverket tilldelas i kont::c-oll- eJ.ler 
förha_lldli~gslinjerna skall kunna fullgöraf' na ett _!l'.e!"li~<;_
ful] t siitt, torde indu.stri Yerket behöva en avsevie.rd res'.l:.·s
förstärkning. 

Utreåningen ger dock ej några uppgifter o~ ambitionerna 
beträ:'fande kont:::-cll- eller förhandlingslinjerna, ej heller 
några uppskattningar av den mängd-data som skall beha!'!dlas. 
Utan dessa up:;;r;iftcr är det ej möjligt att på ett till
fredsställande sätt bedöma storleken eller typen av den 
resursförstärk!"ling som industriverket skulle behöva för at.t 
effektivt kunna genomföra något av desza tvi< fö::-slag. 

Resursbehovet bör där1ör noga prövas innan ett definitivt 
ställningstagande görs. 

Beträffande punl:t 2 ovar. anser statskontoret att ':Jehovet av 
en tätare utgivning av förteckningen över aktieinnetsvare 
fortfara!vie kan if:råi;asättas. Hur förtecknin5en lämpli€_;en 
skall vara utformad bör o~kså noga undersökas. Det :i"ns 
möjlifen bättre och billigare sätt a::;t vid. behov skaf:'.';;_ :r~-=
infor:uation om aktiei!"lnehav, t ex att vänd'.! si;:; till 'l?C 
med en fråga. 
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Riksrevisionsverket: 

Den föreslagna lagstiftni~gen enligt kontroll- och förhandlings
linjerna innebär en väsentlig för·andring av de r·attsliga grunderna 
för utländska företags verksamhet i Sverige. Någon närmare analys 
av de reella behoven av skärpt lagstiftning eller av de konsekven
ser som förslagen kan få för utländska företags benägenhet att in
vestera i Sverige och för svenska företags verksamhet utomlands 
redovisas inte. Inte heller diskuteras förslagens konsekvenser för 
behovet av kompetens och resurser hos de statliga organ som skall 
handha kontrollagstiftningen. 

Mot denna bakgrund föreligger avsevärda svårigheter att bedöma 
förslagen. 

RRV anser dock att det finns anledning att något beröra en prin
cipiellt viktig fråga som en lagstiftning inriktad på verksamhets
och nyetableringskontroll ger upphov till och som inte berörts i 
betänkandet. Bland de förhållanden, vilka åberopas som motiv för 
att införa en särskild lagstiftning för kontroll av de utlandsägda 
företagens verksamhet, framstår som ett av de viktigaste, att dessa 
företag allmänt sett skulle ha en alltför stark fnrhandlingsposi
tion gentemot myndigheterna och de anst"allda. En lagstiftning som 
ger myndigheterna och ytterst regeringen möjlighet att vid eta
blerino och fortlöpande därefter ställa upp villkor för verksam
heten skulle, menar man, förstärka myndigheternas förhandlings
position. 

Det torde emellertid vara mycket svårt att redan vid ett utländskt 
företags etablering eller vid en första koncessionsprövning förutse, 
vilka problem som kan uppkomma i samband med den fortsatta verksam
heten och anpassa villkor och föreskrifter med hänsyn till detta. 
I och med att de statliga organen får ett ansvar för de villkor som 
ställs upp i de enskilda fallen riskerar de att få ett ansvar även 
för själva verksamheten, trots att de ofta torde ha begränsade möj-
1 igheter att påverka förhållanden som är grundläggande för verksam
heten. Resultatet kan därför bli att de statliga organen, om för
slagen genomförs, i realiteten inte generellt får den avsedda för
bättrade förhandlingspositionen utan att de i vissa fall t o m kan 
komma i ett sämre läge. 

Riksskatteverket: 

Kollllllitten har icke haft till uppgift att utreda frågan 
kring internationella företags beskattning. Något förslag 
till beskattningsåtgärd har icke heller framlagts. 

Riksskatteverket finner under dessa förhållanden icke 
anledning att yttra sig i ärendet. 
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Komrnerskolle5iur;i: 

3. Sveriges internationella åtaganden 

3.1 Allmänt 

Kollegiet finner rent allmänt att Sveriges strävan till närmare 
samarbete med andra länder inte kan begränsas till enbart varu
utbyte utan även måste avse bl a företagsetableringar. Mot denna 
bakgrund kan det synas tveksamt med alltför omfattande regleringar 
av utlandsägda företags etableringar och verksamhet här i landet. 
Kollegiet finner det därför angeläget_ att närmare diskutera för
slagen om etablerings- och verksamhetskontroll utifrån Sveriges 
internationella åtaganden. 

3.2 Etableringskontroll 

EFTA-konventionens artikel 16 förbjuder i princip diskriminerande 
restriktioner i fråga om etablering och drift av ekonomiska 
företag av andra medlemsstaters rättssubjekt, om härigenom de 
fördelar motverkas som förväntas i anledning av undanröjandet 
eller frånvaron av tullar och kvantitativa restriktioner i handeln 
mellan medlemsstaterna. Enligt punkt 9 i de s k Record of Under
standings (tillämpnings- och tolkningsregler som signatärstaterna 
enade sig om vid konventionens tillkomst) skall restriktioner 
som - vare sig de formellt synes ge nationell behandling eller 
inte - praktiskt leder till en mindre gynnsam behandling än den 
som medlemsstaternas egna rättssubjekt erhåller, omfattas av 
etableringsartikeln. Enligt punkt 8 i Record of Understandings 
är en medlemsstat dock oförhindrad att utöva kontroll över till
trädet till dess kapitalmarknad, över investeringar i existerande 
inhemska ekonomiska företag och över äganderätten till natur
tillgångar. Ingen medlemsstat kan göra invändningar mot sådana 
restriktioner såvida medlemsstaten inte kan bevisa att EFTA-för
delarna motverkas i det särskilda fallet. 

I den s k Bergenöverenskommelsen från år 1966 rörande tolkningen 
av artikel 16 slås fast att följande slag av etablering skall 
tillåtas utan diskriminerande restriktioner (det förutsätts alltså 
att sådana restriktioner motverkar EFTA-fördelarna): 

- etablering av företag för handel med varor av områdesursprung 
- etablering av företag för sammansättning, slutbearbetning eller 

sevice av varor av områdesursprung som exporteras från en medlems
stat till en annan 

- med beaktande av punkt 8 i Record of Understandings, etablering 
av företag för produktion av varor av områdesursprung av vilka 
en betydande del skall exporteras till andra medlemsstater. 
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Restriktioner ifråga om etablering av andra företag för produk
tion av ursprungsvaror än de ovannämnda skall bedömas enligt 
kriteriet matverkande av EFTA-fördelarna men enligt Bergen-överens
kommelsen skall en liberal tolkning av detta begrepp göras. 

Av ovanstående framgår att vid tillämpning av den av kontroll- och 
förhandlingslinjerna föreslagna etableringskontrollen tillstånd 
ovillkorligen måste ges utan diskriminerande restriktioner för 
etablering från andra EFTA-länders sida av företag för handel 
med eller sammansättning etc av EFTA-varor. Vidare föreligger 
betydande inskränkningar i fråga om möjligheterna att hindra eller 
inskränka rätten till etablering från andra EFTA-länders sida av 
företag för produktion av EFTA-varor. Även om restriktioner be
träffande förvärv av existerande företag i princip är tillåtna 
enligt ovannämnda punkt 8 i Record of Understandings kan klago
mål över att sådana restriktioner leder till matverkande av 
EFTA-fördelarna inte uteslutas. En eventuell lagstiftning bör 
utformas så att det klart framgår att sådan etablering som om
fattas av EFTA-konventionen inte får underkastas, i förhållande 
till inhemskarättssubjekt, diskriminerande restriktioner. 

Sveriges handelsavtal med EG innehåller ej bestämmelser om etable
ring. Det skulle emellertid enligt kollegiets uppfattning vara 
olyckligt om Sverige gentemot EG-länderna började tillämpa en mer 
restriktiv etableringspolitik än gentemot EFTA-länderna, inte minst 
mot bakgrunden av det svenska önskemålet att få till stånd ett när
mare samarbete med EG på industripolitikens område. I detta samman
hang kan nämnas att svenska företag i stor utsträckning investe
rar och etablerar sigiEG-länderna. En skärpt svensk etablerings
politik skulle enligt kollegiets uppfattning medföra risker för 
en förändrad attityd mot svenska investeringar i EG-länderna. 
Sådana risker kan även uppstå i andra länder. Kollegiet ställer 
sig därför från handelspolitisk synpunkt tveksamt till den fak
tiska etableringskontroll som kontroll~ och förhandlingslinjernas 
förslag innebär.I vart fall bör en förstärkt etableringskontroll 
inte gå utöver sådan förvärvstillståndsplikt som·kan inrymmas 
under punkt 8 i EFTA:s Record of Understandings. 

3.3 Verksamhetskontroll 

Beträffande diskriminerande restriktioner rörande utlandsägda 
företags verksamhet gäller det grundläggande stadgandet i EFTA
konventionens artikel 16 att de är förbjudna i den mån de mot
verkar de fördelar som förväntas i anledning av undanröjandet 
eller frånvaron av tullar eller kvantitativa restriktioner i 
handeln mellan medlemsstaterna. Kontrollinjens kommentar att 
det är uteslutet att den tilltänkta kontrollen i någon protek
tionistisk mening skulle ha till syfte att inverka på de s k 
EFTA-fördelarna syftar förmodligen på det förhållandet att man 
inte avser att ge utlandsägda företag andra och sämre förutsätt
ningar än inhemska företag att bedriva näringsverksamhet här. i 
landet. I konsekvens med vad som tidigare sagts om etablerings
kontrollen vill kollegiet likväl uttala tveksamhet från handels
politisk synpunkt till särbestämmelser om verksamhetskontroll 
av utlandsägda företag som i den praktiska utformningen kan leda 
till att utlandsägda företag ställs inför bl a utvidgade krav 
på insyn jämfört med svenskägda företag. Det förefaller kollegiet 
möjligt att uppnå erforderlig insyn inom ramen för en lagstift
ning som avser verksamheten i alla företag oavsett ägandeför
hållandena. 
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4. Kollegiets synpunkter l ovrigt på behovet av och utformningen 
av ett koncessionssystem 

4.1 Etableringskontroll 

Kontroll- och förhandlingslinjernas förslag om en i princip full
ständig etableringskontroll syftar till att ge samhället möjlighet 
att bestämma den utlandsägda företagssektorns storlek och inriktnin1 
Sålunda anförs att inom ramen för förvärvstillståndsprövningen 
bör beaktas bl a samhällsekonomiska, arbetsmarknadspolitiska och 
näringspolitiska konsekvenser av utländsk företagsetablerinB.Enligt 
kollegiets uppfattning är det mycket svårt att bedöma vilka lång
siktiga effekter på samhällsekonomin och sysselsättningen, som 
ett företagsförvärv kan få. I förslaget till kontrollag sägs att 
tillstånd "skall meddelas, såvida icke det med hänsyn till det 
inflytande som härigenom kan uppkomma över svenskt företag eller 
svenskt näringsliv eller av andra skäl är oförenligt med svenskt 
intresse". Den föreslagna lydelsen innebär en viss precisering 
jämfört med den mycket allmänna prövningsgrund som anges i förar
betena till 5 a § i 19!6 års lag (1916:517 ändrad 1973:307) enligt 
vilken viss förvärvstillståndsprövning är möjlig. Kollegiet kan 
emellertid inte finna formuleringen tillfredsst~llande. Visserligen 
-sägs i utredningen att nuvarande praxis skall gälla. Formuleringen 
kan emellerid - i brist på precisering - ges mycket olika innebörd 
vid olika tidpunkter. Mot bakgrund härav och med hänsyn till den 
tveksamhet kollegiet anfört från handelspolitisk synpunkt avstyrker 
kollegiet kontroll- och förhandlingslinjens förslag beträffande 
förvärvstillståndsplikt. 

Även likabehandlingsiinjen föreslår en förvärvstillståndsprövning 
men mindre omfattande och mindre restriktiv än de övriga linjerna. 
Sålunda sägs att "tillstånd skall meddelas, såvida inte det strider 
mot grunderna för annan lag eller skulle åsamka landets intressen 
utomordentlig skada". Detta innebär att ansökan om tillstånd får 
vägras endast i undantagsfall. 

Utredningen har inte med några konkreta exempel påvisat behovet av 
en etableringskontroll. De skäl som anförs anknyter till rent 
teoretiska risker. Om det emellertid bedöms nödvändigt med en kon
troll bör man enligt kollegiets mening begränsa sig till en som 
omfattar nyetablerings- och förvärvstillstånd med prövningskri
terier som överensstämmer med likabehandlingslinjens förslag. 
Eftersom en ansökan enligt dessa kriterier endast får vägras i 
undantagsfall kommer emellertid kravet på generell tillståndsplikt 
att medföra risker för stor administration och byråkrati i för
hållande till de effekter som uppnås. Kontrollen borde kunna ut
forma8 så att samtliga företag som omfattas av etableringskontrollr 
ålades anmälningsplikt till viss myndighet med möjlighet för denna 
att inom viss tid ta upp tillståndsfrågan till prövning. 

4.2 Verksamhetskontroll 

Såväl kontroll- som förhandlingslinjen förespråkar någon form av 
verksalllhetskontroll. Enligt den förra linjen skall krävas verk
samhetstillstånd för att utlandsägt företag skall få driva närings
verksamhet här i landet. Ett sådant tillstånd kan förbindas med 
villkor och föreskrifter för att förhindra att företaget driver 
sin verksamhet i strid mot allmänt intresse. Vidare fBreslås att 
offentlig revisor eller offentlig utredningsman skall kunna för
ordnas, Förhandlingslinjen avvisar tanken på fortlöpande kontroll 



Prop. 1981/82:135 88 

men föreslår istället att utlandsägt företag skall vara skyldigt 
att förhandla med samhället om problem uppkommer. 

Såvitt kollegiet kan bedöma torde det vara mycket svårt att redan 
vid etableringstillfället förutse vilka problem som kan uppkomma 
och på grund därav uppställa meningsfulla villkor och föreskrifter. 
Förslaget om verksamhetstillstånd torde därför i praktiken knap
past komma att fungera som ett effektivt instrument för att kontrol 
lera och påverka verksamheten vid utlandsägda företag. 

5. Dispens från ;rissa krav i~!i:bolagsla~ 

I aktiebolagslagen föreskrivs att styrelseledamot, verkställande 
direktör, revisor och suppleant för dessa samt stiftare, firma
tecknare och likvidator skall vara här i riket bosatta svenska 
medborgare. Enligt aktiebolagsförordningen ankommer det på kommers
kollegium att pröva om dispens kan medges från kraven på medborgar
skap och bnsättning. Beträffande styrelseledamot och verkställande 
direktör skall emellertid prövningen ske av regeringen om mer än 
en tredjedel av hela antalet ledamöter i bolagets styrelse är per
soner scm ej är här i riket bosatta svenska medborgare. 

I utredningen diskuteras om nuvarande bestämmelser bör liberali
seras. Bl a anförs att ett totalt eller partiellt upphävande av 
nationalitets- och bosättningskravet skulle innebära att ·arbets
tagarorganisationernas särskilda möjlighet att - som remissin
stanser i dessa ärenden - utöva inflytande på bolagsorganens sam
mansättning bortfaller. Vidare konstateras att dispensförfarandet 
ger möjlighet att ompröva frågan om den berörda bolagsfunktionär
ens lämplighet. Enligt utredningens mening bör med hänsyn hiirtill 
kravet på svensk nationalitet och bosättning bibehållas. Hed hän
syn till att tillsynsansvaret för de i utredning-en föreslagna kon
trollsystemen för utlandsägda bolag skall åvila statens industri
verk anser utredningen att den ovannämnda dispensprövningen bör 
delegeras på industriverket istället för på kommerskollegium samt 
att de dispensärenden som skall prövas av regeringen bör handlägga: 
inom industridepartementet. 

Enligt kollegiets mening är ej skälen i sig tillräckligt starka 
för en överflyttning av ovan nämnda dispensärenden från kommers
kollegium till industriverket. Om man begränsar sig till den av 
kollegiet förordade ordningen för etableringskontroll skall - så
vitt kollegiet kan bedöma - handläggningen av ärenden p g a detta 
system resp prövningen av dispensärenden ske utifrån skilda be
dömningsgrunder och kan därför utföras oberoende av varandra. 

Kollegiet anser vidare att en liberalisering av nuvarande bestäm
melser bör övervägas. Antalet av kommerskollegium prövade dispens
ärenden har under perioden 1973-1978 ökat från ca 500 till ca 

./.1 1 000 ärenden per år. Av bilaga 1 framgår hur dessa ärenden för
delat sig på olika bolagsfunktioner under åren 1975-1978. Som 
framgår av sammanställningen gäller det alldeles övervägande 
antalet ärenden ansökan om tillstånd att vara styrelseledamot • 

• /.2 Av bilaga 2 - som visar antalet bifall och avslag beträffande 
ordförande, verkställande direktör och styrelseledamot - fram
går, att begärda dispenser beviljats utom i ett fåtal fall. 
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Den stora ökningen 3vantalet ärenden under den senaste femårs
perioden, samt det faktum att det endast i ett fåtal fall be
dömts föreligga skäl för tidsbegränsning eller avslag medför att 
det måste övervägas om den arbetsinsats som krävs för dessa ären
den står i rimlig proportion till de effekter som uppnås. 

Möjligheterna för tillståndsmyndigheten att vid den tidpunkt då 
ansökningen görs pröva lämpligheten hos den person ansökningen 
gäller är enligt kollegiets erfarenhet begränsade. I det stora 
flertalet fall gäller ansökningarna personer, som är kända endast 
för vederbörande bolagsledning. Även om kollegiet genom remisser 
till de fackliga organisationerna fått vidgat underlag för sina 
bedömningar kvarstår dock att detta i det stora flertalet.ärenden 
är bristfälligt. Kollegiet anser det inte meningsfullt att be
hålla tillståndskravet i dess nuvarande omfattning. Enligt kol
legiets mening. bör det utan olägenhet kunna begränsas till de fall 
där inflytandet från utlandet skulle bli påtagligt.Endast i ären
den, där mer än en tredjedel av styrelsens ledamöter resp. verk
ställande direktör eller styrelseordförande är utländska eller 
i utlandet bosatta svenska medborgare bör kravet på tillstånd 
bibehållas. 

Beträffande utredningens argument mot en begränsning av till
ståndskravet, nämligen att arbetstagarorganisationerna genom 
remisserna bör bibehållas vid sitt inflytande, må framhållas 
att man - med kollegiets förslag - ändock säkrar kravet att få 
ett fullständigare faktaunderlag för de viktigaste posterna. 

En reform av detta slag skulle medföra att antalet ärenden mins
kade med ungefär 80 procent och skulle ligga väl i linje med 
strävanden att minska statligt krångel och onödig byråkrati. 
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Ar Totala 
antalet 
ärenden 
enl diariet 

1975 773 

1976 824 

1977 1 053 

1978 084 

90 

Bilaga l 

Ansökningar Ansökningar Ansökningar Ansökningar 1ivriga 
CJm styr- om VD om styr- om styr- bolags-
ordförande (vice VD) ledamot supoleant ärenden 
(vice ordf) 

10 162 60~ 167 88 

6 176 641 160 144 

26 207 802 210 208 

16 229 844 230 177 

Att summan av ärenden för olika bolagsfunktioner överstiger 
det totala antalet ärenden enligt diariet beror på att om 
en ansökan exempelvis avser både styrelseordförande och 
styrelseledamot så har det förts in i två kolumner. 
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Totala 
Ar antalet 

bolags-
ärendenX) 

1973 5J4XX) 

1974 780xx) 

1975 773 

1976 824 

1977 l 053 

1978 1 084 
I 

I 

91 

Bilaga 2. 

Styr.ordf (vice ordf) VD (vice VD) ISty,.ledamot(styr.suppO 
Bi.fall Bifall Bi.fall 
ej be- ti.dsbe- Avslag ej be- tids be- Avslag 
l11:ränsat 111:ränsat '2räns<Jt l2ränsat 

ej be- ltidsbe-
gränsat i11;ränsat 

I 
I 

5 

l 

17 

7 

I 

2 2 I: 
5 l l I 
2 3 155 6 1 7511 17 

5 161 15 792 7 

9 197 10 1 003 9 

9 206 23 1 073 l 

I I 

x) Ett fåtal av dessa avser firmateckning, revisor, stif
tare, likvidator eller är särskilda skrivelser 

xx) För åren 1973 och 1974 har bifallsärendena ej fördelats 
på olika bolagsfunktioner 

1. I de fall tillstånd erhållits att vara både styr.led 
och VD eller både styr.led och ordf anges det under 
båda 

2. Om någon fått tillstånd betr styr.led men avslag som 
ordf eller tillstånd betr styr.led men avslag som VD 
anges det både i kolumnen för tillstånd för ena funk
tionen och avslag för den andra 

Avslag 

2 

2 
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Skånes handelska:noare: 

Kontrollinjen 

Enligt detta förslag ska ett långtgående koncessionssystem reglera den 

utlandsägda företagssektorn i Sverige. Koncessionssystemet skall reglera 

såväl nyetablering som verksamhet i redan befintliga företag genom att 

göra utländska företags rätt att bedriva rörelse i Sverige beroende av ett 

särskilt verksamhetstillstånd. Myndigheterna ska kunna knyta villkor till 

sin tillståndsgivning, och koncessionen ska under vissa förutsättningar också 

kunna återkallas. 

Handelskammaren vill inledningsvis framhålla vikten av att i Sverige behandla 

utländska företag på ett sätt som för vårt land gör det möjligt att hävda 

principen om icke diskriminering av svenska företag i utlandet. Det bör 

dessutom framhållas att den utländska företagsetableringen här i landet 

i sig medför flera fördelar. 197 5 uppgick antalet anställda i utlandsägda 

företag, om därmed förstås företag som till minst 20 % är i utländsk ägo, 

till 155.000 personer eller 7 ,6 % av det totala antalet anställda inom det 

svenska näringslivet. Redan härigenom åskådliggörs de utlandsägda före

tagens stora betydelse för sysselsättningen i Sverige. Till det bör läggas 

bl.a. fördelen av det tekniska kunnande som införs till Sverige genom många 

av de företagsetableringar i Sverige som görs av utländska företag. Att 

vårt land dessutom har ett intresse av att behandla utlandsägda företag 

på ett icke diskriminerande sätt för att på så vis kunna hävda samma princip 

beträffande svenskägda företag i utlandet belyses av att de utgående direkt

investeringarna 1977 uppgick till 4.315 miljoner kronor medan de ingående 

direktinvesteringarna var 643 miljoner kronor. Som framhålls i utredningens 

betänkande kan således Sverige i hög grad sägas·vara mera ett hemland 

för multinationella företag än ett värdland för utländska företag. 

Redan av nu angivna principiella skäl avvisar Handelskammaren kontrollinjen. 

Den innebär en särreglering för utlandsägda företag som otvetydigt diskrimi

nerar dessa i förhållande till svenska företag. Det finns emellertid flera 

andra skäl mot kontrollinjen som i detta sammanhang bör redovisas. När 

ett utländskt företag överväger etablering i Sverige undersöks regelmässigt 

vilka förhållanden som råder här. BJ.a. torde stort avseende fästas vid förut

sebarheten i sådan lagstiftning som berör multinationella företag. Det 

utländska företaget gör således en bedömning av vilket land det kan vara 
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intressant att etablera sig i och under vilka förutsättningar detta kan ske. 

I det sammanhanget är Sverige ofta inte det enda alternativet. Inte sällan 

kan ett utlandsägt företag ha intresse av en nordisk etablering och därvid 

självfallet ha fler alternativ än Sverige. Naturligt nog kan det i andra fall 

röra sig om att göra en investering i Sverige eller att helt avstå. Oavsett 

vilken den närmare situationen är gör således det utländska företaget en 

bedömning av om det under rådande förhållanden och med gällande bestämmelser 

är lämpligt att göra den planerade investeringen. En lagreglering av den 

karaktär som kontrollinjen innebär kan, inte minst genom oförutserbarheten 

i de villkor och restriktioner som kan komma att läggas på etableringen, 

vara ett tillräckligt skäl för att antingen avsta från den tänkta investeringen 

eller att låta investeringen ske i exempelvis ett annat nordiskt land. 

Etableringen av utländska företag i Sverige har under en följd av år varit 

i stort sett konstant. Sedan år 1977 har t.o.m. en inte obetydlig uppgång 

i de utländska företagens investeringar här i landet kunnat noteras. Det 

torde knappast råda någon tvekan om att denna utveckling underlättats 

av det faktum att den svenska lagstiftningen rörande _utlandsägda företag 

är såväl klar som icke diskriminerande. Den förändring av förhållandena 

för de utlandsägda företagen som skulle bli en följd av att ·kontrollinjen 

vanf\ gehör vore sannolikt tillräcklig för att framgent negativt påverka 

den ifrågavarande utvecklingen. Att en i detta hänseende negativ utveck

lingstrend vore ogynnsam med hänsyn till sysselsättning och know-how

införsel till Sverige har redan inledningsvis angivits. 

Förespråkarna för kontrollinjen har visserligen hävdat att tillämpningen 

av det föreslagna koncessionssystemet nära skulle ansluta till den praxis 

som i dag gäller. Någon radikal försämring för de utlandsägda företagen 

skulle det således icke vara fråga om. Vad som sålunda anförts av de ledamöter 

som förespråkat kontrol!injen skall självfallet beaktas men kan inte uppfattas 

som någon garanti för hur det föreslagna regelsystemet i verkligheten skulle 

komma att tillämpas. Koncessionssystemet skulle formellt ge långtgående 

möjligheter att föreksriva villkor för etablering här i landet. Handelskammaren 

ställer sig från allmänna utgångspunkter avvisande till en så långtgående 

fullmaktslagstiftning och vill dessutom framhålla att möjligheterna för 

utländska företag att förutse den _konkreta tillämpningen av koncessions

systemet i det enskilda fallet skulle vara starkt begränsade. Ihågkommas 
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bör att det här i allmänhet rör sig om betydande investeringar som är avsedda 

att utgöra bas för verksamhet under ett stort antal år. 

I särskild grad gör sig dessa synpunkter gällande när det gäller de mindre 

företagen. Erfarenhetsmässigt har denna företagskategori relativt små 

möjligheter att i detalj hålla sig ajour med regelsystemets tillämpning 

i det potentiella värdlandet för en utlandsetablering. I motsvarande mån 

leder självfallet ett koncessionssystem av nu aktuellt slag till ökad osäkerhet 

och ökad tveksamhet från dessa företags sida. 

Som företrädare för näringslivet i Skåne vill Handelskammaren särskilt 

understryka den effekt beträffande valet mellan etablering i södra Sverige 

eller Danmark som kan bli följden av ett genomförande av kontrollinjen. 

Genom Danmarks anslutning till EG har ett successivt ökat intresse kunnat 

förmärkas för etablering i Danmark som alternativ till etablering i Sverige. 

Det kan hållas för antagligt att en diskriminerande svensk lagstiftning 

på ifrågavarande område ytterligare skulle accentuera fördelarna med 

en etablering i Danmar_k. En sådan etablering, som inte sällan torde komma 

att ske i Köpenhamnsområdet, utesluter i normalfallet en etablering i Skåne. 

Med hänsyn till den svaga näringslivsutveckling som har kunnat förmärkas 

i Skåne under senare år - och det gäller speciellt industrisektorn - vill Han

delskammaren särskilt understryka detta regionalt betonade argument 

mot den föreslagna lagstiftningen. Men även ur nationell synvinkel är det 

självfallet av intresse att inte konkurrensfördelarna förskjuts till andra 

länders förmån i samband med att företag i annat land överväger utlands

etablering. 

Utöver de argument som nu anförts vill Handelskammaren framhålla att 

kontrolllinjen knappast ens torde kunna komma att bli ett effektivt instrument 

i det fall då ett ingripande mot ett utlandsägt företag aktualiseras. Inte 

minst med hänsyn till sysselsättningsaspekten lär det bli svårt att i verklig

heten göra något ingripande mot ett företag när det väl har etablerat sig 

i vårt land. 

Handelskammaren får sålunda sammanfattningsvis fastslå att kontrollinjen, 

utan att erbjuda något effektivt remedium mot företag som bryter mot 

meddelade föreskrifter, i väsentlig grad kan förväntas i negativ riktning 
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påverka utländska företags etablering här i landet. Till detta skall läggas 

den ytterst beaktansvärda risk för en i motsvarande mån diskriminerande 

behandling av svenska företag i utlandet som kan bli följden av införandet 

av kontrollinjens lagförslag. Handelskammaren avstyrker således bestämt 

detta förslag. 

F örhandlingslin jen 

Förhandlingslinjen innebär i likhet med kontrollinjen att en särskild nyetable

ringskontroll och företagsförvärvskontroll ska införas. Förhandlingslinjen 

tar emellertid avstånd från kontrollinjens förslag att verksamhetstillstånd 

ska kunna återkallas. Verksamheten i utlandsägda företag skall i stället 

kontrolleras genom en förhandlingsordning där staten för tillgodoseende 

av allmänt intresse ska kunna meddela vitessanktionerade villkor och före

skrifter. 

De allvarliga invändningar som Handelskammaren ovan riktat mot kontroll

linjen kan i huvudsak också riktci.s mot förhandlingslinjen. Förslaget att 

vitessanktionerade vi!lkor ska kunna meddelas kan visserligen sägas vara 

såväl måttfullare som mera effektivt än förslaget att verksamhetstillstånd 

ska kunna återkallas men torde knappast i någon avgörande mån kunna 

sägas utgöra ett bättre alternativ än kontrollinjen. Förhandlingslinjen är 

om möjligt sämre än kontrollinjen såtillvida att lagstiftaren inte klart utsäger 

vad som skall gälla utan lämnar avgörandet till förhandlingar om vilkas 

resultat ingen kan veta något i förväg. Möjligheterna för företagen att 

förutse under vilka villkor de får arbeta blir således synnerligen otillfreds

ställande med förhandlingslinjens regelsystem. Handelskammaren avstyrker 

således förhandlingslinjen. 

Likabehandlingslinjen 

Enligt detta förslag ska de utlandsägda företagen vara underkastade samma 

regler som svenskägda företag. Diskriminering skall icke förekomma. På 

en punkt skall dock en särskild kontroll kunna förekomma nämligen vid 

utländska förvän· av svenska företag. 1916 års inskränkningslag skall komplet

teras med regler för de företag som ej har fullständiga utlänningsförbehåll 

i sina bolagsordningar. Förvärv skall dock kunna hindras endast enligt de 

förutsättningar som enligt OECD:s kapitalliberaliseringsstadga gäller för 

att hindra direktinvesteringar. 
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Detta förslag kan enligt Handelskammarens mening inte sägas stå i strid 

med den liberala svenska handelspolitiken e11er med principen att utlands

ägda företag inte skall diskrimineras här i landet. Inte heller de andra in

vändningar som ovan rests mot kontrollinjen och förhandlingslinjen vad 

avser exempelvis förutsebarheten i reglernas tillämpning och påverkan 

på den framtida etableringen här i landet torde kunna resas mot likabe

handlingslinjens förslag till lagreglering. Det kan visserligen hävdas att 

något påtagligt behov av nya regler på detta område inte har kunnat visas 

men med hänsyn till det intresse av att i vissa avseenden kunna kontrollera 

utländsk etablering i Sverige som utredningen funnit föreligga och som 

för övrigt kommit till uttryck redan i 1916 års lag vill Handelskammaren 

tillstyrka att detta förslag läggs till grund för en ny lagstiftning. 

Handelskammaren har inte funnit skäl till någon väsentlig erinran mot 

utformningen av likabehandlingslinjens lagförslag och avstår därför från 

att i detalj kommentera detsamma. 
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Patent- och registreringsverket: 

Pa.tent- och registreringsverkets kännedom rörande 

tj~t område som betänkandet avser begränsas dels 

~ill erfarenheter från aktiebolagsregistrering och 

dels till verkets allmänna roll som en myndighet 

med uppgift att främja skyddet på den immateriella 

rättens område och att verka för den svenska indu

strins utveckling, De synpunkter som patentverket 

här framför inskränker sig i huvudsak till den se

nare av verkets uppgifter. 

Frågan om införande av ytterligare kontroll av 

utländsk företa.gsetablering berör förhållanden 

av fundamenta~ betydelse för industrins utveck

L i ng. Redan d~n kont ro L L som vi nu har, genom 

1916 års La.g, ~åverkar utvecklingen av utländs-

ka investeringa.r här Landet och skapar i vis-

sa avseenden onödi~a hinder. Svårigheterna att 

gå vidare på d~n vä.gen illustreras väl i betän

kandet däri~enom a.tt Ledamöterna inte har kun

nat uppn~ enighet utan framlagt Lösningsförslag 

?9m utarbetats enligt tre olika Linjer. 

7 Riksdagen 1981182. I sam/. Nr 135. Bilagedel 
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En granskning av föreslagen Lagtext övertygar 

om de sv8righeter som möter. Som exempel härp8 

kan anföras att man i kontrollinjens Lagförslag 

nödgats tillgripa sv8rtillämpade generalklausu

ler av ett slag som man hittills strävat efter 

att undvika i svensk. Lagstiftning. 

En fri företagsetablering är av grundläggande 

betydelse för inflödet av ny teknologi till 

Sverige. En stor del av den tekniska utveck

ling som skett här landet under modern tid 

har varit beroende av att nytt tekniskt kun

nande förts in i landet och tillämpats här ge

nom utländsk företagsetablering. Lägger man ge

nerella hind~r i vägen för utländska företag 

att vara verksamma i värt Land - även om detta 

i enstaka fall L8ter sig motiveras av sociala, 

ekonomiska eller kulturella skäl - 8stadkommer 

man därigenom ocks8 hinder mot ett fortsatt in

förande av utländsk teknologi. 

Utifr8n de intressen som patentverket företrä

der är det naturligt att man väljer medel s8 

att onödiga hinder inte uppst8r för en sund 

etablering av utländska företag Landet. Det 

har uttryckligen framh8Llits i betänkandet att 

den utländska företagsetableringen hittills in

te har v8llat nägra allvarliga problem. Mot den

na bakgrund m8ste starkt ifr8gasättas om n8got 

av lagförslagen bör läggas till grund för lag

stiftning. Under den fortsatta utredningen 

är det av största vikt att framlagda lagför-

s lag sfär väl i fö~ening med v8ra förpliktelser 

ti LL följd av internationella 8taganden p8 om

r8det. 
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Näringsfrihetsombudsmannen: 

Svensk konkurrcmslagstiftnin; om:fatt?.r i princip all2 
konkurrensbegränsningar med verlmingar p~ d::m svenska 
marknaden. De kon.h.-urrensv'.l.rda..11de !:!!yn'.lich·? tenn ha.11d
läg~er ocks§. fortlöp<J.Ilde ärenden som rör multinG.tio
nella företags :3.tgärder. NC har sfilun:la under de se::-:c-,ste 
'.3.ren ha.."Fllagt cirka 40 ärenden per ir se:.! berört utlar..:.s
ägd?- f'.iret-::.gs konkurrensbegr3.ns2.nde 3. tg~rc'.er meG. verk
nin;3.::- p3. den svensk:;. r..3.rkno.den. :De konkurrensbe~r'ins
nint;n.r sor: i ö.esss~ s3..l"'.1L'~r1llh?.Jlg v2.ri t ve..:nligStst f'.:5rekom
m:~nde hs.r gällt l·3Yeransvägr?tr.., :;;ris sättning cch k2..r
tell::i.vto.:.l. 

Konku.rr;;.·nsbegräns'.:!.n·:-1..e -~Yt::...l sorr: träff3.t.s c:.~t wu:.tin2~tic1 -
nell;o. f0retae: cci: airser den svensk~, markn?..:ien införs 
lH~so::; '3.TIC..r?- -kartell:n·tal i kartellre.r.:istret. År 1976 
f2~J1L.s i r~c;istret omk:rin~ 60 k·Jn}~~re;s"t-1~cr~1s::t.n·:i~ ::.·-.:r
ts.l i Y.ilk:::. utlands?.i!da :föret'l;:: ö.el toe:. J:;e flest". r,,_. 
c_,2ss3. fC·retaz :anns i n3.c.or.. fcrm r.ie.:. ~:e~}:s:..":!hct .:no:-~ 
Sveri2':::= m-=:r.: å.et förekom Ockst. fQre-c3.c s:Jr._ 1.4.-::3.r.: ~:t-c h?:.. 
, ... -=ri:s~'1!!:.s-t i l::indet ? .. nc1 .. .§. träf:-a-r lc:>n!-.:--J.::-ren2bc:::r2..nsg_nC:c
a-;-t2.l sor.·. berörC.-3 Svcri&:e. Avt.~l soZJ varit :fö:i-eF-J.2.1 f:·r 
NOs pröv"'11:..nf1: ~~r.. som ett resul t?..t ~ä:-2..Y upphört e::l2r 
modifier2.ts h~r gällt t c:x heowamark:n2.dsskydC., k"'vot':'
rins o~h prissqttning. 

Konk"J.rrcrnsbegrä:nsning2.r vidtn.;n::; av I!!-;;.l ti:'.'.stionsll"- fC:re-
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tqr skilj2~ si~ norr.:--1l t i-r:te: till sin 1.ltf~rr.:.ning fr9.r.. 
sh'i~n~ i-:on1':-.l:!."'Y-ens·o·2[;ränsningar sc:ri till2..r:-!p~s 2..Y natic
nell3. f'.:'.reta;:;. Je r:.-.:<.ltin?.-:icnell:. förete..g2r.s internatio
nellq k?..rd:tär gör dcc}: c:.tt effekter. p.t h?.n'.lel. pris
bilC.nin<: oc!l konkurrer:s ofta :>lir betvdelsef;;.11. Bi
·'trag?J1de :tärtiE är t ex :ie :!!ul tin:-,tion.:: ll:o_ föret?.§:ens 
genomsnittli~t sett större storlek och finsnsiella makt 
samt ders.s go.::q r:l'.lrknJ.dskännedorr. cch teknis}:?_ ku."'l.n:md?. 
:Je spel?..r ocksi oft:;o_ stor r'.)11 på kcmc.sntrerad.2 r..?.rk
nader och för koncentrqti:::msutvccklingen. I b<0tänk:;.nci.et 
r.:;dovis;is p'.'o sid 387 !'f Yissa huvudtypcr av konln:.r::-t:ns
b·=gränsr,ingar som berörts i nn<i.lysen av r:rcl.l tin?.tionell?, 
färetai;s konhllrrcnsbegr?.nsande ätgärder. Ilet f::irtjäno-cr 
bet<Jnas att dess'l typer 1x konkurrensbegränsning'.ll' inte 
S.r såd8.n::. so!:! ne.tionelln. ft5retaG skLAlle se..kna mCjlii3'.!-:et 
~tt genomföra, rr:.-=n ~isk·:rnJ. för ne2":1..ti V2. effsk"ter ir 
sä::-skil t stora ~3.~ d·? tj_ 1:2.....~;Jas 2v - stor?. i.rite~~e.tio
nella företa;. 

:Kon}:iJ_~rensb·-~~r~;.nsnin.gs.r ..,_ .. i1it;.s.gn.e. ~v v..tl?_nC..sf:'l :'C5r?t·:?.f 
maC ·=ff~kter p9. C..cn svensk9.. mB.rh.:::.C.cn l,:~n ? .. :-:~::-i;:3.5 :-.e:: 
stöC. =i.v sv-:ms}: ko:::kurre:r.sl3.gstiftni:n2; ' 1

• Er: -t.2.112.r.:p
ni:r..g B..V svenst: ;:;ller s.nn'l!: nati·Jnell -konk°"'1rre~~:'.3..;::s"ti:'t
r1ir..f; k2..!: dcck möt'?;. sv3.ri;hcti2r, fr2.:1fC·~s.ll t ?-Y tYi sl3.g. 
:12n er:s. tir :! t-r fE.t t.: l lg~n:~ till fCr bedöm!1inf:er: :-i.i.'" kon
}:urrcnsbef;'ränsni~?-=~ r.i.öd.vänG.is2 1..ronf:"ifts~ n~r ö e~22 
:-inns ~t?.nf:Sr 13-.i.i.:..'5.et ~i}:soIT. 2..~-: kCTiircllc::-~ :rii:ticheten 
?.V u.:;:~·::if-r:-=·r ~-1-:::· f::=~l~ 20..:!.J.:n3. lä:.:.n::s fr9.r_ :~re-:::...; "".J_ta~~
f2r ~ 'J.Y:'.--~~ t. 

Jen :i.i:ir.3.r3.. 3Y3-righc t2L ·c.::rr.:fcoo::-.. e:r l s3...'7~:.s.n.:: rr1.:C. g0nJ1::
f:;r~r.-'3.0 :.v beslut o!Ll -~tc:-?~::-ie::' mct utl3.nd.sk~ f~:!'f:tarr s~r.: 
2j S.r et.'J.bl~r::lde i Sve:ri;e :;:S. t;r-:.LYJ.·:l :=iV ::ttt n::?.tioneil 
la~stiftni~:; vs.nliG"=r: inte k2.n till.~~P-?~S ut.:=!nför lan
:J.ets i:;:::-äns-::r. J.._tt fc:::-h:>.n'ilingar or:.li .c:t k::.nkurrc:nsbe
;-::r:3.nsr1in~r..l8.~-=:,2n ~~cl s_'.S..Jan:l 1;.ilär,.i.s!-:s.·- för<?t?..~ .. trcts det-t:-.. 
feirekorru::i t !!!ed rne::iver.k.3.n frec::: re;Jresent'"-nt f'.Jr vejer
b~rande företa.; ?-:ndr;.::- inte d-:tt:-:. ~ri..L"'1:S.l8.~5g2..nde f-:-;r
h2.llffi1:1e. 

!~C1 vill i r},:.tt,:!. S~JI.i'.3.nt.2ng erir!ra or: 3.tt ut-:::5:::·:!.2. Yi te.~ 
rnot utländska företa;;": sor:i sakn=:.r si:it:) eller fast C.rift
st.~11.: i Sverige -:::iör-k-..:.nna sökas i e.:;endom som före
tagc:t h~r i Svirige. S~C:.an :::gen-:<,orr; k?cn V3.ra kundforc'.
ringar, l~gcr n ~. 

Övertar-mdekontroll 

I betänlrn.nr'i_et franläg;:;s olika förslag till övertagande
kontrcll. G-::>m2nsarr;t i cie oli:'r:3. förslagen är bl e. att 
lrnn-trollsubj.:kt 2-nte utan t:llst:'.inc1. fÖr varje särskilt 
fall far förvärm s~ ::dngg_ .qktier i sv:mskt akti2bola,:; 

Jfr Ivi2.rkn=i.~sio:r:scolens b·2sl'Li.t i det s k :Saver-Kerr
ärcmdec I·rn 16/1977 sou 1973: 9 sic 134 f ocl: sic 262 f. 
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att vissa angi;rna procentgrär.ser överskrids. Förvärvs
tillst~nC: krävs ocks?.. vid överta.;;ande av andel i sver.sk~ 
h2ill~elsbol'l.€ och vid övertagande-av äganderätt eller 
nyttjanderätt till rörelse eller del av rörelse hä:!:' i 
riket. 

KonkurrensutredninR:en (SOLJ 1978:9) h?..r i s:!._ tt sb:tbe
tinka.YJ.d.e lagt fram - ett försb.g till lagstiftning :w
seend.e prövning av föret::i.gsförvärv. Den för.:: slagna l 3.;_;:
stiftningen, so::n finns inor.1 ra.".len för e::-i. f'.:iresl:J.!;en ny 
kon.kurrensbegränsningslag, gäller säväl svenskägda so~ 
utl:mdsägda företags fc:::-vä:'v ay andra företa.; i 2·r:o·rige. 
Kor.kurrensutred.ninaens förslag omfattar därr:led. er.. b-o-
t:rd.ligt bred.:rre krets av förE:·ta.g än den av f::'ret&~s
et2.tlerin.:rsu trec'.niniren före slagne:.. Konkurrensutrc:d.
n1.n'.:::ens f8rslag bygi;er vidare I likhet r:;ed f':5retao,E
ctablerini;s"L<tred.r.ingens pä en ;;rövnin~ frän fall ~i:;_l 
:all av f'.:ir-rärv. Kon}:i.:!"rensutred.~ingen h:i.:::: e'!:10llerti:::. 
h~'.r en ne·d.re gr!::..ns under vilken förvärvsprövT.in~ int·2 
sl:~:-::. JE:ssa ::ränser är i förs:.:.gct ?:J.ycl:et 
:'.."!ict satt'l. l;iC.are 3.:::- å.0 i-:ri ;;erier ,:;fter vilk·2n ;:;rö.....-
r'.;, ,,..,n ,, ... föret'3.""--""rY""'""· sk"..,".1.1 sk"' nvck-t vi"- ·e;l'lll"' -~.!..J-=:::: ....... -• ' · t:;c.J.v '.:-... ..- \ -.... -(,,,,. .._ _...... .... t · ....... ..::;... -1 .l-...... 

"-<""!r..::.t sk2.ll enl.if!t 3 ka1:. : S' särskilt beaktas !r:.i!" f:',r
i.-2.rvet ka...-1 p:1v2rka "s:ysselsättnin;-2n sru:it be::::C'rC.?" 2.r
"b·:t~tagares oc:t kom.'!luners intress2:r..". Vid ;.r'.ivn:!._r.;: sl:a 
vid.::i.re s2.rskil t "be&-tas hu:r förvä!"vet kRn ::>~vc:rka -;:;ris
bil~:.nir...gen, effakti vi te ter. inom näriIJ.;sl:.. 7~t oct 3.r..ns.~:. 
r:S.ringsU.tö\rn.i.ri.f: S9..!.'T..t ä;2rkonc2n""cr2.ti0!le~ in:>::-! ri.8-:riru:;-s
~i vet. In te i niaot .'3.Y f2ret3..zs~tabi2rinf:'su.t:!"e 1:.r..iTI2·:::ls 
:3..::försl:t;:; an2"es -·n~G::r2. n3.rcs.rf? kri t2ri==::- -·för pr:i~ .... r_Ing~r. 
3.V -- färet::i~sErvärv. -

De; 3.V kcnkurreTISU tredninl!an och företa,c-sst?,ble:rini:;su t
red.ninge::::. föresla;na formerna f'.:i:::: prövning :i.v f'5rC:ta;s
fcrvärv ir i väscmtlir:::i. delar lika v<J.r2.nd.!"r, .• En väsent
lig skilln2~ är cmollerti~ 3.tt föret2gset~~lsrin~sut
:rednin,gens försl9.€ e!1b9.rt tar sikte p:'i utlan'.isägd.c-. fc::::0-
ta:r respektive förete.,:; utar. utJ.änningsfö:-b2~:'ill. r.;2:1"-:r. 
konkurrensutreC.ning-:ms i'örsl'.l.~ftill':i....'Jplii;t p:?.. 3.llo. för::
ta.:;sförv'i.rv över en viss storlek. Detto. utre-:l.ninc:sf'.::ir
släg k9.Il dämeC. inte s!ig'l.s vara d.iskrir::ine!""'.n:le gente::::::t 
vissa typer 2.v företag. Mc;t ·::iakgrun:S. 2v den i v3.sentli;:::a 
delar lU:artade prövningen vi 11 NO ifr:'i;:;asätt'l. orr: :!._nte 
den av föret9.gsetnblerincsutre:ln.in;en föresla.:-n2. ord
nin,~en för förvärvspr'.ivning borc',e inarbetas :!._ kcmkur
rensutrednin.:;ens f':5rslar.;. Hä:rigencr:: skulle ::l'.1n vin::12. 
att förvärvsprövning;2n inte innehöll n9.r":;ot r:~:'itt av 
diskriminering gentemot vissa företag sar.:t ocks:'i en 
viss för;;,nkling 2-V handlä;gningen eftersor:l enC.J.st en 
la~stiftning blev tillärr.pli1;. 

Oo eir.ellerti·1 en särskild förv~rvskontroll fJr utle.r::.C.s
äi;J.q för0t3.g oc:t företai:; utan utlännin1;sförbeh:'ill si\::;.ll 
ti llär:::p<>..s vid si C.an av Y.:onkur:renl3.,::;-sti ftning2n t'l.lar 
pr3.ktiska sb.l för att d.ubbe 1 täckningen cörs sf.:. besrS.r.
sad som ~öjligt. Ett sätt att cinska denna dilbbelt~ck
ning vare att "becr3.ns'.l. kravet p:'i förvärvstillst:'.mc'. en-
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lir;t för2ta:::;setablerin;:::sutredningens föresl2.9Et lag
stiftninf, till fall där kontrollsubjekt vid förvärv av 
svenskt aktiebolac: förvärvar såc'.ant bolai::: där utlän
ningsförbeh!'..11 eller liknande förbehäll saknas. Vidare 
synes ocks~ kontrollsubjektsförvärv av s k fria aktier 
kunna lämnas utanför den här föreslagna lasstiftningen. 
Dessc. b§.dP. typer av företagsförvärv· skulle ändä komma 
att underkastas en förvS.rvsprövnin5 enlir;t konkurrens
utredninsens förslag under förutsättning att de i ut
:::-edningsförslaget angi vn:i. ;;ränsern2. or;, 10 respektive 
20 procent av aktfok2.pi tJ.let kom..'Iler att ligg?- hos det 
förvärva.'1de företar;et och att det förvärvade f0retaget 
överskrLler gr'.insen för förvärvsprövningens omf?.ttnini;. 

NvetablerinEskontroll 

:Stt ;;S.sentligt insla;; i en fungerE!n:le :sarknacsekonorr:i 
'ir P.tt f'.:iretar;are sk'.i kunna etablerP- si;c; p{, m2...rkn'.1der 
rlär ms.r. bedömer att det finns förutsättnin;::::i.r för att 
fr3rrt;:::lr.t'sri}:t bedri ya verksamhet i konkurrc.ns med an.dr'l 
fCiret'.1.'.;: S~cbnt fritt m'.lrknadstill trä'.ie fun::er~ i siE; 
som e1: konkurrensfaktor för de föret'.l;:: sorr; red~ finns 
p& mc..rknac1-en. Hotet fran potentiellt ny:: korJ:urr::nter 
k::-.. r.. tving'.:. fSretage!l ti 11 e f:'ek"ti vi. te i:; ocf! !:linsk2 ::i~~~ -
lizhetern::i e.:;t r.iissbr""J.ke. e~ C.oraine::-a..'1.:ie st::illnini:. -:.lik~ 
f8rt~.:.l l 9~n.Jer: i olik~ br8.~scher tenQ.2r2.r e!:le llcrtI i: .::tt 
le~}~ -:ill "'"~:r-s.rierandc forf!ler .::._y trös!:l~!r :~r r:2..r}:n:-:.C.~
ti::.l :rä::lt:. S~.;.:lar~-::-. 'trösklar k3.r. YSi.r:! k:r2.Y :J~ y:_s2 1:2~~J:
t2 .. :ins:3:ts f:1:::i .s.tt r:i en r:J."Cio~ell ti.1-lver}:r.in:~, kr:::.'~ 
pi 2.tt viss tekDolo,;i ska finnas, kr'.lv p:i Yisst :::.:.rk
r.a.:'.slc1rn1311r5.i:; eller resurser ;:;.tt inve.::cer:=-" i r:::::;.r~i{T)3::1s
föringstt.:;;ärdc-r. Redan existerande- fcrn:::11ar.'.i2n p5. 
m2.n['"- mci.rkn:=.:ier verkar sålunda ~ter::-"~llan:le p:'.: nyet:ib
lerin;_:;~. 

Det svensk~ näringslivet har jä1nfört me~ 3.I1dr:i. länder 
en ::lycket hö.z företu::::sk::mcentr::ition. Enlii;:t en under
sökning 3.V statens pris- och kartollnä.'Jnd-(SP!:) 1) Y'iI' 
de fvra störst:;,. f'.:irGt'.'l.gens andel 3.V nroduktionen 90 :iro
cent" eller r.ier i över hälften av cle undersöf.ta 530 v"i:i.rt:.
gruppern::c. I endast sex procent av Yaruo;rupperna h2.de 
.:.o fyr::l störstci. företager. tills2J11I!!?..ns ::::lindre J.n 40 pro
cent. Eftersom importandelen inte tagits med i under
sökningen motsv~r2r produktionsnndel:i.rna inte faktiska 
marh.11aC',s ?.n:.e lar men vis:rr änC!.2. en j ä.':lfört med :r.::in-:;a 
2.Ylrlra länder mycket höi:; föret:i.gskoncentrati:m. 

Kontrol1injen synes mena (sid 441) att möjl~ghsterna 
till förvärvskontroll fr3!Ilstnr so!:! fö.c;a meninc;sf-:illa 
OL'l de ints kompletteras mec etablsringskontroil. Ett 
s:ldant syns':ltt bortser frän de stor2 skillnnd.Gr som 
uppkomEer vid c.e b3.d2. typern3. llV marknadsinträC!e. Vid 
företagsföI"rärv k3.n ett företag över en dag f~ stor be
tydelse p~ marknP.den. Företaget bshö;;2r inte tillföra 

1) Koncentr'.1tionsutvccklingcn inom svens}: industri 
1967-70 (1972). 
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n§>.;;ot kunnande till I:larh.'11aden. Dat beh'.:'ver inte hell12-r 
vis'.l. sin större konkurrenskraft eller sin::i. bättre för
uts3.ttnin~ar o.tt bedriva verks1rrilleten. I själva verket 
k?..n skälet ibl3.l1d vara att man vill förvärva en besvär
liS konkt;.rrent. Sysselsättnin~en behöver heller inte 
påverk3.s. Si tuatiom;n 'ir helt annorl"L:.nda vid nyetable
rin~ pi m~rknaden. Företaget i fr1;a har d~ som regel 
en nrodukt som man bedömer det finns en mri.rkn3.d för. 
Genom att i kcnkurrens med pä marknajen befintliga _före
tag erbjud::! förm3.nlig2.r~ pris2r, bättre kv3.li te,;;r .:.ller 
service k::i.n företaaet vinna r:iarknadsandelar. Misslvck01s 
:rr;an med detta sB.s .. man ut. Genom ny·"tn.bleringen till
förs som regel ny sysselsättnin;. Or:; det nyetctblerande 
:företoi.gets prcidukter eller p:::-odukti::msI:letoder är över
lä.;-sna redan befintlig::;, före-r;ei.gs k?Jl naturligtvis pä 
sikt dessa ko!:lilla att fä sv~righetsr. De k?.TI därför ha 
c:tt intresse av 'l.tt :::ctarbeta ets.blerin,::en. Fran allJ:Jän 
synpunkt sett är dock :;,tt märka 2.tt vid nyetablering 
~timul.::;r-a~ sori regel koi:i~r::-en~en, sys~~lsättningen . 
okar o er.. a~arkoncen t::-:-;.ti ar.en rr.:;,,nsks.r. \i a;;r:i.s etabl2r1ng 
i Siterii;e k:i.n företar:et etabler2, i ?..nn-T:; l:mi och r:;ö~
lif"".en exuortera till Sveri,c;e. Dettc. kar. dä f§. nef'.ativa 
effd:ter· ;;-9. sysselst-:;tninc;er. i Sve::'i:';e ;;eno1'1 att - svensk:. 
före tci.;; förlor?..r fCrs~~l ~1ni.n;:. Mö~ li ?h-=:terna 2.tt in~ri p::;. 
r:1E.-:: k~n:h."1.t:rrcnsbe~r:i~sr:in~c-11.f;en elle= 2.~n'3.!J s-~ensk lag-

~~;;!~;n~'.l~~J.~!~ ;~~~t~ft 8~~~~i;~~rsf~th~~1i~ ~~c~:~ 
::iinC:.rs. 

Et3.bler.:..:rJ.csk8ntrcll ?_r mc·-:-. .j_-e:a OY:l..i.T} k::>rt .qnr:ivne. 
1::-:-.::k[;!"'unC.e:!: till sk::..ln?..C. fr1:r: fö:r~.r?..rvsfontrol:, 
som bl :i. syftJ.r till <>.tt -oi't)·.:h!ills. er. funi;erande I!'.?.rk

"a'.lsek:momi, ett 1'5.ni;t.:;~'3n:5.e in-::::r-=pp i en fungerande 
m2~knadsekonomi. Detta torde v2.r& en av förklarin~arna 
t ill ~tt Pnd~st •~a ,~nd 0 - v~-~~~ O"~ 1:or~e i·n~~o·-t 

..... - - :... • ._ :+ V\.'_,. ...1...:..~-.1.·_ ._...._ ~ ..... :"J~:_:. ..... ::- ••...., ~J. ., -i' ' .l.' ..L . 

et?..Oleri~~skor.troll. i aees2. D~~a lancer rader olika 
speciella - förhUlo:m:'.er.. · 

N:• ha2:' bl ?.. mot bak;::runcl 2.V vaC. cv:ln =förts med stöd 
av konkurrensbeo;:r:insnin::;slai;:en int::i.5it en "1ycket restrik
tiv instilL"ling till olika :foroer s.v c ta-:::>leringskon
troll. Privat s§.dan har i )tt stort ?..ntal fall avveck
lats sedan tillkonstcn av konkurrensb•2gränsnim;slat,;en. 
En et'l.'blerin,;skontroll enligt kontroll- -::ich förhClllrl
lingslinjernas förslag sh.L<lle 1~:1.a till väsentligo. be
gränsnincsar ?_v konk-..irrensen inom hela n2..ringsliitet. 

Kon troll- oct förhandlingslinj ern'.1s företrtid3.re n.ng.:;r 
(sid 441) att man inte alls hnr '='..111·'.)dning att inta en 
all.-nänt avvisande M.llning till nyetablering. NO vill 
st8.rkt understryka att nyetablering är väsentlig kon
kurrensfaktor pä markn:i.den, särskilt i branscher med 
stark ~arknadskoncentration. Inf0r-uidet av en ~enerell 
nyetablerinsskontroll fö~ utlandsä;da företag skulle 
ut::;ör"J. en l~n,--;tg~.ende konkurrensbegr':i.nsning son meJ.för 
up-;)e:::::iarq risker för ne~'l.tiva effel<:t2r. Re~hn 5enorr: 
kr1.ven p!3. tillst<ind torh utl::m::!.s?.,s::·::!.?L företas p~verk,,.s 
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nc:c,ativt i sin benägenhet att ete.bler'l. sig på marlmacen. 
Pä mnrlmaden redan etablerade företJ.c, s~väl svensk?.. 
som utlJ.ndsä~da, skalle vidare f!l mö3li;:;heter till pä
trycknin;ar för att avskärma marknaden fr~n nya konkur
renters inträde, d':ir t ex sysselsättninr;sskäl vid viss 
anläggnin:s; skulle §.beropas för att hindra nyetablering, 
trots att skälen ofta fr~unst torde vara en önskan att 
undvika konk'J.rrens från nyctabler:mde företJ.g med m§.
hända större effektivitet eller lägre krav na avkast
ning. SS.dma företag torde för övrigt ha bättre förut
sättnincar att ge en trygg sysselsättning. Genom att 
kontrollen ocksä skulle omfatta d.iYersifierini::: .:.ller 
utvidgnin::s av verks'3.Illheten ti.11 a.nnnn verks3lllhet än 
som direkt omfattas av etableringstillståndet förstärks 
de an~ivna negativa effekterna. Flexibiliteten i nä
ringslivet försämr3.s genom e.tt företaf:: som bedömer en 
ny produktionsoetod, produkt eller distributionsforrr; 
so::::i lfunplig i;cmor.:. tillst.1\.ndskr-av kan förhir.dras :::.tt 
diversifiera verksamheten. 

Härtill kommer att en nyetableringskontroll f~r angivna 
kontrollsubjekt inte synes vara i full överensstälm!ielse 
med av S\•erige gjorda internationella äta.:-2.!lde?:.. Sveriges 
starka intresse av en s§. 15.ngt möjli; fri internationell 
handel talar 2.ven mot införan1et av den föreslagna r..y
etaol·:=ringskontrollen. 

NO anser sS.lu.-ri:.a e.t-: nii~Jr. etat-leri:'l~sko:?:"troll 2.L.-::::· bör 
inf'.:ir3.s. 

Ve:::ksamhctskontr:::-ll 

Enligt kontrollinjens företräd3.re är det f:runC.lägg3I!:".e 
skälet för verks3::1hetskontrollen att de särskilda för
t.fill9.ndena i det företa.c: som st§.r under utländskt in
flytande kar: sätta ur spel de l'l~::ar, avtal och sedvfa:
j or son reale rar arbetsmarlmad och närini:sli v h:ir i 
landet. Syftet med kontrollen är s~lunda-att s~ker
ställa att det :;:~ inhenska företag inriktad·::: re~elsys
temet kan tillän:;:i::>.s effektivt 2.ven p1 utlandstigda före
tag. Kontrollsystemet anges i realiteten inte åsyfta 
olika behandlini:; av utlandsägda och inhemsk:i företag 
ut'3.11 snarare ett möjliggörande av 2,tt dessa t3.ia kate
gorier av företar i förh§.llande till det allmänna och 
till de anställda verkar under s~1UTla förutsättningar. 

NC h:i.T ovan angivit att d2n nyets.bleringskontr-::;11 sor1 
ingär som ett led i kontrollinjens verksQffihetskontroll 
skulle medföra övervägande nackdelar ur allmän synpunkt. 
En nyetablcringskontroll tillsa..·mnans med en verksaI'1hets
kDntroll enligt kontrollinjen skulle uppenb2rligen ut
gör<i en diskrir.J.inerinc; av en grupp företag, s§.väl svenska 
som utlän'.lska. Det kan inte bortses frän den risk en 
s3.dan diskriminerande lagstiftnin.c; shi.lle innebära för 
?..tt nyetablerin~~ av företa,-:; i SverL;= skulle :p~verk3.s 
1121$?.tivt. 

Or.1 en verksarr.betskontr::Jll skall införas, motiverad fr'.=:L"1st 
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av intresset att erh3.lla ökad inforc.ation fr§.n utla.."lds
ägda företag, bör denna enligt NOs uppfattning följa 
förhandlingslinjens föreslagna uppläg91ing om förhand
ling. 

Vad gäller utforr.iningcm av förh2rn!lingslinjens förhan'i
lingssyster,i delar NO uppfattningc:n att principen bör 
vara att förhandlingssystemet trä:ier in först när de 
ordinarie medlen för hanC.läggnin:_;; av problem inom ar
betsmarknad och närin5sliv blivit uttömda. Förhandling
armt. som bör inledas först efter s2.rskilC. fr'.'l.IDställ
ning; bör vidare ha s~dan inriktning att de begräns3.s 
till att omfatta såd:ma krav som i en motsvarande si tua
ti on stiill~s p~ svenskä,5da .i'öretai;. Den avgränsning av 
de parter som äGer rätt att ;öra fra~ställning om för
h2.....'1C.ling och som angivits i ?:i.::"agraf 26 synes rir:li,;_:. 

:!:>en av förhanC.lingsE nj en före sl3.«;na förhandlings ord
ningen i industriverl\:et so::n innebär att verket för C:.ec; 
fall att en ändamålsenlig lösning inte uppn8.tts har R.tt 
föra frägan till regerirn;en har vissa likheter me·:". den 
i konkurrensbe;c:ränsnin;:-sla;:en ;:S.llande ordnin,:::e1' för 
tillämnnin.zen av generalklil.usl<le1~ ( § 5). Erfarenheterr.2. 
3.V en 83.da.TI vrC.niiir; är att enC:.3.st ~nstaka ärenden av 
NO behöver föras u~p till :;;ar}:n3.:isd·Jmstolen för slutlig 
prövninb. I C.e flesta ärer:d.2-rJ n:J.::- NO en ~ör!:.a.YJ.dlinr;s
up:;:igör2lse meC. ·oer::.r::e:. f2reta;. De-r torde finn3.s anlE-::
nin,; :-itt räkna wcc:. sa;:,~e. ::r!:ii~lan:ier~ i !ltr ifr~f:.::.
V"".s.ra.i.-i·J.e :i.vseer..d.e. Sä::os}::_ =..-:; ·Yi C. .:.nr~ tt3.nde t ai.~ er.. ny la[
stiftning med en gen·'.}ralklau31'.l d2.r önsk?.n '.i.r en viss 
flexi-oi E te:t t0rde en sUtan ordning vara än:J.amtlsenlig. 
Den föreslagna uprläg;ningen so~ i sista hand ger rege
ringen möjlighet att vid ~ite förelägga företag 3.tt 
efterkoIDIJ;;i. visst villkor eller viss föreskrift röra..11:S.e 
dess verksamhet om det för tillgodose<:nd.e av allmänt 
intresse är 01mdgängligen nödvändigt kan, när erfaren
heter vunnits, kompletteras med mer preciserade regler 
för företagens agerande. SJ.dana regler kan t ex basera 
sig pä internationellt överenskorn..11a riktlinjer för 
multinationella företag kompletterade ned de särskilda 
krav T.:lan frän svensk sida anser bör ställas. 

Det är enligt NOs uppfattning v'.isentligt att ett såd'.:Ilt 
förhand.lingssystem inte utnyttjas p§. ett diskrimineranC.e: 
sätt ~entemat utländska företag utan tillämpas i enli[
het med det an[;i vna syftet att säkarst~(lla att det fö:::
svenska företa~ gällande reselsyste~et kan tillämpas 
effektivt. Mera lån,e;tg:'l.ende krav bör sålunda inte ställ'l.s 
p~ utländska företaG än p'.l. svensk::i. företa6. En sådan 
tillämpning av förhandlingsverksemheten torde vara en 
förutsättning för att verksa.rnhetcn inte f1r neg2.tiva 
bieffekter för svensk del. Sådana bieffekter skulle 
kunna bli kännbara för svensk syssclsättninG och svens:.-~ 
exportindustri. :::Je skulle kunna innebära minskaC. etable
rim; av i och för sig önskvärda företa;; i Sverige samt 
diskriminerande :'l. t .. ~iclrr1.er i an:J.ra 12-nc.cr :n:-it bl a svenskci. 
företa~ utoLllands. 

Enli[_'t lTOs ur;pf~ttr.i n,:; bär C.er. fjresl::t.'~'"- Hir:h.3.Ildlings-



Prop. 1981182: 135 106 

linjen kunn~ vara av värde för '3.tt öka info:::-mationen om 
utlandsägda företag verksamm:i i Sverige. Åtgärder för 
att öka denna information bör kunna ha positiva effek
ter för s~väl de anställda som andra intressenter. Det 
förtjtinar emellertid piipekas att 3.tgärder för att öka 
informationen rioligen m3.ste f~ till effekt att Sverige 
undviker att tillä'llpa lagstiftning som i avsikt att t ex 
skydda svensk2 företag som vidtager konkurrensbegränsande 
3.tgärder utomlands förbjuder utlämnande av information 
till utländska myndigheter. 

Statens nris- och kartellnämnd: 

B1and de marknads1edande företag som SPK inom ramen för sin 
prisövervakande verksamhet upprätthå11er nära och fortlöpande 
kontakt med återfinns såvä1 rent inhemska som ut1andsdomine
rade företag. De rikt1injer som SPK har att följa i prisöver
vakningen gäller lika för alla företag oavsett ägandeförhål
landen. Uppgiftsskyldighetslagen (1956:245) ger nämnden möj
lighet att som underlag för prisövervakningen inhämta uppgif
ter om bla företagens priser, intäkter, kostnader, vinster 
och andra förhållanden som kan inverka på prisbildningen. 
Prisövervakning avseende ut1andsdominerade företag kan er
bjuda problem mot bakgrund av att kostnader, vinster och andra 
förhållanden hos moderbo1aget, som kan ha ett betydande in
flytande på det i Sverige verksamma dotterbolagets prissätt
ning, inte kan inhämtas med stöd av uppgiftsskyldighetslagen. 
I praktiken har många utlandsdominerade företag visat stor 
beredvillighet att på frivillig basis tillställa SPK sådana 
bakgrundsuppgifter. I vissa fall har det emellertid förekom
mit att utlandsdominerade företag varit mindre tillmötesgåen
de. Det har härigenom ib1and varit svårt eller omöjligt för 
nämnden att bedöma skäligheten i planerade prishöjningar 
enbart med utgångspunkt från det svenska dotterbolagets kost
nadssituation etc. En fråga som i dessa sammanhang har stor 
betydelse - och som ibland inte har kunnat genomlysas på ett 
tillfredsställande sätt - är principerna för interTJdebitering 
för varuleveranser eller tjänste~ mellan utländskt moderbolag 
och dotterbolag i Sverige. En1igt SPKs erfarenheter kan såle
des en reell likabehandling av svenska och utlandsdominerade 
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rdretag i vissa fall rdrsvåras av dels de särskilda rdrhållan
den som råder i internationellt verksamma koncerner,° dels svå
righeter att med stöd av svensk lagstiftning få inblick i des
sa rdrhållanden. 

Av utredningens referat av OECDs riktlinjer rdr multjnationella 
rdretag framgår att dessa är synnerligen vaga och att OECDs 
rekommendationer inte innebär några bindande rdrpliktelser rdr 
de utlandskontrollerade rdretagen. Riktlinjerna är frivilliga 
till sin karaktär och kan inte upprätthållas på rättslig väg. 
varrdr det inte finns några garantier rdr att de utlandskon
trol lerade rdretagen konuner att handla i överensstämmelse med 
rekommendationerna. Av en av statens industriverk publicerad 
utredning (SIND PM 1979:6) framgår att de multinationella 
rdretagen inte rdljer OECDs riktlinjer om informationsgivning. 
Industriverket har gått igenom bl a årsredovisningar från 35 
utländska multinationella rdretag med dotterrdretag i Sverige 
och därvid konstaterat att endast ett av de 35 rdretagen an
ger principerna rdr sin internprissättning, medan 54 procent 
av rdretagen inte ger någon information om vilken verksamhet 
de bedriver i Sverige. Oftast framgår det inte heller av dot
terbolagens redovisningar om de har någon rdrsäljning till ut
landet. 

Enligt SPKs erfarenhet torde eventuella problem med en ut
ländsk rdretagsetablering i Sverige inte kunna lösas genom en
bart överläggningar med berörda rdretag. övervägande skäl talar 
rdr att lagråsta möjligheter till kontroll av utländsk rdre
tagsetablering och utlandsägda företags skötsel bör finnas 
tillgänglig rdr de fall överläggningar inte leder till god
tagbara resultat. Vid en eventuell lösning av kontrollfrågan 
i enlighet med det av rdreträdarna för rdrhandlingslinjen 
framlagda rdrslaget rorutsätter nämnden att SPK räknas till 
de myndigheter som har möjlighet att ta initiativet till rdr
handling mellan industriverket och utlandskontrollerat rdre
tag. 
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Konsu.:nentverket: 

Den marknadsrättsliga lagstiftning som konsumentverket har att 
tillämpa bygger i praktiken i stor utsträckning på utrednings
och förhandlingsverksamhet. Jämförelsevis få ärenden behöver 
föras till marknadsdomstolen för avgörande. När verket ger1om 
anmälningar, egen utredningsverksamhet eller på annat sätt 
uppmärksammas på brister i företagens marknadsföring och 
standardavtal tar verket kontakt med företag eller bransch
organisationer i syfte att på frivillig väg få till stånd en 
förbättring. Merparten av ärendena klaras genom frivilliga 
utfästelser från företagens sida. Den marknadsrättsliga lag
stiftningen ställer samma krav på alla företag - såväl ut
ländska som svenska - när de i Sverige marknadsför varor, 
tjänster och andra nyttigheter till konsumenter. 

Atskilliga ärenden hos konsumentverket har gällt marknads
föring bedriven i Sverige av utlandsägda företag. Marknads
domstolen har i flera fall på·talan av KO prövat marknads
föringsmetoder som sådana företag använt på den svenska 
marknaden. Verkets erfarenheter pekar dock inte på att 
utlandsägda företag generellt sett använder osunda affärs
metoder i större utsträckning än svenska företag. Verket 
anser därför inte att nuvarande marknadsrättsliga lagstift
ning motiverar särskilda åtgärder vid utlandsägda företags 
etablering i Sverige. 

överstvrelsen för ekonomiskt försvar: 

Avgörande för landets möjligheter att upprätthålla viktiga 
samhällsfunktioner under kriser och krig är det svenska sam
hällets resurser och i synnerhet näringslivets kapacitet och 
dess förmåga till snabb anpassning och omställning vid olika 
krissituationer. Det finns idag flera utlandsägda företag som 
är verksamma i från beredskapssynpunkt viktiga branscher. 

Från beredskapssynpunkt kan således två varandra delvis motstri
dånde aspekter läggas på utlandsägda företag, nämligen som 
eventuell säkerhetspolitisk riskfaktor respektive som försörj
ningsresurs i kris. 

Vad avser de säkerhetspolitiska aspekterna vill ÖEF erinra om 
att särskilda säkerhetspolitiska studier har bedrivits vid 
försvarsdepartementet (SSLP) kring de multinationella företagens 
roll samt att frågan torde komma att belysas av 1978 års för
svarskommitte. 

Från försörjningsberedskapssynpunkt bör varje form av handcls
och industrietablering inom landets gränser stimuleras. öEF 
har för närvarande inte underlag för att av bercdskapsskäl för
orda särskild kontroll av utländsk företagsetablering i Sverige. 

För att säkerställa att de resurser s~m s~ap~s dä:igenom kom~er 
det svenska samhället till godo även 1 kr1ss1tuat1oner kan vid 
behov särskilda avtal slutas mellan berörda myndigheter och 

företag. 
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Arbetsmarlmadsstvrelsen: 

Arbetsmarknadsstyrelsen konstaterade i sitt yttrande över kon
centrationsutredningens delbetänkande Internationella koncerner i 
industriländer (SOU 1975:50), att antalet sysselsatta i utländska 
företag i Sverige är relativt litet. Det gäller både i förhållande 
till den totala sysselsättningen i landet och i förhållande till 
antalet sysselsatta i svenska koncerner utomlands. Vidare saknas 
säkert underlag för en uppfattning att sysselsättningen i utlands
ägda företag generellt sett är mindre stabil än i svenska företag. 

Företagsförvärv som primärt syftar till att ta över viss teknik 
eller viss marknad och, mer eller mindre som en följd härav, leder 
till en nedläggning av företaget framstår i alla lägen som stötande 
med tanke på den personal som drabbas av åtgärden. Detta gäller 
oavsett om den övertagande parten är ett svenskt eller ett ut
ländskt företag. Båda alternativen förekommer, men det ligger i 
vart fall nära till hands att räkna med större risker för ett 
sådant handlande när utländska företag, med mindre bindning till 
Sverige, är involverade. Det är exempelvis inte ovanligt i an
slutning till ansökningar om lokaliseringsstöd till företag med 
utländska intressen att sökanden understryker det multinationella 
företagets valmöjligheter och den existerande konkurrensen om 
investeringsmedlen mellan dotterföretag i olika länder. Den om
ständigheten att marknaden för vissa produkter i ökande ut
sträckning har kommit att do~ineras av stora, internationella 
koncerner mot vilka lokala intressen kan befaras komma till korta 
utgör i sig skäl för särskilca åtgärder i syfte att stärka de 
senares ställning i här behandlade sammanhang. 

Arbetsmarknadsstyrelsen vill med hänvisning till det ovan anförda 
understryka angelägenheten av en lagstiftning som möjliggör en 
bevakning av samhällets och de anställdas intressen i samband med 
att svenska företag övertas av utländska företag. Styrelsen tar 
för sin del inte ställning till den närmare utformningen av en 
sådan lagstiftning. Självfallet bör den dock inte få medföra en 
inskränkning i möjligheterna att skapa nya arbetstillfällen eller 
bevara redan befintlig sysselsättning. 
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ILO-kommitten: 

Såsom redovisas i betänkandet antog styrelsen för internatio

nella arbetsbyrån i november 1977 en trepartisk deklaration 

om riktlinjer angående multinationella företag och socialpoli

tik eller - som den kommer att kallas i en av arbetsmarknads

departementet utgiven broschyr - "den trepe.rtiska principdekla

rationen om de multinationella företagen och arbetsmarknaden". 

De i deklarationen inskrivna riktlinjerna utgår i allt väsent

ligt från de internationella normer i form av konventioner och 

rekommendationer som !LO genom åren har utarbetat och antagit. 

En fullständig förteckning över dessa instrument med vissa 

uppcifter om ratifikationsläge m.m. återfinns i bil. 2 till 

kolllr:littens verksa.mhetsberättelse för år 1978. 

För svenskt vidkommande kan särskilt noteras att Sverige har 

ratificerat de i deklarationen åberopade !LO-konventionerna 

så när som på två, nämligen konventionen (nr 110) om anställ

ningsförhållanden för plantagearbetare och konventionen (nr 136) 

om skydd mot förgiftningsrisker härrörande från bensen. Om den 

sistnämnda anförde föredragande statsrådet i lagrådsremissen 

med förslag till arbetsmiljölag (prop. 1976/77:149 sid. 383), 

att det är viktigt att möjligheten att ratificera bensenkon-
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ventionen beaktas vid utarbetande av närmare föreskrifter 

enligt arbetsmiljölagen. 

111 

Ratifikationsläget antyder en hög grad av överensstämmelse 

mellan sve~sk lagstiftning och praxis å ena sidan qch ILO

deY..larationens riktlinjer å den andra. Någon fullständig bild 

härav kan emellertid inte ges förrän ILO:s uppföljningsproce

dur har trätt i funktion. Beslut om denna procedur fattades 

av ILO:s styrelse så sent som i mars i år. 

StYrelsens uppföljningsbeslut innebär bl.a. följande. Medlems

ländernas första rapporter om tillämpningen av deklarationens 

principer skall granskas avien trepartisk kommitte sammansatt 

av fem personer från varje grupp (regeringar, arbetsgivare, 

arbetstagare). Kommittens medlemmar skall senare denna månad 

utses av styrelsen och väljas bland styrelsens meälemmar. 

Kolmnittens arbetsuppgifter innefattar att göra en saklig 

översikt av i vilken utsträckning deklarationens riktlinjer har 

godtagits och på vilket sätt de bringas i tillämpning. Kom

mitten skall också ge råd beträffande den fortsatta uppfölj

ningsproceduren, om hur ofta medlemsländerna skall rapportera, 

om sättet att granska rapporterna och om proceduren för att 

handlägga tvister om tillämpningen av deklarationen. 

Vid marssammanträdet godkände ILO:s styrelse också ett utkast 

till frågeformulär för rapporteringen. Formuläret kommer att 

tillställas medlemsländerna senare i år. Granskningskommitten 

förutses sammanträda först i april eller i september 1980. 

Avslutningsvis bör framhållas att såvitt ILO-kommitten kan 

finna inget av de av utredningen framlagda fÖrfattningsförsla

gen berör de förhållanden som regleras i nämnda !LO-konventio

ner eller i övriga av Sverige ratificerade !LO-instrument. 
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Arbetsdomstolen: 

Från de synpunkter arbetsdomstolen företräder har dom

stolen inte några erinringar eller kommentarer att fram

ställa i anledning av förslagen i betänkandet. 

Statens invandrarverk: 

Statens invandrarverk (SIV) avstår från att ta ställning till de 
tre olika förslagen om kontroll av utländsk företagsetablering. 

Bakgrunden till utredningens uppdrag är enligt direktiven till
växten av multinationella företag och de problem som dessa ut
landsägda företag kan ge upphov till. Även andra företag än multi
nationella företag kommer emellertid att beröras av en lagstift
ning. Varje bolag, oavsett storlek, vilket kan stå under utländskt 
inflytande berörs av en lagstiftning på området. 

s:v förutsätter att en lagstiftning inte leder till att enskilda 
~tlänningar, som är bosatta här i landet och önskar driva mindre 
rörelser i bolagsform, kommer i ett sämre läge än svenska med
borgare i motsvarande situation. 
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Statens industriverk: 

I de ~;enaste åren:·' disl"'1s:.;ior. på omr{!J,~t ho.::- ms.r] bl a pc,!'.o.t pic 
spcc,i~llD. pro'ble::~. fCr bcdl'ivo.r,C.ct av cu cffcl~t.iv :.:~t-:::.bilicerini:;r:

ocn nilrinr;spoli tik, som ( ini.0 minst i Gmi.1. nationer) k::i.n V~:".'"~ 
förh'..lndna. r.1ed at"... en del n.v urodu1'i..tioncn ~ker i interna~ion~llr~ 
~to:ri:6rctrrr; med verksamhet i- måni;a lii.nder och där i mån.sa fall 
det bestär.;mandc äp;.rinflyto.ndet finns utomlands. Lil:nande pro
blem föreligt;er fur de fackliga organiso.tionerna beroe:-:de pli. 
dep i;;iirs;.;ilt. starke fÖrhandlingspositionen som utmi;.rker r.:ulti
n~t~oqella företaE. Dessa speciella förutstttningur för de mul
tir,1J,t!1;mella företagens verirnurni1et aktur.liserar ofrånkom:.igen 
frågan QW särskilda lagrecler för dessa företag - de gör det 
dessutpiµ i pra!,t:!.l:en mycket svart att de!'iniera regler so:: 
slq.1.Jle innebära en reell likabeh!l.!1dlini; av nationella och in
"j:.e_:rnation'"lla företag. Dessa p::-oöle:n speglas ocks&. i strävande
na att i interr..atic:!ellt s~a:-bete skay.ic:. effektiva regelsystc:r. 
för de multinatior:ella företa!;,ens verksamhet. 

p~ stora, inte~:-.Lai..ior..(::l.la kor .. ce~nernz.s lå~g~g~ende har.i~il'!gs
fp~het och därav följande i:tarka förhandlingspcsiticn ger:-:e!!:ot 
p~tionella rnypiighzter och fackliga o:-gunisa~ioner gC:- de-:. en
J.igt industriverkets nening angelii.ge"':. f!-;:.t stärka sa!':"'llällets r::::j
iigp~ter att p&ve;~a den u~lenCsägda ~cktcrns s~o~le~ ~=~ i~
riftpiug. Som särskilt viktig~ fra..T.s"':.a::- i detta Sa!'.'-~anhang te
t:j.pg~J..sernG. för att kontrollera. utl~ndska företags förvärv av 
sver,p~a företag. 

J;let bör dock fraruhå.llas att C"len typ av l:.tgiir5er utreC.ningen be
handlar endast kar. 'bid.ra till '..lpf.i:~yllc::..nC..c~ e.v en ciel e.v de ön
ske~ål från svensk siia se~ kan fC~e~iBG~ o~ a~t påverka den u~
landsägda föret2.gsse:::torn. L:..gstiftning av här aktuellt slag 
kan göras effektiv då det gäller att f3::-hind::-a etablering eller 
företa.gsförvärv - antingen genor.i att ~illståud. inte ges i ·1iesa 
fall eller indirekt genom att regelsystenet avskräcker utländ-
ska fört:tag frår. i:lvesteringar i Sveri.ee. Därenot kan den givet
vis inte utnyttjas i de fall man i stället vill stit"iulera ut-·
Jändsk etablering på ~ågot best~t område, t ex i syfte att nå 
~~knikspriö.ningsef~ekter. En~igt indust~:verkets upp:attning 
~~~de de föreslasna lagregle~na inte helle~ vara effektiva in
~trur.ent för atc p&verka verksamheten vid redan etablerade, ut~ 
j.~P.silgda ·röret:l5 i S'";e::-ige. Jet är :mycket S\,;årt att viå etable
r-i~gen av ett utla!'lds§.gt företag i land~:. - elle:!" vid ett ut
l.~i:l.skt :fö~etags !'C:-vä.:-v av ett i:!hens~t fö::-etag - föru-:se vilka 
pr-9Plere so~ kan uppkcru..~a i sa~bend ~ed de~ ~crtse.tta verksar.,he~e~. 

Mo~ den bakgrunC.en fra."nstår förs.lagen on:: att vid tillstånC.spröv
P~ngen uppställa vill~or och föreskrifter för företagens verkss.=:
bet·- i Sverige, och OI:l en ;:iii dessa förcsk::-ifter basera.i verksam
~etskontroll, i dagens läge soffi problenatiska. 

8 Riksdagen 1981182. I .l"aml. Nr 135. Bilagedel 
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De uLrednjngs- och forskniug:;rcsultat man har att byg;a på, orr; 
man vill reglera utlandskcn",rc;,lleradc företr>[>:> ·vertsu~:ihct, i:.::
i dac mycket ofulJ.ctiindic;a. Re:rnltaten av de undc1·sölrnir,g:.i.r 
som llitt.ills gjorts, i Sverir;e och ut0!!1l<J.oicls, muste ccksb. bc-
traktas som r;vårtolkade då cict gäller friigor cm effekter av 
direktinvesteringar för v5.rdländerna. Utredningen har inte 
gjort något försök att analysera effekterna av utländska fö
retags etablering och företagsförvärv fCr svensk e}~onomi och 
ekonorr;isk politik eller för de anställda här i landet. Inte 
hel::Lcr har J:lan nä!"I!lare redovisat erfarenheter!'!a frår1 andra 
länder, där en n;er långtgående kontroll av utländs}~a föret<igs 
verksru-nhet förekomrr.cr. Utredningens förslag om tillstånds
prövning och verkss.ra!'ietskont.:-oll (eller förhandlingar) byg,::s 
i stället på :r;yd.ct allmänna formuleringar crr. skadlig verl'.:i.r. 
och p~ hä~visningar till internationellt vedertagna regelsystem, 
t ex OECDs s k uppförandekod. 

Lagrclger OI:l vcrkse..".l.~~tskontroll bör enligt industriv~rkets 
mening redan från l'örjan så långt möjligt ges ett klart speci
ficere:':., sal<.lic;t innel::all. Av reglerna bör de:, fra.-:;gå i stora 
drag vill:e typer av företae;sbet;eende eller vilka sla~s effei:ter 
B.\T företager..s vcrY..sa.Tt"net som skäll kunna förariledE:. ir~gripan:ier. 
från sta.tsrr,akternas siä.a (resp till förhand.lings.r). Ris}: ~a.c. 
annars föreligga at;t lagen si1a:!_)ar osäkerhet som får en icke 
avseJd necativ inverkan pa benägenheten att investera här i 
lanC..et. 

Kunskapsunderlaget då det gäller effekterna av äe I:lultinationel
la företager:s verksamhet på t ex sysselsätt::::ingen oc!'1 strt:kti;r
omvandlingen är i dag knappast tillräckligt för att ett anvi:.nd
bart regelsystem skall kunna uppställas som gr-.ind för en verk
samhetskontroll. De internationella regelsystemen, t ex OECD
koden för multinationella företag, är också ännu alltför vag-;; 
utformade och oprövade för att kunna användas i detta S3.Ir.r::anha::::5. 
Det pågår e~ellertid ett o~fattande utrednin5sarbete rcrande 
de internationella investeringarnas näringspolitisk~ och sta
bili seri!igspoli tiska effekter, i Sverige frå!::st incm direktinve
steringskor:z:;.i t ter. och val utakomrr~i t ten. Det ta ut.red..'"'!i ngsar·ue-:..e 
kan förhoppningsvis inom de närmaste två åren leda fram :,ill 
ett väsentligt f6rbättr-a:. underlag för regelsyste=. ~e-r.1·~ff~de 
internationella koncerners verl:srurl1et. Enlig-:: ir.C.ustri verkeTs ::.e
ning bör r<::sultaten från äetta u":.redningsarbe-.e avva.'::.c.s, ir.nar:. 
beslut fattas i fråga or:i utfcr=ingen av en etablerir!gs- och 
verksa.r.i.~ctskontroll i Sverige för utlandsägda företag. 

Redan nu t~rde dock vissa reformer kunna geno~föras. Industri
verk.::t stödjer }:ontrollinjens och förhandlin.s;slinjens förslag 
beträffande förvärvstillståndsFlikt. Verket förutsätter då e.;:.t 
tillenpningen utformas på sådc.~t sätt.att den inte striäer r::ot 
EF'I'As regler: 

"'"'..· 
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Vissa e.v de föi-slag, som framförs i utredningen, ålägio;er indu
striverket viktiga uppi;ifter som tilli;ynsmyndighet. Utan att 
tfi ställninc i detalj till de olir.a förslagen vill verket 
framhålla, att den föreslagna tillståndsprövnir,gen och verl:
samhetskontrollen ställer betydande krav på utrcäningsresurser, 
såväl inom industridepartementet och industriverket som hos 
särskilt tillsatta utredningsmän. Om de uppgifter, inäustri
verket tilldele.s i kontrollinjens försle.g, skall kunne. fullgö
res på ett meningsfullt sätt, torde en avsevärd resursförstärk
ning krävas för utvä.rciering av sådc.."lt underlagsr.:ater:i.al sorr. 
företagen förutsätts lä.'l!l1a, för löpande tillsyn och för sär
skilda utredningar i svårteciömda fall. Sådana ucredninge.r kan 
behöva omfatta inte endast verks8.l:lheten i det direkt berörda 
företaget utar, hela branschens situation. Också att hålla be
redskap för förtandling med utlandsägda företag ställer krav 
på specialiserade utrc:inir.gsresurser, som inte kan byggas upp 
j den enskilda förhandlingssituationen utan måste finnas till
gängliga kontinuerligt inom verKet. 
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Det är mycket väsentligt för en positiv svensl-;: E:amhälls
utveckling att näringslivet biber,åller en internationellt 
sett )'lög teknisk nivå. Beräkr..ingar visar at'.: av a,11 teknik 
som utvecklas i världen st~r Sverige endast för ca en pro
cent. övriga 99 % utvecklas i andra länder. För att kunna 
ta del av utländsk teknik är det nödvändigt att den på 
olika sätt kan korsa gränser. 

Den aktuellaste tekniken står or~a endast ått finna i 
företagens utvecklingsavdelningar. Utländsk representation 
inom de branscher som är intresszmta för svenskt vid
kommande kan därför vara ett effektivt medel för att 
importera aktuell teknik. De internationella företagens 
effekter på den tekniska nivån i riket är emell.ertid inte 
entydiga. Såsom framgår av betänkandet utreds dessa 
effekter för närvarande av industriverket. 

I avvaktan på denna utredning avstår därför STU från att 
förorda något av de tre alternativen, kontrollinjen, lika
behandlingslinjen eller förhandlingslinjen. 

STU avs"!:år även f::ån att yttra sig över förslagen till 
förbättrad informatior. om ägc-,rförhållanden i svens~:a 
aktiebolag och om kontroll av utlänGska förvärv av mark 
och naturtillgångar. 

Delegationen för ir_fo:miationssvstemet företag - sai:ihälle: 

Delegationen har inte anledning att ta ställning 
gor. 

dessa frå-

Delegationen vill betona att en väsentlig del av informations
systemet företag-samhälle utgörs av den information om bl a 
förväntningsuppgifter på fem års sikt för sysselsättning, pro
duktion och investeringar som inom rapportsystemet insamlas 
från industri- och partihandelsföretag. Ur delegationens syn
vinkel är det därför av vikt att insamling av sådan informa
tion blir den bästa möjliga från alla företag - således även 
från de utlandsägda. En allmän svårighet - inte bara för DIS 

utan för samhället i stort - är att många av de beslut som 
rör bl a sysselsättning, produktion och investeringar vid ut
landsägda företag i Sverige fattas utanför landet. 
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Länsstvrelsen i Stockholms län (ma,ioriteten): 

E.eEmll~~~~~t.!.li!~.!.!~:~~abJ~~~~§=l.SV~M.: 
Län8atyrel8en vill till en början erinra om att Sverige i 

hög grad är beroende.av utlandet. Vi använder dagligen im

porterade produkter. Vi är för vår försörjning ooh vårt 

välatlnd beroende av att svenska företag kari sälja sina 

varor utomlands. Dessa förhållanden gör att det är väsentligt 

!ör 088 aom nation att det är så lätt som möjligt att handla 

mellan olika länder. Därför har Sverige sedan länge strävat 

efter en liberalisering av den internationella handeln. Fri

handelsprincipen bar varit. vägledande. Det förefaller natur

ligt att Sverige als.om hemland för utländska investeringar 

bör sträva efter att driva en politik i syfte att främja de 

egna multinationella företagens verksamhet och utveckling. 

När det gällt att bedöma i vad mån utländska direktinveate

ringar i Sverige motiverar en samhällelig kontroll av ut

ländsk töretagaetablering och utländska företaga verksamhet 

här i landet har utredningen tyvärr inte kunnat ena sig om 

ett gemensamt förslag utan redovisar tre olik& lösningar. 

Deesa kallas kontrollinjen, likabehandlingalinjan och för

handlingalinjen. Ingen av dessa linjer eftersträvar nlgon 

radikal omläggning av Sveriges hittillsvarande allmlnn& po-



Prop. 1981/82: 135 118 

litilc i fr'&&om utländsk& direktinVesteriugar l llV8nBkt 

när1~6sliv. Enligt utredningen har för övrigt dessa invea

ieringar i stort sett stagnerat eller t o m gltt tillbaka 

pl senare tid. 

Inför de ekonomiska svårigheter som ligger framför Sverige 

och andra industriländer de närmaste lren kan inte det mest 

aktuella vara att nu skapa en lagstiftning för utländska in

vesteringar. Länsstyrelsen anser att hithörande lagati!t

nings!rlgor kan anstå. 

Utredningen har som nyss framhållits inte kunnat ena sig om 

någon gemensam bandlingslinje. Den av kontrollinjen och !ör

handlingslinjen eftersträvade etableringskontrollen grundar 

sig på att utländska direktinvesteringar här i landet l5!!!, 

ge upphov till problem. Det är alltså en beredskapslagstift

ning som eftersträvas. Eftersom det uppenbarligen finns tid 

till ytterligare överväganden varvid bl a olägenheterna av 

statlig byråkratisering bör beaktas, anser länsstyrelsen 

det finns goda skäl att dröja med lagstiftning på hithörande 

område och avvakta resultatet av pågående utredningar pl 

både det nationella och internationella planet. !land dessa 

utredningar kan nämnas följande. 

- Den Mehrska utredningen om löntagarfonder. 

- Den år 1977 tillkallade utredningen om de internationella 

investeringarnas näringspolitiska effekter. 

Nordiska rådets sedan år 1974 bedri"YD& arbete, aom Bka.11 

kunna tjäna som underlag för överväganden av nordimka lt

gärder för att lösa de problem som kan hänga samman med 

internationella företaga verksamhet. 

Under tiden kan ytterligare erfarenheter av utländska över

taganden av svenska företag vinnas. Det förtjänar i samma.n-
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hanget be&lctas, att 1916 års lag om vissa inskränkningar i 

rätten att förvärva fast egendom m m möjliggör kontroll av 

utlandsägda företags expansion i form av uppköp av inhemska 

aktiebolag. Länsstyrelsen vill erinra om att det vid indu

striverket finns inrättad en särskild tjänst fur MN1''-frAgor, 

vars innehavare kan följa utvecklingen. Vidare bedriver ver

ket som sådant utredningsverksamhet om multinationella före

tag. 

~es~~~~g~g~~~~~§g~ 

Vårt skattesystem bygger i stor utsträckning på de skatt

skyldigas medverkan. Detta gäller särskilt inom företags

sektorn där något system för avstämning, liknande kontroll

uppgifterna för fysiska personer, inte finns. Det är alltså 

i princip enbart de skattskyldigas egna uppgifter som utgör 

underlag för den taxering, som i sin tur ligger till grund 

för de skatter och avgifter, som skall tas ut. Nu finns emel

lertid möjlighet till vissa kontroller i det löpande taxe

ringsarbetet. Visar sig det inte tillräckligt, kan vissa 

tvångsåtgärder vidtas, bl a taxeringsrevision. 

Givetvis gäller detta systeu. även för de dotterbolag till 

utländska företag som har sin verksamhet förlagd hit. Här 

kommer emellertid ett i stort sett oöverstigligt kontroll

problem in. Det har att göra med avstämningen mellan dotter

bolaget och intressentföretaget i utlandet. Särskilt är 

prissättningen på de varor, tjänster m m, som utväxlas, in

tressant från kontrollsynpunkt. 

Vill man göra en avstämning mellan företag i en renodlat 

svensk koncern kan man, om det visar sig nödvändigt för den 

kommunala taxeringens skull, företa taxeringsreviaioner hos 

samtliga de företag det berör. I den internationella konoer

nen når man bara de företag som har säte här. Man har sökt 
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råda bot på det genom beetämmeleen i 43 § 1 mom KL att en 

omräkning skall ske i de fall det är fråga om oskäliga 

vinetöverflyttningar till utlandet. För att beetiimmelsen 

skall kunna tillämpas måste skattemyndigheterna begära in 

relevant material ooh med de L eow grund gtlru. 11a1molik. L a L L 

vinster flyttats över på ett otillbörligt sätt. Utan till

gång till det utländska företagets räkenskaper för att stäm

ma av mot är detta en i stort sett omöjlig uppgift. Endast 

i fråga om de fåtal varor som noteras på internationella 

börser ges en möjlighet att kontrollera prissättningen mel

lan företagen. Särskilt svårt är det givetvis att göra en 

bedömning av prissättningen på tjänster av olika slag. 

Länsstyrelsen vill gå så långt som att säga att 43 § 1 mom 

i KL är en i stort sett "död" paragraf. Därmed ges inte hel

ler möjlighet till den kon"roll som förutsatts. En uppenbar 

konsekvens av detta är att konkurrensförhållanden kan sned

vridas mellan inhemska och internationella koncerner. Nu är 

detta givetvis inte någonting som enba~t bar avseende på ut

ländska företagsetableringar här. I lika hög grad - och kan

ske i praktiken än mer - är det en företeelse som gäller 

svenska moderbolag och deras intressentföretag utomlands, 

särskilt i s k tax heavens. 

Av naturliga skäl är det svårt att komma till rätta med det 

här problemet. En åtgärd som väsentligt skulle förbättra 

möjligheterna till kontroll vore att fördela bevisbördan på 

ett annat sätt än vad som nu gäller. Företaget i fråga skul

le åläggas att visa att det inte förekommit någon oriktig 

vinstöverflyttning. Utredningen har berört denna lösning på 

s 383. Vill man få till stånd en kontroll som kan utföras 

på samma sätt som i fråga om företag utan anknytning till 

utlandet är det nödvändigt att föra in en sådan bestämmelse. 

Inte minst konkurrenshänsyn motiverar detta. Länsstyrelsen 
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vill starkt betona behovet av cm 11äda11 liudriug 1 l11.gt1Li.fL

ningen. Detta kan inte anses stå i strid med den allmänna 

lösning länestyrelson i deL ftlreglemh fl\rordat I f-rl\tcA 0111 

relationerna till utliind11ka förttta.g mftd ctLahl.t1rl11K&r hur. 

Länsstyrelsen vill också ta upp en fråga som har med den ut

ländska etableringens företagsform att göra. Vanligast är 

att den ges aktiebolagets form. Samma regelsystem som för in

hemska aktiebolag gäller då såväl civilrättsligt som skatte

rättsligt. En annan sak är, som berörts ovan, att kontroll

möjligheterna inte är desamma. Det utländska företaget kan 

emellertid även välja att bedriva verksamheten som filial. 

Som angetts i betänkandet på s 266 regleras denna verksam

hetsform i lagen (1968:555) om rätt för utlänning och ut

ländskt företag att idka näring här i riket. De skatterätts

liga konsekvenserna av detta har dock inte berörts. 

Till viss del är det reglerat genom bestämmelser i kommunal

skattelagen. Bl a är de allmänna rörelsereglerna i 27-29 §§ 

KL tillämpliga. Väsentliga skillnader gentemot aktiebolaget 

föreligger dock genom att filialen inte är något självstän

digt rättssubjekt. Sålunda är t ex 43 § 1 mom KL här inte 

tillämplig. Detta har f ö berörts i prop 1955:87 där depar

tementschefen uttalat att i stället allmänna grunder för den 

skattemässiga inkomstberäkningen bör vara vägledande. Det 

torde dock inte vara någon överdrift att påstå att möjlighe

terna till manipulationer vid prissättningen här är större 

än när verksamheten bedrivs som aktiebolag. Inte minst är en 

bidragande orsak till detta att bokföringen pä ett halt an

nat sätt kan vara integrerad med huvudföretagets. Svårigheter

na kan alltså vara större att fä ta del av det utradningsma

terial som krävs för att fastställa vilket resultat som bör 

redovisas här i riket. En annan skillnad gentemot aktiebola

get är att filialens vinst inte dubbelbeskattas. Visserligen 

är denna effekt till stor del reducerad 1 de fall vi har dub-
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belbeskattningsavtal med det land där huvudföretaget finns. 

Totalt sett ger dock filialen som företagsform fördelar även 

här. Länsstyrelsen föreslår att de beskattningsregler som 

f n gäller för filial ses över och att man söker närma dem 

till det regelsystem som gäller för aktiebolagen. 

~~~!~i~-i~~~ 

Sa.Illfilanfattningsvis anser länsstyrelsen alltså 

~ frågan om införande av ett generellt system för kontroll 

av utländsk företagsetablering och utlandsägda företags 

verksamhet här i landet bör anstå i avvaktan på resultatet 

av pågående utredningar på det nationella och internationella 

planet. 

Länssty~elsen i Stockholms län !skiljaktig :nening av ledamöterna 
3-indborg, \fallmark, 3lom, !Ljerne och Forsling): 

Sid. ll9-122: Avsnittet ":Seskattningsfrågor" utgår, 

Lä.nsst elsen i Stod:holms län (skil "akti :nenin av ledamöterna 
;!ilsson och Söderström 

S. 117 :örsta stycket två meningar utgår. Texten enligt följande: 

Xont::::oll av utländsk företagsetablering i Sverige 

Länsstyrelsen vill till en början erinra om att Sverige 

i hög grad är beroende av utlandet. Vi använder dagligen 

importerade produkter. Vi är för vår försörJning och vå.rt 

välstånd beroende av att svenska företag kan sälja sina 

varor utomlands. Därför har Sverige sedan länge strävat ef

ter en liberalisering av den internationella handeln. Fri

handelsprincipen har varit vägledande. 

S. ll8 andra stycket utgår. Tredje stycket fr o m "Eftersom 

det uppenbarligen ••••• utgår och ersätts med ny text en

ligt följande: 

De av kontrollinjen föreslagna åtgärderna får ses som ett 

första viktigt steg för att öka samhällets kontroll över 

de ll!Ultinationella företagen (t om sid 119 första stycket). 
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S. 120 andra stycket ugår i sista meningen ••• "och kanske 

i praktiken är med" •••• 

S. 121 första stycket ugår sista meningen. 

S. 122 att-satsen utgår och ersätts med ny att-sats 

enligt följande: 

123 

att frågan om införande av ett generellt system för kontroll 

av utländsk företagsetablering och utlandsägda företags 

verksamhet bör ses som ett första viktigt steg för att öka 

samhällets kontroll över de multinationella företagen. 

Länsstyrelsen i StockholI:lB län (skiljaktig mening av ledamöterna 

Lekberg, Forsberg, Andersson och Wictorsson): 

§..:....1ll första stycket meningen "Det förefaller naturligt ·• •• 

verksamhet och utveckling" ersätts av: 

Samtidigt är det självklart att varje land måste ha rätt 

att kontrollera att de internationella företagens verksam

het i det egna landet inte utgör ett hinder för uppnåendet 

av demokratiskt beslutande aociala, ekonomiska och kultu

rella :nål. 

3. ll8 första stycket. ~feningen "Enligt utredningen ••••• 

på senare tid" utgår. 

S. ll8 andra t o m femte styckena: 

"Inför de ekonomiska svårigheter ••••• sammanhanget beaktas, 

att" ersätts av 

Utvecklingen i Sverige har inneburit ökad samverkan mellan 

samhälle och företag och demokratisering av företagen. Den

na, nationella, målsättning motverkas av den ökande omfatt

ningen av internationella koncerners verksamhet i Sverige. 

Beslutsordningen i internationella.koncerner innebär att de 

reella besluten fattas annorstädes än i dotterföretagen. 

Samhällets och de anställdas insyn i och möjlighet att på

verka besluten begränsas därigenom kraftigt, speciellt då 

koncernerna genom sin ekonomiska styrka besitter en stark 

makt- och förhandlingsposition. 



Prop. 1981/82: 135 

Länsstyrelsen anser det därför motiverat att lagstiftnings

vägen kontrollera utländsk företagsetablering och utlands

ägda företags verksamhet i Sverige. Enligt länsstyrelsens 

bedömning är skärpt lagstiftning en nödvändig förutsättning 

för att ifråga.varande företags etablering och verksamhet 

inte skall äventyra mål för utvecklingen i Sverige som om

fattas av stora grupper medborgare. 

Lagstiftningen bör behandla utlandsägda och inhemska före

tag lika. Den bör också ge samhället möjlighet att bestämma 

omfattningen av den utlandsägda företagssektorn. 

124 

Av de tre förslag till lösningar på problemet med internationella 

koncerner som utredningen redovisar är det enligt länsstyrelsens 

uppfattning den s k kontrollinjen som bäst motsvarar de krav 

som måste ställas på lagstiftningens utformning. 

~ "att frågan om • • • • • och internationella planet, 

samt" ersätts av: 

~ ett generellt system, enligt den s k kontrollinjen, in

förs för kontroll av utländsk företagsetablering och ut

landsägda företags verksamhet i landet, samt ••••• 
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Länsstyrelsen i Stockholms län (skiljaktig mening av ledamoten 
I 

Jacobson): 

2.:_JJl 

Första stycket under rubriken "Kontroll av utländsk före

tagaetablering i Sverige" utgår. 

s. 118· 

Efter "på. senare tid", rad 4 tillföres: 

Länsstyrelsen menar att detta torde ha samband med den all

männa konjunktursvackan. Tendenserna på. längre sikt är 

sannolikt en starkt ökad utländsk investering i vårt land. 

Stycke 2 "Inför de ekonomiska ••• "strykes och ersätts med: 

Inför den konjunkturuppgång som nu kan skönjas är det an

geläget att skapa en lagstiftning för utländska investe

ringar. Länsstyrelsen anser därför att hithörande lagstift

ningsfrågor bör klaras utan ytterligare dröjsmål. 

Stycke 3 "Utredningen har ••• "strykes och ersätts med: 

Utredningen har som nyss framhållits inte kunnat ena sig 

om någon gemensam handlingslinje. Då. en skärpt restrikti

vitet måste visas vid tillståndsgivning för aktieköp till 

stora utländska kapitalägare liksom utländska investeringar 

i landet anser länsstyrelsen kontrollinjen klart bättre än 

de två. andra föreslagna lösningarna. De problem som enligt 

utredningen är förbundna med kontrollinjen får icke hindra 

valet av denna. 

s. 119 

Str'Jkes fram till "Beskattningsfrå.gor" 

s. 122 

Att-satsen utgår och ersätts med: 

att en lagstiftning, som innebär skärpt restriktivitet vid 

tillståndsgivning för aktieköp till stora utländska kapital

ägare liksom utländska investeringar i landet, införes. 
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Stockholms läns landsting (region~lane- och nä.ringslivsnämndens 

majoritet som har beslutat att som yttrande överlämna följande 

~jänsteutlåtande av regionulanekontoret): 

Utrcdninr,cn konstaterar att Sve:ri,'.;e mer kan säeas vara ett 
hem1.and för mu.ltinationella företag än ett värdland. lletta 
innebär enligt kontorets mening ntt Sverige har ett stort 
intresse av att regler för multinationella företag ut
arbetas i internationell samverkan snarare än av ensi~ilda 
sta~er var för sig. 

Utlandsägda företag har stor betydelse för närin6slivct i 
Stockholasree;ionen, särskilt försäljnings- och servJce
före"tag. j:ven för- den framtida utvecklingen i länet torde 
ett ökat in7.ernationcllt företagande vara väsentligt. 
J,ands tinget har- tillSa.nL'!!O..'lS meu Stockholms kow.raun engagerat 
sig i Stockho}.m Information Service (ssrs) bland a!lnat för
att underlätta en lokalisering av sådana internationella 
ve:rksamhetcr- i Stockholmsregionen, som kan stimulera 
näringslivsutvecklingen här. 

Utredninge!ls överväganden har- lett till enighet om a7." ut
ländska direktinvestcringar kan tillföra Sverie;e olika 
nyttic;heter såsom kapital, syssclsättninc;stillfällei,, 

·cxportrnö jlighe-cer och r.:,·a kunskaper- i !'råga om teknik, 
marl-:nadsfärir.G och företagsledning sar.rt att de utländ:::ka 
direktinvesteringarna på dessa och andra sätt kan bidra 
till det svenska näringslivets differentiering, e~fekt~-
Vi tet och internationella konkurrenskra:::t. llieningarna har 
däremot gått starkt isär när det gällt att bedöma i vad 
mån de utländska direktinvesteringarna här. i landet :moti
verar en samhällelig kontroll av utländsk före·tagscto.blering 
och utlandsägda företags verksamhet. 

Utredningen har diskuterat olika mellanstatliga organisa
tic?Jers arbete rörande de multinationella företagen. En 
huvudlinje är härvidlag utarbetande av uppförendekoder 
för multinationella företag, dvs riktlinjer för dessa 
företags agerande i värdländerna. ~tt första steg mot ett 
internationellt samarbete även på detta område är den av 
OECD-ländcrna år 1976 avgivna deklarationer:. om inter?::.a
tionella imrezter::;.ngar och !:!Ul tinationella företa,:;. Till 
deklarationen finns fogade riktlinjer för multinationella 
företag. Europarådet antog år 1976 en resolution om multi
nationella företag som ger stöd är· OECD:s tidigare nämnda 
uppförandekod. !lerdiska rådet bedri vcr sedan år 1974 arbete 
som skall kunna tjäna som underlag för överväganden av 
nordiska åtgärder för- att bättre kunna lösa proble!:! sor,! 
sa.m:nanhänger med multinationella företags verksamhet. Det 
är kontorets uppfattning att problem med insyn och piverkan 
i de multinationella företagens beslutsprocesser bör- an
gr-ipas i internationell sa~vtrkan. Samtidigt är det uppen
bart att varje land har både rätt och skyldighet att värna 
o;i;. sina nationella intressen. En kontroll av multinationella 
företags etableringar i landet är önskvär-d i någon for-m 
för att ~mtlvika t e~ att svenoka föret&g köps upp och arbets-
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ställen läggs ner eller att svenskägda multinationella 
före.tag flyttar verksamhet utomlands för att tmdvika 
svensk skatte- eller trygghetslagsti.ftning etc. Principen 
om internationell arbetsfördelning, frihandeJ. och kapital
rörelser över gränserna bör inte utnyttjas för att skada 
svenska intressen. Hegionplanekontoret kan inte bedöma 
vilka av utredningens tre linjer som bäst förenc.r de 
önskemål som kontoret angivit och avstår därför från att 
rekommendera någondera. 

Hemställan 

Kontoret hemställer 

att regionplane- och näringslivsn~~ndec so~ 
yttrande till Hinsstyrelsen över betä:o...l;:a!'ldet 
"Kontroll av utländsk företagsetab::!.ering i 
Sverige ;n m" (sou 1978:73) överlämnar detta 
tjänsteutlåtan~e. 

Stockholms läns landsting lregionulane- och nä.!.'ingslivsnämndens mino~itet): 

Enligt minoritetens uppfattning skulle nämnden som yttrande överlämna 

regionplanekontorets tjänsteutlåtande samt i lagstiftnings.frågan uttala 

förord för kontrollinjen. 



Prop. 1981/82: 135 128 

LO~distriktet i Stockholms län: 

Allmänt 

En utökad kontroll av utländsk f"öretagsetablering Sverige och den verk
samhet utlandsägda 'företag bedriver, framstår för LO-distriktet som mycket 
angelägen. De multinationella företagens möjligheter att undandra sig demo
kratisk insyn, vad avser både de anställda och från samhällsintressen, fram
står som oacceptabla och framf"årallt löntagarintressena sätts ofta i kläm 
inför oåtkomliga f"åretagsledningar. 

LO-distriktet hälsar därför med tillfredsställelse att en offentlig översyn 
nu sker och hoppas att en kommande lagstiftning skall kunna råda bot på 
uppenbara missförhållanden. Så t.ex. kan multinationella 'företag redovisa 
vinsten i det land där d~t ur skattemässiga och andra fördelar lönar sig 
bäst. Legala fackliga förhandlingsåtgärder som strejker, blockader och 
liknande blir utan·eff.:;!·.t .:lå foh:.-:;~gen iätt 1:.a:Lgöra des;;.a verk-
ningslösa genom omplacering av produktionen till andra länder. Ur syssel
sättningssynpunkt kan 'får samhällets del rent katastrofala situationer upp
stå då dessa företags åtgärder ofta ignorerar allmänintressen. 

Kont ro il i njen 

I likhet med utredningens majoritet förordar LO-distriktet kontroJlinjen 
som mest konkret anvisar vägar att ernå förbättringar d.v.s. kan ge intru
ment åt samhälle och löntagare för ett rimligt inflytande över företagens 
handlande. Multinationella företag kan generellt sägas vara mycket stora med 
en omfattande ekonomisk makt, ofta en större makt än den en nationell rege
ring besitter. 

I slutet på 50-talet brukade man säga att "Amerika styrs av två generaler, 
General Motors och general Eisenhower" och mycket ligger det i talesättet. 
Utredningens minoritet som befarar att en lagstiftning enligt kontrollinjen 
kan minska utländska 'företags investeringsvilja, tror vi är en överdriven 
rädsla och skulle det i något fall bli så kan det inte hjälpas, resol_uta 

åtgärder bör vidtagas. 
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Vi stöder naturligtvis ·lagförsiagets grundläggande princip om en reell 
likställdhet mellan utlandsägda och helsvenska företag, en konkurrens 
på lika villkor alltså, men vill ändå understryka att en speciell lag
stiftning måste ske med hänsyn till dessa företags speciella karaktär. 

De anställdas inflytande måste säkras 

Statens industriverk föreslås bli den myndighet som skall utöva tillsynen 
över lagreglernas efterlevnad och det kan vi tillstyrka. Vid tillstånds
ärenden som avser etablering måste dock berörda parter på arbetsmarknaden 
få yttra sig. Vi understryker här utredningsmajoritetens förslag. Likaså 
bör en samlad regional bedömning genom länsstyrelsefunktionen ske. 

För att säkra en bättre samhä77skontro77 föres7år LO-distriktet att tids
bundna verksamhetstiilstånd tillämpas. Kontrolluppgiften bör kunna klaras 
genom SIND med hänsyn till det begränsade antal företag det gäller. 

LO-distriktet anser det särskilt viktigt att regler utarbetas som s'äker
ställer de anställdas inflytande vid företagsöverlåteise och försäljning 
mellan olika ägarintressen. 

9 Riksdagen 1981182. I sam/. Nr 135. Bilagedel 
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Länsstyrelsen i Malmöhus län: 

Under senare år har svenska företab haft en kl.art snabbare in
vesterings- och sysselsättningsexpansion uto:mlands, i första 
hand i Europa, jämfört med i Sverige. I takt med att en växande 
del av expansionen hos de i landet nu verksai:i:na företagen för
skjuts till mera centrala delar av Eurona kan man också räkna 
med eil koncentration och utlokalisering. av företagens forsk
nings- och utvecklingsverks&mheter sa.rot koncernledningar. Detta 
kar1 på sikt få negativ inverkan på företagens vilja att investe
ra ::. Sverige. Samtidigt som benägenheten för svenska företag att 
investera i Sverige minskar, etablerar sig utländska företag i 
allt större utsträckning i vårt land. Svenska företags direkt
investeringar utomlands är emellertid betydligt större - år 1977 
var de 6-7 gånger större - än utländska bolags investeringar i 
Sverige. Det intresse för Sverige som har funnits hos utländska 
bolag har emellertid till stor del gällt uppköp av befintliga 
företag dels för att ko!Dilla över expansiva, tekniskt avancerade 
och lcnsa.mma svenska företag, dels för att överta svenska före
tags försäljningsorganisationer. 

Den ovan beskrivna utvecklingen kan innebära att sa.n:.~ället och 
de anställda i företagen får allt i:ri.ndre möjligheter till insyn 
och påverkan i de multinationella företagens verksan:het. I fråga 
om svenska koncerner finns numera ganska goda möjligheter till 
insyn och påverkan från samhällets och de anställdas sida. Genom 
samordning av exempelvis fackliga insatser kan man finna former 
för informations- och förhandlingsverksaJ!lhet med räckvidd upp i 
koncernledningen. Beträffande utländska företag har samhället 
och de anställda emellertid inte samma möjlii;.~et till insyn och 
påverkan av besluten. Detta är enligt länsstyrelsens mening be
tänkligt i en tid då det krävs en Ökad SB.l!lverkan mellan sam
häil.et, de anstäl.lda och företagen. 

Skäl talar således för att sa.tlhället bör tillförsäkra sig någon 
form av lagfäst kontroll av den utle.ncisägda företagssektorn i 
Sverige. Enligt länsstyrelsens u:ening kan emellertid starkt 
ifrågesättas om utredningen har ha:rt tillr&c!tligt underlag för 
sina framlagda förslag i dessa e.vs~fa!;ic!en. 
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Länsstyrelsen vill-särskilt framhålla, ett det av flera olika 
skäl är angeläget att lagstiftningen inte får sådan al.lmän ut
formning att den kan uppfattas som direkt diskriminerande för de 
utländska företagen. De samhällsekonomiska <:ffekterna och kon
sekvenserna för gränsregionerna i landet måste också utredas, 
innan beslut fattas i frågorna. 

Beträffande de allmänna policyfrågorna vill länsstyrelsen fram
hålla följande. De utländsk&. företagen verkar inom betydelse
fulla områden med bland annat avancerad teknologi och lå!cnar 
därför värdefulla bidrag till svensk ekono:::i och industriell ut
veckling. Sverige, som är mera ett hemla~d för internationella 
företag ii.n ett värdli:.nd för utländska företag, har dessuto~ 
stort intresse av att behandla utlandsägda bolag på et~ icke 
diskriminerande sätt för att i gengäld kunna hEvda motsvarande 
behandling av svenskägda företag i utlandet. Något överhängande 
behov av att med anledning av den pågående strukturomvandlingen 
inom den svenska industrin snabbt införa en långtgående kcn
troll av utländsk företagsamhet i landet finns inte heller. Av 
de nedläggningsfall som inträffat har utredningen inte kunnat 
dra några generella slutsatser o~ att utlandsägda företag i 
krissituationer skulle handla på annat sätt än svenskägda före
tag. Det är helt e.l.lruå.Lt också s~ att ett dotterbolag ino~ en 
stor koncern i allmänhet har större ekonol"isk uthålli&-et än 
ett ensamt företag. Tillhörigheten till en internationell kon
cern ger dessutom ofta företaget möjlighet att i god tid fcrut
se och anpassa sig till marrJ1aäs- och proäuktionsföränciringar. 

Utredningen har inte berört de s~::ihä.llsekonorriska effekterna 
av utländsk företagsetablering i Sverige. Dessa frågor har ti
digare belysts av koncentration3utredningen. Koncentratio;1s
utredningen angav som en generell slutsats att vetenskapligt 
underlag saknas för att tillskriva de in~ernationella koncer
nerna både de goda och de skadliga följder som brukar för
knippas med dem i den allmänna debatten. Dessa frågor kom::ier 
att på l.\Ytt behandlas av den pågående u~redningen om de inter
nationella investeringarnas näringspolitiska effekter. Enlist 
1änsstyre1sens mening bör resultatet av denna utredning av
vaktas innan man tar ställning till frågan om och i vilken for:n 
utländsk företagsetablering i Sverige skall kontrolleras. 

En väsentlig brist i föreliggande utredning är enligt länssty
relsens mening att man inte belyst de problem som kan uppstå 
om olika regler gäller för företagsetablering i tätbefolkade 
gränsregioner, exempelvis Öresundsregionen. Danmark intar en 
1iberal attityd till utländska direktinvesteringar. Någon lag
sti:rtning som tar sikte på kontroll av utlåndsk företagsetable
ring finns inte. Genom Danmarks anslutning till EG ha::- före
tagen visat ett successivt ökat intresse för etablering i Dan
mark som alternativ till etablering i Sverige. En för utländska 
företag diskriminerande svensk la.gs"tiftning skulle ytterligare 
accentuera fördelarna med etablering.i Da.nlllal'k i stället för i 
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Sverige. Företag sorr. planerar att etablera sig i Öresu.~tlsregio
nen kol:llller sannolikt att välja Köpenh~sregionen i stället för 
Skåne, om företagen finner den svenska lagstiftningen vara otill
fredsställande ur deras synpunkt. En sådan skillnad i ete.ble
ringsförutsättningarna inom Öresundsregionen skulle enligt läns
styrelsens mening vara olycklig med tanke på det mycket besvar
lige. läge som länets näringsliv för närvarande befinner sig i. 
Effekterna för näringslivet och sam.~ället om olika bestä~.lllelser 
för industrietablering råder inom gränsregioner bör således 
även utredas innan beslut fattas om kontroll av utländsk före
tagsetablering. 

Bakgrunden till utredningens förslag om kontroll av utländska 
företag är vissa negativa erfarenheter som vunnits under den 
nuvarande djupa konjunktursvackan. Enl.igt länsstyrelsens upp
fattning te.lar emellertid vägande skäl för att man avva.Y.tar 
ytterligere några års erferenheter innan ma.n tar slutlig sti'.ll
ning till frågan om behovet och utformningen av lagstiftning på 
förevarande område. 

Sydvästra Skå.~es kommunalförbund.: 

I ett betänkande, som omfattar inte mindre än 670 sidor, har ut

redningen om utländska övertaganden av svenska företag granskat 

den utländska etableringen i Sverige och andra länder. Trots om

fånget har utredningen inta lyckats belysa de frågor, som har 

stort intresse för kommunerna. Utredarna borde belyst vilka för

och nackdelar stora internationella och även nationella koncerner 

medför för de regioner och de kommuner där verksamheterna ligger. 

Bland fördelarna kan nämnas stabil sysselsättning och finansiell 

styrka för de lokala enheterna. Bland nackdelarna anförs ofta att 

- avstånden mellan anställda, fackliga organisationer och före-

tagsledningen ökar 

- avstånden mellan kommun och verklig företagsledning ökar 

- vissa orter förlorar kontorspe~sonal, företagsledare och ibland 

också tekniker på utvecklingssidan till följd av att stora före

tag övertar anläggningar 

- företagets skatter till kommunerna minskar. 

Mycket tyder på ·att det kan vara svårt för kommuner och fackliga 

organisationer att få besked från den verkliga koncernledningen. 

Kommunalförbundet förutsätter, att statsmakterna vid ev översyn 

av gällande regler för utländsk etablering i Sverige tar hänsyn 

till att inte bara centrala statliga myndigheter utan också be

rörda län, regioner och kommuner har stora intressen att bevaka i 



Prop. 1981/82: 135 133 

samband med utländska övertaganden eller investeringar i Sverige. 

En annan brist i utredningen, också den med regional anknytning 

är att den inte berört det önskvärda i att samma regler gäller p5 

båda sidor om gränsen i tätbefolkade gränsregioner, t ex Öresunds

området. Följderna för västra Skånes del av t ex hårdare styrning 

av utländskt kapital i Sverige och en bibeh~llen, liberal linje i 

Danmark borde ha belysts. Detta hade varit lätt för utredningen 

att åtminstone i ett kort avsnitt ha behandlat denna fråga, efter

som den senaste öresundsbroutredningen innehåller en omfattande 

kartläggning av det största industriområdet, öresundsregionen,i 

Norden. 

Malmö konnun (ma,ioriteten): 

I utredningen hqr tyvärr ej enighet kunnat nås om en gemensa~ :ir.je 

för lösning av frågan beträffande kontroll av utländsk förGtagsetab

i ering i landet. 

Av de redovisade alternativen vill kommunstyrelsen klart förorda 

det som betecknas kontrollinjen. 

Kommunstyrelsen kan i huvudsak ansluta sig till de synpunkter som 

anförts i utredningen av företrädarna för denna linje. 

Inom bl.a. Malmöregionen känner man alltmer på olika sätt av det 

förhållandet att ett större antal strategiska beslut fattas i kon

cernenheter utanför kommungränserna. Verkningarna av dylikt s.k. 

organisationssamband blir för näringsliv och sysselsättning än mer 

påtagliga när det gäller utländska och multinationella företag och 

koncerner. 

Möjligheterna att ta tillvara samhällets och de anställdas intres

sen i förhållande till utlandsägda företag - särskilt storkoncerner 

- är ofta begränsade. Avgjorda svårigheter skapas genom bristande 

möjligheter till insyn. De praktiska möjligheterna att påverka den 
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utifrån styrda beslutsprocessen är många gå~ger små. Med brist.andP. 

insyn och inflytande följer osäkerhet om de sysselsättningsmässiga 

konsekvenserna. Beslulsordningen inom en internalionsll koncern kan 

vidare ge hinder för beaktande av för vårt lands utveckling upp

ställda sociala och ekonomiska mål. 

Lagstiftning och avtal För samhällets och de anställdas insyn i och 

inflytande över svensk arbetsmar~ned blir ofta svåra att tillämpa 

på tillfredsställande sätt på de utlandsägda företagen. Bristen i 

dessa avseenden är givetvis allvarliga ocn rimmar ej med den pågå

ende utvecklingen beträffande samverkan mellan samhälle och företag 

somt demokratisering av företagen. 

Enligt kommunstyrelsens mening ~alar tungt vägande skäl - bl.a. 

sociala och ekonomiska - för att kontro!linjen skall följas. Med 

denna linje kan den utländska företagssektorn beaktes och vä~as in 

i den statliga regional- och lokaliseringspolitiken och även i den 

kommunala planeringen. Härigenom kan otvivelaKtigt skapas bästa 

förutsättningar för samhällets utveckling och tillvaratagandet av 

arbetstagarnas int~essen. 

Kommunstyrelsen vill också instämma i förslaget från förespråkarna 

för kcntrollinje.n om inlemmandet av utländska företagen i ett kon

cessionssystem. 
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Malmö kozm:1un (minoriteten): 

Kommunstyrelsens majoritet anslöt sig vid remissbehandlingen av 
SOU 1978:73 Kontroll av utländsk företagsetablering i Sverige m m 
till äet alternativ i utredningen som betecknas som kontrollinjen. 
Motiveringa=na för en lagstiftn~ng enligt kontrollinjen färgas uppen
bert av dagens aktuella svårigheter för kommunens och regionens nä
ringsliv. Man har fått en föreställning att lag~tiftning skulle på
verka utländska koncernledninga= att fatta för kommunen positiva 
lokaliseringsbeslut i harmoni med Malmö kommuns planering. Vi be
tvivlar starkt, att någ~a som hel~t positiva effekter skulle kunna 
nås genom ett fullföljande av kontrollinjen, eftersom denna ti:l sin 
natur är klart protektionistisk. 

Den för Sveriges näringsliv enda möjliga måste vara likabehandlings
linjen, som helt ansluter sig till den av DECD 1976 antagna ?rincipen 
om nationell behandling av utländska företag, som bedöms som väsentli~ 
för svenska föret3gs internationella verks~~het. För Sverige är idag 
alla sysselsättningskapande in~esteringar angelägna. Utlandsinveste
ringar har i huvudsak de senaste åren endast ~örekommit i redan här 
etablerade företag och även små marginella förändringar t ex i form 
av ~kärpt kontroll-lagstiftning kan definitivt få icke endast nyeta
bleringar av utländska företag utan ocksl utbyggnad av etablerd~e fb
~etag ~ed utländska intressenter att helt utebli till uppenbart ~en 
för sysselsättning och välst~nd. 

Det svenska näringsli~ets starka beroende av fria men välordnade in
ternationella förhållanden för företagandet belyses enklast med kon
staterandet att svenska förstags utlendsverksamhet är betyåligt stör"e 
än det utlandskontroll~rade föret3ga~det i Sverige. En kontroll-lag
stiftning kommer att Fä negativa f61 deffekter av en storleksordning, 
mot vilka de tänkbara av kommunstyre sens majoritet som positiva be
dömda effekterna må~te väga mycket-_l tt. 
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Länsstvrelsen i Göteborgs och Bohuslän (ma.joriteten): 

Allmänna synpunkter på ett kontrollsystem 

Den kartläggning av den internationella och inhemska 
utvecklingen och redogörelse för utgångsläget som ut
redningen genomfört är mycket omfattande och ambitiös. 

Utredningen konstaterar att utvecklingen givit upphov 
till en mycket omfattande och komplicerad debatt som 
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rör praktiskt taget varje område av samhöllslivet. Ut
redningen anser sig kunna draga den slutsatsen av de
batten att ett visst samförstånd föreligger om att före
tagandets internationalisering medför både särskilda 
möjligheter och särskilda problem. För många är det 
problemen som dominerar, medan det för andra är möjlig
heterna som träder i förgrunden. När det gäller arten 
och betydelsen av de problem som förknippats med de 
multinationella företagens verksamhet och hur dessa prob
lem skall bemästras, är emellertid meningarna delade. 

Den c~niahet som sålunda framkommer i den allmänna de
batten, har också kommit till uttryck inom utredningen. 
Meningarna inom utredningen går således starkt isär, när 
det gäller att bedöma i vad mån de utländska direktin
vesteringarna hör i landet motiverar en samhällelig 
kontroll av utländsk företagsetablering och utlandsägda 
företogsverksamhet. Inom utredningen hor således på 
initiativ av enskilda ledamotsgrupper utarbetats tre 
olika förslog till lag om kontroll av utländsk företags
etablering hör i riket. Inget av förslagen hor kunnat 
samla en majoritet inom utredningen. 

Innan länsstyrelsen går in på de tre förslagen synes 
det lämpligt att något behandla de allmänna synpunktet 
om vilka utredningen är överens. 

Enligt direktiven bör utgångspunkten för utrednings
orbetet vara att någo;1 radikal omläggning av Sveriges 
allmänna politik ifråga om utländska direktinveste
ringor inte är aktuell. Utredningen säger sig dela 
uppfattningen att detta är en riktig utgångspunkt. 
Länsstyrelsen instämmer i denna grunduppfattning. En
ligt länsstyrelsens mening bör den tillmätas en för
hållandevis stor betydelse när det gäller att utvärdera 
de tre förslagen till kontrollag som utredningen lagt 
from. 
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LHnsstyrelsen delar utredningens uppfattning ett ut
lHndskc direktinvesteringor kon medföra viktiga bidrag 
till svensk ekono•i och svenskt nHringsliv. 

Enligt länsstyrelsens mening bör mångc av de problea 
som kan uppkomma genom internationella investeringar 
och multinationella företags verksamhet kunna lösas 
genom överenskommelser och so~ordning av olika åtgär-
der på internationell basis. Overvöganden och förslag 
till internationella åtgärder ligger emellertid helt 
utanför utredningsuppdraget. Utredningen har, som den 
själv framhåller, haft att inrikta sig p6 nationella 
åtgärder som kan vara påkallade i avvaktan på ct~ in
ternationella åtgörder kommer till stånd. Länsstyrelse:. 
anser att detta nr en betydelsefull at1stHndighet, när 
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det gäller att taga stHllning till de tre utrednings
förslagen. Det synes önskvärt att problemen med de inter
nationella företagen i första hand löses genom samordnade 
åtgärder p6 internationell basis. Alltför långtgående 
nationella åtgörder kon verka hömmonde på utvecklingen. 
Länsstyrelsen anser, att detta förhållande bör tillmätas 
betydelse nör det göller att utvärdera de olika förslagen 
till kontrollog. 

Det är emellertid som utredningen påpekar, ytterst en 
fråga om värderingar. Utredningens ledamöter hor dör
för inte kunnat enas o~ vilka problemen Hr och vilken 
be~ydelse de bör tillmätas. Denna avsaknad av gemensam 
uppfattning om problemen hor också varit en av anled
ningarna till att utredningens ledamöter kommit till 
olika meningar om behovet och lämpligheten av att lag
sti ftningsvögen .införa ett system för kontroll av ut
ländsk företogsetoblering och utlandsägda företogs verk
samhet. 

Det förhållandet att utredningen inte kunnat enas om ett 
gemensamt förslog, som åtminstone omfattas av en majo
ritet inom utredningen, talar enligt länsstyrelsens 
mening, för att man bör gå försiktigt fram med lagstift
ningsåtgörder. 

Länsstyrelsens stöllningstooonde 

Länsstyrelsen hor ovan under rubriken "allmänna synpunk
ter på ett kontrollsystem" redovisat vissa omständig
heter som enligt länsstyrelsens uppfattning bör tillmö
tes särskild vikt. 

I första hand bör dörvid noteras att utgångspunkten 
för utredningsarbetet enligt direktiven bör vara att 
någon radikal omläggning av Sveriges allmönna politik 
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ifråga om utländska direktinvesteringor inte Hr aktuell. 
Utredningen säger sig delo denna uppfattning. Utredningen 
är också enig i uppfattningen att utlöndsko direktin
vesteringor kon medföra viktiga bidrag till svensk eko
nomi och svenskt nHringsliv. 

Mot denna bakgrund ligger det nHra till hand$ att för
orda försiktiga och inte alltför långtgående åtgärder, 
särskilt som många av de problem som kan uppkomma i sam
band med multinationella företags verksa•het, bör kunna 
lösas genom överenskommelser och samordning av olika 
atgörder på internationell basis. Mellanstatliga överens
kommelser är att föredra framfUr ensidiga nationella 
lagstiftningsåtgärder. Det synes viktigt att balansen 
från rent företagsekonomisk synpunkt inte rubbas mellan 
olika länder. Det Hr denna uppfattning som ligger till 
grund för likabehandlingslinjen. 

Enligt länsstyrelsens mening är dock likabehandlings
lin jen alltför passiv. Det synes uppenbart, att det all
männa måste skaffa sig ett instrument som ~öjliggör in
gripande i de fall där problem uppkommer. Aven om 
många problem torde kunna lösas inom ramen ftir interna
tionella överenskommelser, kommer det - såvitt läns
styrelsen kon se - alltid att finnas behov av en lag
stiftning som möjliggör ingripande i speciella fall. 
Detta talar för det av förhondlingslinjen förordade sys
temet. 

Länsstyrelsen delar inte kantrollinjens uppfattning, att 
problemen ör så allmänt förekommande, att det måste 
skopas ett särskilt kontrollinstitut för en kontinuer
lig uppföljning av de utlandsägda företagens verksamhet 
i Sverige. 

En sammanfattning av vad länsstyrelsen här anfört leder 
fram till att det av förhondlingslinjen föreslagna 
systemet är att föredra framför kontrollinjen och liko
behondlingslinjen. 

Beskottnina i Sverige av de multinationella företagen 

Frågan cm de multinationella företagens beskattning i 
Sverige ingår inte i utredningsuppdraget. Beskottnings
f rågon är dock så nära förbunden med de multinationella 
företagens verksamhet att man inte kon bortse från den
samma. Utredningen har också berört den i olika samman
hang i betänkandet, men inte ansett sig ha mandat att 
lägga from några förslag. 



Prop. 1981/82:135 139 

Ett av skälen till att frågan om de multino~ionello före
tagens beskattning i Sverige inte blivit föremål för 
utredning är - som nämnts ovan - att den behandlas 
inom OECD:s skottekommitte. Detta ligger i linje med 
den ollmönna uppfattning länsstyrelsen redovisat ovan. 
Överenskommelser och åtgärder på internationell basis 
är att föredra framför ensidiga nationella åtgärder. En
ligt länsstyrelsens mening kan emellertid inte alla 
problem lösas genom internationella överenskommelser och 
rekommendationer. Det finns åtskilliga andra proble•, 
som bör utredas snarast möjligt, 

Det svenska skattesystemet bygger i hög grad på medverk
an från arbetsgivare och företag. Detta gäller såvel 
företagets egen beskattning som de anställdas, I den 
allmänna debatten har frågan om de multinationella före
tagens beskattning praktiskt taget helt kretsat kring 
företagets egen beskattning. Frågan angående de anställ 
dos taxeringar är givetvis lika viktig, eftersOll vårt 
systsm för beskattning av fysiska personer bygger p6 o+t 
arbetsgivarna lämnar kontrolluppgifter. Detsamma gHller 
redovisning av källskatt, betalning av sociala avgifter 
m m. Det finns exempel på att anställda hos ~tt multina
tionellt företags dotterföretag i Sverige fått lön från 
koncernföretog i annat land. De svenska skattemyndig
heternas kontrollmöjligheter begrHnsas givetvis till 
det svenska dotterföretaget, 

Av sHrskilt intresse är helt naturligt den interna 
prissättning som tillämpas inom en multinationell kon
cern när det 9Hller varor och tjänster. Denna är av
görande för företagets beskattning i Sverige, 

Utredningen berör frågan och konstaterar, att den reg
leras genom en bestämmelse i 43 § kommunalskottelogen. 
Denna bestämmelse Hr emellertid så utformad, att det 
åligger skattemyndigheterna att visa att obehörig 
vinstöverföring skett från det svenska företaget till 
utlandet. Detta medför att bestämmelserna i 43 § 
kommunolskattelagen om obehörig vinstöverföring till 
utlandet genom intern prissättning är praktiskt taget 
omöjlig att tillämpa, LO hor - som framgår av betänkan
det - i skrivelse till finansdepartementet angående in
komstbeskattningen av internationellt verksamma företog 
föreslagit, att reglerna utformas så att bevisbördan 
angående prisnoteringor och andre villkor åvilade före
taget, Enli9t länsstyrelsens maning kan detta vara en 
framkomlig väg, En sådan regel skulle få betydelse inte 
endast för utlandsägda företags beskattning i Sverige 
utan även för beskottninge~ av svenska moderföretog med 
dotterföretag i utlandet, Aven i sistnämnda fall finns 
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intresse ov ott kontrollero om obehöriga vinstöver
flyttningar skett från Sverige till utAandet. Det synes 
angeläget att frågan snarast utredes. Aven beskattnings
f rcgan för verksamhet som drives av utlHndskt företags 
filial hör i Sverige, bör dHrvid beaktas. 

Länsstvrelsen i GöteborO!'S och Bohus län 1:ninoriteten 

Enligt vår mening hade lHnsstyrelsen i sitt yttrande bort 
förorda den s k kontrollinjen. Vi reserverar oss i den delen 
mot lHnsstyrelsens beslut och 6beropar som motivering de 
sköl som onförts för kontrollinjen av utredningens ordför
ande Per Eckerberg samt ledamöterna Jan Bergqvist, Hans 
Engman och Bert Lundin. 
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Länsstvrelsen i Ko~uarber~s län: 

I Kc;Jparb:2::..·r;3 J..~.n fin..YJ.:J iö.2z_; .~-~~. i."rl..-~.:.:.l utl8.nd!S26.i3. ir16..:.1-
t~t:.r:ifÖretac. ~öret.:?.gen ä!.~ i :r.er:;el sså.. Ett ~(~r~t::.:.s h2.r 
dock me:::· än 100 syssel:J.::;t..i .. ;:,. Lt>n l~tlandsä::.Ja sektol .. rJ .:... l~1e"'.:. 

ho: nästo....vi un:i.J..nt..;gslbst tilJ...k'.)rmni.;~ U!:ld.er 1970-tSi.let. S~. 
sent som 2..ren 1978-79 har ett .fö!'eta.b nyetablara"!::.s och tv2. 
fö:!:'~ts.g överte:..gi ts av ut~J-ridsl":'.l i~-J.:.:ressenter. Även om Of!"~
f;;:ttningen 1.:.r liö8n fi!ms det nu foe för att hä.vcia att ut
Jänd.sk fö1~etag"".:>~~atlering inte l:~ntjr~ ä,:r ovan.lir, i l~net. 

l nil:~·c::.. : ... 2.~l h2..:- c'..e utlanicD.fdc·~ r::.~j·etager. i l~net relati v·.lv 

141 

sic::: bpty·:~·=lse i'C!.~ ~~:ss'J:i.s2:~tn~!lg"2!l ~ ie l:cjfur:.i.me~ C.är ~o fin~2. 
: d.~ falle1"! S.:::.· d8t a.v rcr~:i\Jnri.lp::.>~: tisl:=-~ s:i::i..l vi~:ti~Tt ::::.tJL 
l~o1..:.!~1t1..:."1e:i oc:L ~erbr:L.! lä.Y.:..sr!.:vniigh~~ .. i::>r i·fl= e:-1 info~-~~ti.on frZ.r. 
de~s3.. :'ör(;tag on~ pl:iner :.i m S\Ji:. 2:.r jtL11:ö=·:ar meö. d.en EVC~.s!:

ägda företac 12..rrxJ2..T.. Sf!.vit-: vi l-:3.!~-:e!' t:.:..::.. ~~n i!·1g2 aa~~:=:t .. -
ningar riktaE: not C.e utl2:JdsS:(--;ia. ~'"'fj1·et8;e:1 !13.::." det s;:ller 
så.:i~~a .info::-;:.3.tic-!;..s]contul::t-2.::". Sorr. e:-:eli1:;-:el : .. ;:;!.:i anz;,e.:-: .'.!t~ dt.> 
t.Y:'i fö::etag so:rJ '.:::::- sk:.rld~?C" c.tt lä::-;::.: ir:.i·0~·:::~tiur1 i:-1c1;.: ::"XI8 .. ! 
för informati.or:ss:itsternet fCretag-s:1::-~ä2.le (;::s-.:-::i'·.:-:;1,-=J-1et), 
lä..!1nat såd.u...Y). ~.r...:o:u . .:t.tion. ?rt.1.r1 .såv;-~.l i'e:.ck2-i~-;t .:.::1:r; ko:r;:::1ttrJ.E.::l t 
hc? .. 11 ha:!:' de u.tlä!~d2}:::.:.. öve:!. .. ":.a.g-2ni:ion E.:lle:- n:7t:-t.~·:i.C·l~~:·.:_:<;:-:-.~ E(·.:.: 
s~:::ett åe se::.;.;:.:=;t~ 2.r·en u;:-.·12·:"2.t:.ats .::.:r; :)c-1.:::.::.:· •• --t. T ... .:i:. ~~o::·t:~ i:.i;.:._ 
2.0E fQrflutit : ... ~_}_.::;:--_;~ ~ .::.:..~Llrr. sid.3..~ iLt~ u:1i~r2.:iG~ :'"'ö~ n:.:.:_.~~·::! 

l&...r.:.[s~~:·~i.f•!1d.f.! f.:: . .-c.~3.::.:;,,..::H~'.."' o:::: h·.ir ci.~t. }:a'.!:·1 -:~n . .:.:~~ t-~i i :;"2: .. i"" .. .::..:..t:::-~-::. 

i-~2rl !:.~s~rr1 -L::..2.l 2.t t ::0: .t1itt~lls i!!t s vL:.:--.:::-·: l>.:.:,-ca rro:.-.::..c:::-1 
f.'!r:'~; d~ ~-~tl3.:::..~::i&".ir ~.'::-:-s""L,c.;t::!1 :. 3.:.:~c· ... :. :c.::·::. 3.-\~ !'lt:=::_;.~:-·::~::.in;~·~r 

ell-=r ;>e1~·:=:l11.:.&~ insk!"Ll.:-~:r;.~-~·:r·s.:-, s~:n-:J:..!' vi s-1~~:: ~-=-'"=~ 0_-~:-.:_·.:~~~~:.~.-~.: ~ e.v bu~· jc,::s~i . .:.··c·L'·.:.ta.:;w ~:ar. t~r~{~ö ,_~~-.-~l'~:::-2.-~tE. ,,; ~-·-- ------
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Länsstvrelsen i Norrbottens 12.n: 

Av tabell 7.2 i utredningen framgår ett utlandsägda bolags 
investeringstllletånd inte i ett enda fall avsett in
vesteringar l Norrbotten. Eftersom länsstyrelsens erfaren
heter av utländsk företagsetablering således är minimala 
avstår länsstyrelsen från yttrande i dessa frågor. 
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Länsarbetsnämnden i Norrbottens län: 

Länsarbetsnämnden delar helt "Kontrollinjens" uppfattning att 
det förhållandetnär internationella koncerner oftast genom 
dotterf'åretag är verksamma här i landet många gånger kan ge 
upphov till problem på skilda områden. Ett välkänt och grund- · 
läggande problem rör de konsekvenser beslutsordnirigen inom en 
internationell koncern kan få för samhället och de anställda. 
Den styrning som den internationella koncernen utövar över sitt 
dotterf'öretag innebär i praktiken att viktiga beslut om dotter
företagets verksamhet i realiteten fattas annorstädes än i 
detta företag. Att en styrning av underordnade företag före
kommer ligger i koncernbildningens natur och har i samma mån 
berättigande får internationella som får inhemska koncerner. 
Också får en inhemsk koncern gäller att det många gånger är mo
derf'åretaget som i realiteten disponerar över dotterf'öretagets 
möjligheter att på ett meningsfullt sätt fullgöra sina för
pliktelser gentemot samhället och de anställda. Vad beträffar 
utlandsägda företag har samhället och de anställda emellertid 
långtifrån likvärdiga möjligheter till insyn i och påverkan av 
beslutsprocessen. 

"Likabehandlingslinjens" företrädares uppfattning att de utlands
ägda företagens verksamhet inte bör kontrolleras med andra medel 
än dem somstår samhället och de anställda till buds för insyn 
och medbestämmande inom näringslivet i~men kan nämnden icke 
dela. I fråga om inhemska kon~erner finns allmänt sett stora 
möjligheter att t ex genom samordning av de fackliga insatserna 
finna former f'ör en informations- och f'örhandlingsverksamhet som 
är anpassad efter f'öretagets struktur och de reella maktf'örhållan
dena. Den i lag fastställda möjlighet om insyn och inflytande över 
svenskt näringsliv och svensk arbetsmarknad går i de flesta fall 
inte att tillämpa i full utsträckning på utlandsägda röretag. 

Särskilt svårt kan det visa sig vara att förena den gä~gse be
slutsordningen för internationella koncerner med ~en fo:. med
bestänunandelagen grundläggande principen att det 1nte langre 
är arbetsgivaren som ensam fattar beslut u~ar. att besluts
befogenheterna bör fördelas mellan arbetsg1varen och arbets
tagaren genom förhandling och avtal. 

Länsarbetsnämnden ansluter sig till "Kontrollgrupp~~s'.' förslag 
att i kommande lagförslag skall man så l~ngt som ~0Jl1gt efter
sträva att uppnå sanrna insyn och ~dbestammande for utlands
ägda f'öretag som vad gäller svenskagda koncerner. 
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Det som ovan anförts överensstämmer i stort sett med s k "Kon
troll injens" uppfattningar och förslag vad gäller utl~ndsetab
leringar i Sverige. Länsarbetsnämnden vill dock slutligen som 
eget förslag, vad gäller utlandsetableringar i de nordiska 
länderna av nordiska företag, föreslå en betydligt liberalare · 
behandling. Vad gäller norrliska länder anser nämnden att "Lika
behandlingslinjens" förslag att deras etablering i e~t annat 
nordiskt land inte bör kontrolleras med andra medel an·dem som 
står samhället och de anställda till buds för insyn och medbe
stämmande inom näringslivet i gemen. 

Som skäl för en friare och liberalare bedömning i de nordiska 
länderna vill nämnden erinra om att det efter andra världskriget 

införts en rad olika samarbetsorgan och bestämmelser i syfte 
att underlätta och möjliggöra ett naturligt samarbete länderna 
emellan. 

Under 1950-talet tillkom t ex Nordiska Rådet och Nordi5ka 
Ministerrådet som direkt underställer regeringarna i respek
tive länder olika förslag till åtgärder for underlättande av 
samarbetet. Likaledes under 1950-talet tillkom beslutet om den 
fria nordiska arbetsmarknaden, vilket innebär att medborgare i 
norden har frihet att välja arbete och bostad i det land som 
man anser passar dem bäst. Friheten på den nordiska arbetsmark
naden har många gånger utsatts for stora påfrestningar genom 
att tillströmningen av eftersökt arbetskraft ensidigt till
forts ett enda land. Trots detta har friheten på detta område 
ansetts vara av så stort värde att ingen har velat ändra på 
de grundläggande bestämmelserna. Däremot har man genom olika av
tal sökt förbättra och stärka framforallt samarbetet mellan 
arbetsförmedlingarna i länderna. 

Slutligen kan nämnas tillkomsten av Nordiska Investeringsfonden 
som ett direkt samarbete för investeringar i de nordiska länder
na. I detta fall är i fondens stadgar inskrivet att en förut
sättning för fondens medverkan är att den planerade investe
ringen skall gagna minst två av nordiska länderna. 

Slutligen bör också nämnas att Nordiska Rådet år 1974 uppdrog 
åt Nordiska Ministerrådet att undersöka de multinationella 
företagens roll i de nordiska ländernas ekonomi och att bedöma 
om denna undersökning ger grundval f"ör en gemensam nordisk lag
stiftning eller förhållningsregler. Arbetet bedrivs med sikte 
på att tjäna som underlag för överväganden om möjligheten till 
en gemensam nordisk åtgärd för att bättre kunna lösa problem 
som sammanhänger med multinationella företags verksamhet. Re
sultatet av denna utredning beräknas kunna läggas fram före· 
halvårsskiftet innevarande år. Länsarbetsnämnden utgår ifrån 
att man från svenskt håll avvaktar med att lägga förslag på 
en lagstiftning innan den gemensanrna utredningen redovis~ts. 
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Stiftelseutredningen: 

1 Inledande synnunkter 

Betänkandet berör endast delvis stiftelserättsliga 
frågor. Vi har därför valt att begränsa vårt yttrande 
över förslagen i betänkandet till sådana frågor so~ 

· direkt har beröring med vårt uppdrag. Dessa frågor är 
dels om och i så fall i vilken utsträckning stiftelser 
skall vara kontrollsubjekt, dels förslagen till för
värvstillstånd till förvärv av rörelse eller del av 
rörelse (15 § första stycket 3 i kontrollinjens för
slag och 13 § första stycket 3 i förhandlingslinjens 
förslag), dels ock gränsdragningsproblem mellan ut
ländska och inländska stiftelser. 

2 Stiftelsen som kontrollsub~ekt 

I lagen (1916:157) om vissa inskränkningar i rätten 
att förvärva fast egendom m.m. räknas vissa rätts
subjekt upp, svenska so~ utländska, vilka icke utan 
tillstånd får förvärva rörelse eller fast egendo~ m.m. 
Bland dessa rättssubje~~ fiIL~s endast utländska stif
telser medtagna. Svenska stiftelser omfattas sålunda 
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inte av lagen. Några särskilda inskränkningar för 
utländska rättssubjekt att i Sverige bilda en stif
telse torde inte finnas. Det finns för närvarande ej 
heller några inskrä.ri.kande regler för utländsk :med
borgare att vara styrelseledamot i stiftelser, bilda
de i Sverige. 

l betänkandet definieras näringsverksamhet som all 
yrkeSlI!.ässigt bedriven verksamhet av ekonomisk natur 
( s. 131). Definitionen torde· överensstämma med det 
nU1I1era vedertagna vidare civilrättsliga näriugsidkar
begreppet. Betänkandet uppmärks811llllar att det före
kommer att stiftelser bedriver ekonomisk verksamhet 
(s. 404). Uttalandet låter antyda att näringsverksa:::i
het i stiftelseform icke skulle vara särskilt omfat
tande. Vi vill häremot framhålla att det enligt våra 
erfarenheter inte alls är så ovanligt att stiftelser 
driver näring. Som exempel kan vi näm..~a att av knappt 
700 särskilt utvalda större ideella stiftelser, som 
ingick i en av oss anordiiad fördjupad statistisk un
dersökning, drygt hundratalet faktiskt drev näring 
av något slag. 1 Samma förhållande torde sar..nolikt 
råda även för de ideella föreningarnas del. 

Det finns alltså idag inga särskilda inskränkningar 
i rätten för utländska rättssubjekt att här bilda 
stiftelser. Det kan visserligen vara så, som det 
framhå~ls i betänkandet (s. 404 och ~15) att det 
för närvarande såvitt är känt inte lär finnas så 
många exempel på stiftelser som står under utländskt 
inflytande. Lämnas stiftelserna utanför kontroll
aubjektens krets även i framtiden kan det dock be
faras att stiftelseinstitutet kommer att begagnas 
för att kringgå den föreslagna lagstiftningen, sär
skilt med tanke på kontrollinjens och förhandlings
linjens ingående tillståndstvång. Vi kan nämna att 
utredningen redan fått förfrågan om möjligheten för 

1 Jfr promemoria Ds Ju 1979:4 s. 46. 

10 Riksdagen 1981182. I sam/. Nr 135. BilageJel 
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utländska rättssubjekt att här bilda stiftelse:::. Att 
det skulle erbjuda särskilda svårigheter att till 
utlandet överföra vinster från ett företagande här 
i riket .är långtif:r-ån säkert. Vinst kan till exempel 
tas ut genom särskild prissättning på importerade 
varor eller tjänster. hlåhii:nda kan intresset för in
hemsk företagsamhet också bero på annat än vinst
intresse. 

Viktigare är kanske att något hinder ej föreligger 
för utländska :::ättssubjekt att här i riket bilda en 
stiftelse som i sin tur förvärvar aktierna i ett 
bolag eller andela::: i andra företagsfo:::m.er. Stiftel
sen behöver ju inte få nödvändigtvis mer än en sym
bolisk avkastning på sitt kapital. Men även om stif
telsen får god avkastning på kapitalet finns inget 
hinder för den att stödja olika verksamheter uto~ 
riket, exempelvis forskningsändarnål eller dylikt in
om stiftarens intressesfär. Det torde sannolikt före
ligga avsevärda svårigheter för en svensk tillsyns
myndighet för stiftelser att i utlandet kontrollera 
att ändamålet verkligen fullföljts. 

Det torde inte heller vara realistiskt att, som an
förs i betänkandet (s. 415), tänka sig att ålägga 
nybildade stiftelser ett dispensabelt förbud mot att 
förvärva fast egendom eller värdepapper, eftersom 
stiftelsernas förmögenheter till sto~ del består av 
just dessa förmögenhetsslag. Vi kan nämna att den 
tidigare nämnda statistiska undersökningen visade 
att de cirka 700 ideella stiftelserna ägde i runda 
tal 1,8 miljarder kronor i aktier och 600 miljoner 

kronor i fast egendom vid utgången av år 1977. 

Det kan sålunda ifrågasättas om stiftelserna ändå 
inte bör omfattas av den föreslagna lagstiftnin6en. 
Vi vill i detta sammanb.ang påpeka att det av våra 
direktiv - som betänkandet låter antyda - inte fra":l;;ci:: 
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att vi har att överväga särskilda kontrollregler 
för att undvika utländskt inflytande i eller genom 
stiftelser. Problem av denna art torde enligt vår 
uppfattning bäst lösas i samband med den nu före
slagna lagstiftningen. 

3 Försla~en om förvärvstillstånd 
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Kontroll- och förhandlingslinjernas förslag innebär 
att kontrollsubjekts förvärv av rörelse eller del 
därav underkastas ett obligatoriskt krav på förvärvs
tillstånd. Det synes oklart om man i betänkandet i 
detta srur.manhang med rörelse åsyftar det skatterätts
liga rörelsebegreppet eller det civilrättsliga nä
ringsidkarbegreppet. Detta bör klargöras. För övrigt 
kan det ifrågasättas om inte de skäl som anförts ~ör 
att införa institutet förvärvstillstå..~d också kan 
åberopas för att låta stiftelserna ingå bland kon
trollsubjekten. 

4 Problemen om gränsdragnin'i mellan utländska 
och inländska stiftelser 

Betänl{andet berör frågan om hur begreppet utländskt 
rättssubjekt skall definieras på huvudsakligen två 
ställen (s. 413 och 602). Med utländskt rättssubjekt 
avses där bl.a. juridisk person som är bildad enligt 

~ 
lagen i främmande stat. Definitionen kan fö~efalla 
tydlig. Vid närmare påseende visar det sig dock att 
risk för betydande osäkerhet k8ll föreligga. 

I de fall klargörande lagstiftning finns i det främ
mande landet föreligger naturligen inga påtagliga 
svårigheter, särskilt om någon form av registrering 
krävs för rättspersonlighet. För stiftelser - oc~ 

för den skull även för ideella föreningar - är eneller
tid förhållandena mer besvärande. Särskild lagstift

ning torde liksom i Sverige saknas i flertalet länder. 
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Vi kan som exempel hänvisa förutom till de danska 
och norska rättsordningarna även till fransk och 
anglosaJl".isk rätt. 
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Visserligen ämnar vi föreslå en allmän registrerings
plikt för stiftelser, vilken samtidigt avses bli en 
förutsättning för rättspersonlighet. Vårt förslag i 
denna del kan alltså i framtiden komma att undanröja 
~r.Lssa av svårigheterna för stiftelsernas del. Proble~en 
för andra berörda företagsfo:!:'!Iler synes dock kvarstå. 
Otydligheterna bör enligt vår uppfattning klarläggas 
mer ingående än vad som skett i betänkandet. 
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Nva arbetsrättskonnitten ( o:;i.jori teten): 

För att avhjälpa vissa brister i rnedbestämrnandelagen före

slår företrädarna för J:ontroll- och förhandlinr-slinjerna 

vi::;::;a rei::;ler för samråd i sambat!d. med förvärv av al:tier 

elJer andelar i bolag, Likabehandlingslinjen har inte före

slaGi t några motsvarande regler, enär hithörande frågor 

anses bö::::a lösac i ett större sammanhanr,. De olika lag

fö::::slagen skiljer sif, också i fråga om rätten för berörda 

arbetstagarorganisationer att få komma till tals i tillstånds-

ärenden, Enligt kontroll- och förhandlingslinjerna skall 

lokal eller central arbetstacarorganisation beredas till

f~lle att yttra sig och delta i överlägf,ning med part i 

ärendet. Enligt likabehandlingslinjen bör tillstindsmyndi~

heten ge arbetstagarorganisationerna i det berörda företaget 

tillfälle att yttra sig, innan ett tillstånd meddelas. 

Nya arbetsrättskommitt~n har begränsat sin granskninc av 

betänl:andet till dessa delar. 

Kontroll- och förhandlingslinjernas gemensamma förslai::; till 

regler om samråd utgår från det förslag till lag om kontroll 

av företagsförvärv i vissa fall som år 1974 lades fram i en 

inom justitiedepartementet utarbetad promemoria (Ds Ju 1974:17). 
Vidare har de riktlinjer om samrådsplikt som fanns med i 

konkurrensutredningens betänkande (sou 1978:9 s 341 rr) be

al:tats. Detta förslac; avsåg dock en generell samr!l.dsplikt vid 

förctagsförvärv, medan den nu föreslagna samrådsplil:ten är 

begränsad till tillständspliktiga utländska aktie- eller 

anåelsförvärv. 
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;·;~·a arbetsrättskom~-' ':ten betonade i sitt yttrande över 

konkurrensutredningen:::; betänkande (sou 1978;9), att en 

eventuell särskild lagstiftning om samråd rörande företags

förvärv borde samordnas med reglerna i medbestämmandelagen. 

Hur ett sådant samordnande skulle ske ansågs vara en upp

gift för ett kommande utredningsarbete. 

Några åtr:ärder i den riktnin,c::en har dock ej bezlutats. 

beträffande nu aktuell fräga om särskilda regler om sam

råd i samband med utländska företags etablering, kan nya 

arbetsrättskommi tten i huvu6.r;a1: ansluta sir; till l:ontroll

och förhandlingslinjens förslag. 

I fråga om de föreslagna lagtexterna vill kommitten tilligga 

att terminologin på några punkter skiljer si,r; från den som 

förel:ommer i medbestämmandelap,en. Enlic;t 17 § (numreringen 

avser genomcå.ende kontrollinjens förslag) skall ämnet för 

samrådet vara "den framtida sysselsättningen och andra 

anställningsförh<lllanden· i det företa.i; förvärvet avser", 

medan ämnesområdet för primärförhandlinear enligt 11 § 

H:BL anges vara viktigare förändrin,sar av arbetsi;ivarens 

verksamhet eller av arbets- eller anställningsförhållandena 

för arbetstagare. Vid3.re används i sa=a paraGraf uttr~·cket 

"~rukar vara bunden av kollektivavtal" för att markera att 

reglerna även gäller vid tillfälligt kollektivavtals-

löst tillstånd, vilket avviker från ordalydelsen i 5 ~ 
andra stycket NBL. I 23 § införs slutligen en principiell 

nyhet ~ frå.ga om olika fackliga organisationers representa

tivitet på arbetsplatsen. I nyetableringsfallen skall så

lunda kommunikationsskyldigheten fulleöras ecntemot den 

"f'acklii;a organisation som för varje huvudsaklig arbets

tagarkategori kan antagas komma att organisera flertalet 

av dem som kommer att anställas av företacet". Även om det 

inte klart sägs ut i lagtext eller motiv, måste förslaget 

på denna punkt förstås pi det sättet att det blir industri

verkets sak att avgöra tvister mellan olika arbetstagar

organisationer som var för sig hävdar att de ~r behöriga 

att företräda de grupper av arbetstabare som ärendet rör. 
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llya arbetarättskornitten (minoriteten): 

Vi anser att tredje och fjärde styckena på sid 150 bör utgå 

och ersättas med följande: 
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I yttrandet till handelsdepartementet över konkurrensut

redningens betänkande, SOU 1978:9, ville kommitte~ ut

tryckligen inte ta ställning till hur en lag om samråd vid 

företagsförvärv skulle utformas. Kommitten ansåg att frågan 

skulle utredas vidare och att det kommande utredningsarbetet 

borde vara förutsättningslöst, bl a så att det sker en all

sidig prövning a•.r vilka former av företagsöverlåtelser 

och därmed jämförbara transaktioner som bör omfattas av 

aar.iridsrätt. : konsekvens ~ed detta yttrande bör kommitten 

inte nu a.~sluta sig till ett förslag som innebär en sär

behandling av utländska :örvärv utan koil1r.litten bör avvakta 

::ied ai tt atällnin;;;sta~ande tills frå,y:i.n om en aa.';!I'ådsla;; 

=-iar atretts i sin ~el!'1et. 
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.Anställningsskvddskommitten: 

Anställningsskyddskommitten har enligt sina direktiv (Dir 1977:102 

och 1978:52) att göra en översyn av anställningsskyddslagstift

ningen mm. Utredningsuppdraget berör huvudsakligen tre områden. 

För det första har kommitten att med utgångspunkt i ett förstärkt 

ekonomiskt skydd för de anställda söka finna anordningar varigenom 

arbetsgivarnas möjligheter att utge uppsägnings- och permitterings

lön förbättras i de situationer då andra alternativ .inte står· till 

buds. Även alte~nativ till uppsägning och permittering bör över

vägas. För det andra skall kommitten uppoärksa:mma frågor som har 

sa111band med de begränsningar som finns i möjligheterna att prov

anställa m m. För det tredje har kommitten att göra en lagteknisk 

översyn av li;_~en (1974:12) om anställningsskydd och.därvid under

söka bl a i vad mån lagens regler om varsel m m kan samordnas med 

förhandlingsreglerna i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbets

livet. 

I samband med den lagtekniska översynen kan kommitten komma in 

på frågDr som rör anställningsskyddet vid företagsöverlåtelser, 

fusioner o d och i koncernförhållanden. Såvitt nu kan bedömas är 

dessa frågor emellertid inte av sådan beskaffenhet att de föranleder 

erinringar eller kommentarer i anledning av de förslag som innefattas 

i betänkandet. 
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Riksbanken (majoriteten): 

Före dagens sammanträde hade fullmäktiges leda
möter erhållit del av en sammanfattning av be
tänkandet. 

Riksbankschefen erinrade om att utredningen redo
visade tre förslag till en lag om kontroll av ut
ländsk företagsetablering här i riket nämligen 
likabehandlingslinjen, förhandlingslinjen och 
kontrollinjen samt föreslog att fullmäktige endast 
skulle yttra sig om vilket förslag som borde ligga 
till grund för en eventuell lagstiftning på om
rådet. 
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Efter en votering beslöt fullmäktige tillstyrka att 
en eventuell lagstiftning om kontroll av utländsk 
företagsetablering i Sverige borde utformas i en
lighet med förhandlingslinjens förslag. 

Allan Hernelius och Carl-Henrik Nordlander avgav 
följande särskilda yttrande: 

En lagstiftning enligt kontroll-eller förhandlings
linjen är enligt vår mening icke förenlig med 
Sveriges internationella åtaganden. Utredningen 
har ej heller visat att något behov av en dylik 
lagstiftning föreligger. Med hänsyn härtill har vi 
i fullmäktige hävdat den uppfattningen, att en 
eventuell lagstiftning i ärendet bör utformas i 
enlighet med likabehandlingslinjens förslag. Då 
denna vår ståndpunkt icke vunnit majoritet i full-

mäktige har vi vid slutvoteringen ansett oss 
böra rösta för förhandlingslinjens förslag 
eftersom nackdelarna med detta förslag enligt 
vår mening är klart mindre än nackdelarna med 
kontrollinjens. 

Riksbanken (minoriteten): 

M?t beslutet reserverade sig Erik Wärnberg, Birger 
Nilsson.och Gunnar Sträng som ans~g att fullmäktige 
b?rde tillstyrka att kontrollinjens förslag lades 
till grund för en eventuell lagstiftning. 
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Svenska kommunförbundet: 

I utredningen har enighet ej kunnat nås om en gemensam linje 

för lösni~g av.fTågan beträffande kontroll av utländsk före

tagsetåolering i landet. Utredningen frBllllägger därför inte 

mindre än tre förslag, dels en "kontrollinje", dels en "för

handlin!];slinje" och dels en "lik..abehandliugslinje". 

Utredningens förslag till ändring av ~lika nu gällande lagar 

innebär helt oväsentliga ändringar i stort sett enbart för

anledda av en anpas·sning till den nya aktiebolagslage!l och 

föranleder ingen erinran från st~elsen. 

154 

För Sverige är i dag e.lla ~Jsselsåttningsskapande investeringar 

angelägna. Utlandsinvesteringar har i huvudsak de senaste å.ren 

endast !örekommit i redan här etablerade företag. För kommunerna 

är det mycket väsentligt att en god och jämn sysselsättning kan 

upprätthållas. Av intresse för kommunerna är även att få skatte

intäkter från i kommunen etablerade företag. Kommunerna strävar 

därför efter att till sig få förlagda företag s= kan uppf:,•lla 

kommunens berättigade strävanden i nämnda hänseenden. Det gäller 

även utlands-ägda fÖretag. 
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Erfarenheterna från de utlandsägda före~agens·verksa:mhet är 

till övervägande delen goda. Företagens investeringar i landet 

lå.!:1.nar betydande bidrag t~ll svensk ekono~i och det är angelä

get att de positiva effekterna av detta tas väl till vara. Det 

finns inte heller något so~ talar för att utlandsägda företag 

generellt sett visar sä.:nre samhällsansvar än andra företag. I 

vissa fall har emellertid problem uppstått. Det har i dessa 

fall visat sig att de internationella koncernernas särprägel gör 

att semhälle~s och de anställdas möjligheter till insyn i verk

samheten är mer begränsade ä.~ i andra fall. Det finns därför 

enligt styrelsens mening skäl som talar för att regler införs 

som gör det möjligt att förbättra förutsättningarna för samhäl

lets insyn oct inflytande. 1i.ka viktigt är emellertid att skapa 

regler som in"te i onödan försvårar de ·.itlandsägda före-r.agens 

verksemhe-r.. 

Aven små marginella föräntringar t ex i fo= av skärpt kontroll

lagstiftning kan naturligtvis få icke endast nyetableringar av 

utländske företag '.!tan också ~tb;rggnad av et:i.hlerade företag 

med utländska intressenter a-r.-r. utebli till uppenbart men för 

sysselsättning och skatteintäkter. Det är därför en svår avväg

ning att skapa regler som tillgodoser samnällets intressen. 

Kontrollinjens och förhandlingslinjens förslag ger båda möjlig

heter till ökad kontroll av de internationella koncernernas verk

samhet i Sverige. Ingetdera av förslagen kan dock anses full

ständigt utrett. Styrelsen, som förordar a•• förbättrade insyns

möjligheter i de utlandsägda företagen -r.illskapas, föreslår där

för att utredningens förslag blir för~mål för ytterligare över

väganden. 
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La.ndstin~sfö=bundet: 

Efterso~ rubricerat ärende är av sådan kara.J.:tär att ett ställ
ningstagande från förbundets siö.a ej är motiverat har förb·.mö.s
st~rrelsen beslutat c.tt avst8. från yttrande. 

Koonerativa förbundet: 

KF delar utredningens uppfattning beträffande de fördelar, 

som utländska direktinvesteringar kan medföra för Sverige, 

och vill också understryka värdet av en internationell nä

ringsfrihet. Denna förutsätter en viss grad av reciprocitet 

mellan länderna. Det sätt på vilket Sverige vill att svenska 

företag skall behandlas utomlands bör vara vägledande för 

hur Sverige skall behandla utländska investerare i Sverige. 

Emellertid är det också klart att etablering av och utländ

ska företags verksamhet i Sverige kan medföra vissa problem. 

Multinationella företag har stor flexibilitet och har bety

dande möjligheter att undandra sig verkningar av nationell 

lagstiftning. Möjligheterna att bedriva en effektiv ekono

misk politik och näringspolitik kan i vissa lägen försväras 

och genom att beslutscentra ligger utomlands kan insyns- och 

informationsproblem uppstå för myndigheter, fackliga organi

sationer och konsumenter. 

De negativa effekterna av utländska företags etablering och 

verksamhet är enligt KF:s mening för dåligt belysta för att 

ett definitivt ställningstagande till de i utredningen fram

lagda förslagen skall kunna ske. Effekterna av utländska di

rektinvesteringar i Sverige kommer att behandlas av den på

gående utredningen "De internationella investeringarnas 
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näringspolitiska effekter". Resultatet av denna utredning 

bör avvaktas innan ställning tas till behovet av och formen 

för en verksamhetskontroll. 

KF vill i detta sammanhang understryka vikten av att det 

fortsatta utredningsarbetet tar upp frägan om hur konsumen

ternas situation päverkas av' förekomsten av multinationella 

företag. Utan kunskap på detta omräde är beslutsunderlaget 

för eventuella åtgärder i syfte att päverka dessa företags 

agerande ofullständigt. 

Viktiga områden, som bör belysas i detta sammanhang, är bl a 

inverkan på marknadsföring - särskilt reklam och annan in

formation till konsumenter - prisnivåns utveckling och sor

timentets bredd och djup. Det är vidare angeläget att stude

ra effekter på produktkvalitet, produktsäkerhet och produkt

utveckling. En annan väsentlig fråga, som delvis tangerar de 

ovan nämnda, är hur konsumenternas långsiktiga inflytande 

över produktionens inriktning utvecklas när de internatio

nella investeringarna ökar. 

KF vill emellertid trots det underliggande materialets svag

heter instämma i den uppfattning, som kommer till uttryck i 

kontroll- och förhandlingslinjernas förslag, att en kontroll 

av utländska företags nyetablering i Sverige och övertagande 

av svenska företag är motiverad. Härigenom får statsmakterna 

viss möjlighet att päverka den utländska sektorns omfatt

ning, inriktning och regionala fördelning. Beträffande beho

vet och utformningen av en eventuell verksamhetskontroll 

finner KF som tidigare nämnts att föreliggande material är 

otillräckligt för ett ställningstagande. 



Prop. 1981182: 135 158 

Lantbrukskooperationen är till skillnad från utlands
ägda företag bunö.en till e:i verksamhet i Sverige b:;•ggd 
på medlemmarnas råvaroro För att lantbrukskooper~tione~s 
verksamhet ska11 vara effektiv och konkurrenskraftig j 

förhållande till bl a de interna~ionella livsnedels
företagen är den beroende av en'stark ställning på den 
sver..ska ma:::-knaden. Det beror på att den svenska markna
den är· förhållandevis liten o~h att betydande rr.arkna.ds
andela.:::: därför krävs för att man effektivt skc:.11 kunna 
utnyttja stordriftsfördelarna till gagn för konsumenter
na. 

En effektiv lantbrukskooperation är ett avgöraridc rn2del 
för att på ett rationellt sä~t främja avsättr..ingen av 
lantbrukets produkte:::- och motverka en alltfcr stark 
koncentration av jordbruks?roduktionen. De lantbrw:s
kooperativa företagen tar emot produkter från samt:::..iga 
producenter som så önskar, oberoende av hur sto:::-a 
kvantiteter som levereras e~ler var gårdarna är belägna. 
Andra företag däremot kan välja de leverantörer som är 
ekonomiskt mest konkurrenskraftiga, vilket leder till 
stark specialisering och regional koncentration av 
jordbruksproduktionen. Gar utvecklingen därför mot ett 
väsentligt större internationellt inflytande i produk
tionen och förädlingen av jordbruksprodukter i Sverige 
kan avsättningen av lantbrukets produkte:::- såväl sD~ 
produktionens lokalisering förändras till men för 
strävanden att bedriva lantbruk i stora delar av landet. 
En sådan utveckling motverkar vitala samhällsintressen. 

Det största problemet med de multinationella företagen 
är den relativt sett sämre insyn som omgivningen har 
i dessa företag och som fö.ljer av att företagen är 
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dotterbolag i internationella koncerner med huvudkontor 
i andra länder. De beslut som fattas av företagen kan 
få mycket betydande sociala och ekonomiska konsekvenser 
för bl a jordbrukarna, men även andra grupper i sam
hället, varför det är angeläget att samhället har samma 
insyn i dessa företag som i de företag som är svensk
ägda. LRF kan därför mycket väl förstå att politiker, 
representanter för fackföreningsrörelsen oc:h konsumenter
na med jämna mellanrum reser krav om insyn i ce interna-· 
tionella koncernerna. 

Av flera skäl torde emellertid de stora internationella 
livsmedelsföretagen inte få samma frarntr<ldande plats 
inom jordbruks- och livsmedelsproduktionen i Sverige 
som i många andra länder. Ett väsentligt skäl är att 
en tidig uppbyggnad av kooperationer. har förhindrat 
ett större internationellt inflytande på produktjonen 
och hanteringen av livsmedel i Sverige. Även fortsätt
ningsvis är det väsentligt att lantb::::t.:kskooperationen 
ej hindras i sin utveckling av konkurrenslagstiftningei1 
och ges sådana förutsättningar att ett tillräckllgt 
stort eget kapital kan byggas upp i för~tagen, äå risk 
annars föreligger för ett på sikt ökat utländskt in
flytande. 

Det kan vidare föreligga et':: behov att av narings
poli tiska skäl stärka laastiitnincen för a~t skväda 
den svenska marknaden från okontrÖllerade utl~ndska 
investeringar. 

1977 tillsattes en särskild utredning för att utreda 
de internationella investeringarnas näringspolitiska 
effekter. Utredningen kommer antagligen att lärr>~a ~itt 
slutbetänkande om ett oar år. Betänkandet kom.~er för
hoppningsvis att ge ett bättre underlag än som i dag 
finns för att kunna bedöma konsekvenserna av utlands
investeringar i Sverige. Emellertid är problemet med 
de multinationella företagen också internationellt. 
För att lösa frågan om bristande information etc från 
dessa företag, måste ett omfattande internationellt 
samarbete komma till stånd. Ett sådant $amarbete är 
också under utveckling, främst genom den 1976 antagna 
uppförandekoden inom OECD men också inom FN och UNCTAD. 
Erfarenheterna av uppförandekoden är dock i dag alltför 
begränsade för att man därav skall kunna draga några 
säkra slutsatser om desseffektivitet och om den därmed 
sammanhängande frågan om behovet av kompletterande 
åtgärder i Sverige. 

I 1916 års lag, lag om r~tt för utlär.ning och utländskt 
företag at':: idka näring här i riket och lag om vissa 
inskränkningar i rätten att sluta svenskt handels!Jolag, 
finns redan i dag betydande restriktioner för utländsk~ 
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investeringar. Dessutom kan i dag några akuta problen 
förorsakade av utlandsägda företag inte förmärkas. 
Vidare bör beaktas att utredningen om internationella 
investeringars näringspolitiska effekter kan förväntas 
kasta ytterligare ljus över frågan om behov av skydds
lagstif tning. Slutligen har ett internationellt sam
arbete påbörjats, vilket i dag inte kan utvärderas. 
LRF finner därför att tiden ännu inte är mogen för ett 
ställningstagande i frågan om ett behov föreligger att 
införa en speciell lagstiftning riktad mot de multi
nationella företagen. 

Skulle emellertid en lagstiftning redan nu aktualiseras 
vill LRF anlägga följande synpunkter på hur ett skydd 
gentemot utländsKa företagsetableringar skall kunna 
upprätthö.llas. 

Framför allt kontrollinjens - men i viss mån också för
handlingslinjens - förslag om verksa~~ets- respektive 
nyetableringstillstånd medför att utländska företag 
i Sverige får svårigheter att ö·1erblicka sin framtida 
situation, eftersom denna kommer att påverkas av vad 
det allmänna intresset vid olika tillfällen kräv~~. ~et 
finns dessutom en risk för en 0Il'.fatta.:1e.c och tidsödande 
byråkratiapparat. 

LHF acceoterar emellertid att regler om etablerings
kontroll- införs. För att säkerställa en diskussion 
mellan myndigheterna och berörda företag vill LRF med 
viss tvel:samhet ställa sig bakom förhandlingslinjens 
förslag. Anledningen till tveksarci1e~e.n är frågan om 
rätti:säkerhet för de berörda företagen. Således måste 
givna tillstånd enligt LRFs mening ha ett så precist 
innehåll att företagen såvitt möjligt redan vid till
ståndstillf~llet vet vad de har att rätta sig efter. 

Sammanfattningsvis vill LRF framföra 

att lantbrukskooperationen får möjlighet att utvecklas, 
då en stark lantbrukskooperation är ett effekti.·1t 
medel att motverka ett alltför starkt utländskt 
inflytande över jordbruket och livsmedelswroduk-
tionen, • 

att det kan föreligga ett behov av att stärka lao-
stif tningen för att skydda marknaden från okontrol
lerade utländska investeringar, men att detta bör 
anstå till pågående utredning om de internationella 
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att 

investe:i::-ingarnas näringspolitiska effekter är 
klar och ytterligare erfarenheter har erhållits ::r de~ 1'.1ella?.st~tliga samarbetet för ge.mensarnrna 
~2ktl2nJer for aen internationella företa~sam-
heten samt ~ 

o~ utredn~ngens förslag redan nu läggs till grund 
~ar en s~arpt lagstiftning ställer sig LRF - om 
an med viss tveksamhet - bakom förhandlingsl · · förslag. in Jens 

Sveriges industriförbund, Sveriges c:rossistförbund, 

SiiIO - Familjeföreta;ren, Svenska handelskammarförbundet, 

och Svenska arbetsgivareföreningen: 

ALLMÄNNA SYNPUNKTER 

De förslag som lagts fram av utredningen om utländska 
övertaganden av svenska företag berör centrala förut
sättningar för företagens verksamhet i en internatio
nell marknadsekonomi. Sveriges välstånd bygger sedan 
decennier på principerna om internationell arbetsför
delning och frihandel. Det svenska näringslivet är 
sedan länge anpassat till denna internationella mark
nadsekonomi. Frihandeln och direktinvesteringarna går 
hand i hand och kompletterar varandra. En mycket stor 
del av den sv,enska exporten går genom svenska dotter
bolag i utlandet. Sverige har samtidigt kunnat till
godogöra sig stora fördelar genom etablering av 
utländska dotterbolag i Sverige. 

De åtgärder som utredningen föreslår kan få betydande 
näringspolitiska och handelspolitiska konsekvenser. 
Det är för organisationerna synnerligen angeläget att 
en bedömning görs av de olika förslagens sannolika 
ekonomiska effekter. 

Det är okontroversiellt att de utlandsägda företagen 
bidrar till a~t uppfylla de mål statsmakterna ställer 
upp i fråga om full sysselsättning, balans i betal
ningarna med utlandet och fortsatt ekonomisk till
växt. Genom sin teknikintensitet kan de enligt orga
nisationerna lämna ett särskilt bidrag till den 
ekonomiska tillväxten. I en internationell koncern 
kan utlandsägda tillverkningsföretag genom att förse 
den svenska marknaden med lokalt tillverkade i stället 
för importerade varor på ett för dem särskilt sätt 
bidra till betalningsbalansmålet. Ett bidrag av samma 
slag lämnar dessa företags export. 

11 Riksdagen 1981182. I samt. Nr 135. Bilagcdel 
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Betänkandet kan sålunda inte bedömas isolerat utan 
måste ses mot bakgrund av Sveriges aktuella ekonomiska 
situation sådan den föreligger nu och sådan den kan 
antas komma att utvecklas. Det saknas anledning att i 
detta sammanhang närmare gå in på vad de senaste årens 
ekonomiska kris inneburit eftersom detta är väl 
känt. ~ock skall framhållas att ett av de allvarligas
te inslagen i den ekonomiska krisen i Sverige är 
nedgången i industriinvesteringarna. Effekterna härav 
är långsiktiga och en ökad investeringsaktivitet är 
synnerligen angelägen under många år framåt. Det är 
helt nödvändigt för att de övergripande samhällsmålen 
skall uppnås att den ekonomiska politiken och näring~
politiken är investeringsfrämjande. Eftersom struktur
omvandlingen under krisen mer eller mindre inneburit 
en utslagning av hela branscher räcker det inte att 
ersättningsinvesteringar kommer till stånd. Nyin
vesteringar såväl inom redan etablerade företag som 
genom etablering av nya företag är erforderliga för 
att bortfallet av äldre produktionsresurser skall 
kunna kompenseras. Det är nu särskilt angeläget att 
investeringshämmande åtgärder undvikes. 

Utredningen har inte haft i uppdrag att ge någon bild 
av hur multinationella företag faktiskt agerar i olika 
sammanhang eller vilka verkningar deras agerande har. 
Uppdraget har enligt direktiven i stället betingats av 
att det skulle finnas risker för att allmänna intressen 
träds för när och har alltså inte varit beroende av 
att det skulle kunna påvisas att riskerna materialise
rats. Vad som borde eftersträvas skulle vara en ord
ning som gav möjlighet att inom ramen för våra in
ternationella förpliktelser hindra en utländsk in
vestering när väsentliga allmänna intressen talade 
emot att investeringen kom till stånd. 

Utredningen har presenterat ett omfattande sakmateri~~ 
som belyser den utlandsägda näringslivssektorns struk
tur och storlek i Sverige. Sålunda visas i tabell 4.5 
(sid 142) att i OECD-gruppen representerar den ut
landsägda sektorn i Sverige relativt sett en mycket 
liten del. De från utlandet mer än hälftenägda före
tagens procentuella andel av tillverkningsindustrin 
utgör sålunda i Sverige endast 4,8% av de anställda 
och 6,2% av omsättningen. Det är allmänt känt att 
Sverige framförallt är ett ursprungsland och endast i 
ringa grad ett värdland för internationella investe
ringar. D~n utlandsägda sektorns storlek är dock inte 
det enda måttet på dess betydelse för landet. 

De utlandsägda försäljningsbolagen är i hög grad 
kanaler för importen till Sverige. I de utlandsägda 
tillverkningsföretagen kombineras ofta en importfunk
tion med lokal produktion och distribution men även 
med betydande export. Företagen utgör alltså en in
tegrerad del av Sveriges internationella handels-
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mönster. Vår handel är en kommunikation i två rikt
ningar. Organisationerna vill därför framhålla att 
politiska åtgärder som kan uppfattas som diskrimine
rande mot utländska företag i Sverige utomlands kan 
föranleda motåtgärder riktade mot svenska exportin
tressen. Sådana åtgärder kan avse de svenska utlands
investeringarna men sådana direkt korresponderande 
åtgärder är inte de enda tänkbara. Det är fullt tänk
bart att åtgärder riktas mot själva exporten. 

Organisationerna vill här erinra om den tilltagande 
protektionismen och blockbildningen i världshandeln. 
Sverige som liten industrination med endast lös an
knytning till den europeiska gemenskapen har en mycket 
utsatt position. Traditionellt starka svenska export
industrier, skogen och specialstålet, möttes inför 
frihandelsavtalet med EG av en särbehandling som 
medförde särskilda bördor. Här finns också anledning 
erinra om de importrestriktioner på pappersprodukter 
som EG senare tillämpat mot Sverige och vilka varit 
kopplade till Sveriges importrestriktioner på skor. 
Antidumpingärenden med svenska svaranden i USA och EG 
är regelmässigt förekommande. De senaste årens stöd 
och bidrag till den svenska industrin ifrågasätts av 
våra handelspartners. 

Det nordiska samarbetet utsätts här för särskilda på
frestningar eftersom inom EG inte minst Danmark upp
fattat stödpolitiken som konkurrenssnedvridande på ett 
sätt som medfört nackdel för danska intressen. Ett 
aktuellt exempel på danskt näringslivs bevakning av 
utvecklingen i Sverige är en skrivelse som det danska 
grossistförbundet (Grosserer-Societetet) avgivit 1979-
03-08 till Danmarks handelsminister med förfrågan om 
vad den danska regeringen avsåg att göra med anledning 
av att den svenske industriministern inför Nordiska 
Rådet hemlighållit uppgifter om det svenska industri
stödet. Grosserer-Societeten har i sin skrivelse 
använt mycket skarpa formuleringar och bl a anfört: 

"Vi tvinges til at finde motiveringen for rappo:-
tens hernmeligholdelse i et graverende indhold, 
som viser, at man i en situation, hvor ledigheden 
og betalingsproblemerne er meget betydelige, selv 
blandt nordiske lande säger at eksportere arbejds
lösheden og de övrigge samfundsökonorniske proble
rner til nabolandene." 

Under den senaste krisen i industrivärlden har svenskt 
näringsliv sålunda erfarit att toleransen utomlands 
mot ensidiga svenska åtgärder av handelspolitisk be
tydelse i högsta grad minskat. 

De handelspolitiska aspekter som i utredningen lagts 
av likabehandlingslinjen vill organisationerna därför 
starkt framhålla. Detsamma gäller de industri- och 
sysselsättningspolitiska aspekterna. De uppgifter 
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likabehandlingslinjen åberopar visar att de utlands
ägda företagen är väl integrerade i det svenska sam
hället och att de lämnar ett värdefullt bidrag till 
landets teknologiska utveckling. 

Organisationerna vill särskilt betona betydelsen av 
teknologiöverföring genom utländska företag. Såväl 
gränserna för landets inhemska kapacitet, den snabba 
tekniska utvecklingen som de mycket stora kostnaderna 
för avancerad industriell forskning och utveckling 
gör det nödvändigt för Sverige att importera tekno
logi för att behålla sin position i förhållande till 
våra konkurrensländer. Det är dock viktigt att illu~·~
ner inte skapas om möjligheterna att åstadkomma 
teknisk utveckling genom sådan kunskapsimport som 
sker genom licensförvärv. Viktig teknologi bjuds· 
långt ifrån alltid ut på marknaden så att den kan 
förvärvas av licenstagare. Dessutom är licensgivning 
ofta förknippad med restriktiva villkor som på olika 
sätt begränsar licenstagarens möjligheter till mark
nadsbearbetning, exempelvis genom exportbegränsnings
klausuler eller hinder att utnyttja licensen utanför 
vissa produktområden. Med hänsyn till den svenska 
marknadens litenhet och vikten av att kunna bedriva 
industriproduktion i långa serier kan därför "köp" av 
teknologi aldrig få sa.rrlI!la betydelse i Sverige som i 
exempelvis Japan. 

Det behövs att utländska företag investerar i produk
tionsanläggningar i Sverige för att landet på bästa 
sätt skall kunna få del av det internationella tekno
logiflödet. Detta kan ske i egna dotterbolag eller 
genom samarbete med svenska företag i joint ventures. 
Genom sådan etablering främjas export av färdiga 
varor och import kan ersättas med inhemsk produktion 
på ett sätt som inte skulle kunna åstadkommas om 
teknologiöverföringen utifrån skedde genom lösare 
engagemang. 

De utlandsägda tillverkningsföretagen har en direkt 
betydelse för sysselsättningen och industriutveck
lingen genom verksamheten i de egna anläggningarna. 
De har också en indirekt betydelse genom att svenska 
företag anlitas som underleverantörer. En viktig men 
inte helt uppmärksammad betydelse har de i Sverige 
etablerade utländska företagen som leverantörer till 
den svenskägda avancerade industrin. Leverantör -
kundförhållandet inom den sektorn utgör ett kom
plicerat samspel där närheten mellan parterna är av 
stor betydelse för kommunikationen mellan dem. Sam
arbete och informationsutbyte mellan kvalificerade 
upphandlare och leverantörer är synnerligen viktigt 
för utvecklingen och marknadsanpassningen inom pro
ducentvarusek torn. Som framgår av utredningens be
tänkande (sid 397) utgörs kärnan i den utlandsägda 
industrisektorns verksamhet i Sverige av egentill
verkning av producentvaror. Kontinuitet och kunskap 
om behov och möjligheter utvecklas bäst om avstånden 
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är korta. Behovet av närhet till marknaderna är en 
av drivfjädrarna bakom svensk exportindustris ut
landsetableringar. Kundernas behov av närhet till 
leverantörerna är så att säga den andra sidan av 
sanuna mynt. 

Det är en truism att säga att utveckling innebär 
förändring. På det industriella området innebär 
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detta bl a att nya behov inte alltid kan tillgodoses 
av gamla företag. Därför är etablering av nya före
tag så viktig. Då det gäller internationella investe
ringar framhålls det regelmässigt från näringslivet 
att förutsebarhet beträffande de allmänna investerir.~s
förutsättningarna är väsentlig för att investeringar 
skall konuna till stånd. Redan etablerade företag 
påverkas självfallet av förändringar i de rättsliga 
grunderna för deras verksamhet men kan - eftersom de 
är bundna av tidigare engagemang - sägas reagera med 
en viss tröghet varför förändringarna i dessa 
företag sker successivt. Företag som ej tidigare är 
etablerade i ett land överväger investeringar på ett 
mycket mer obundet sätt. Osäkerhet rörande den be
handling som kan vänta dem i ett värdland verkar 
därför mycket starkare negativt i nyetableringsfal-
len än då fråga är om följdinvesteringar. Då lag
stiftaren skall ta ställning till de förslag som 
utredningen om utländska övertaganden av svenska 
företag lagt fram räcker det därför inte att bedöma 
de sannolika effekterna på redan etablerade utländska 
företag. Det är också nödvändigt att se konsekvenserna 
för etableringen av nya företag. 

Organisationerna vill nu återknyta till uttalandet i 
utredningens direktiv att vad som bör eftersträvas 
är en ordning som ger möjligheter att hindra en ut
ländsk investering när väsentliga allmänna intressen 
talar emot att investeringar konuner till stånd. Ut
redningsuppdraget syftar uttalat till att åstadkonuna 
direkta investeringshinder. Då utredningen fullgjort 
sitt uppdrag har den - som framgår av kontroll-och 
förhandlingslinjernas beskrivning av den utländska 
företagsetableringens problemkällor - konstaterat 
att allmänt sett finns inte fog för att påstå att de 
här verksamma utlandsägda företagen inte skulle 
respektera svensk lag och tradition eller annars 
ogynnsamt avvika från de inhemska företagen. 

Något behov av särskilda restriktioner riktade mot 
utländska företag på grund av konstaterade missför
hållanden föreligger inte. Redan av detta skäl finns 
anledning inta en negativ hållning till en restrik
tiv investeringslagstiftning. Därtill kommer de all
mänt investeringshänunande risker som en sådan lag
stiftning medför.Med hänsyn till det starka in
vesteringsbenovet i landet är redan en liten risk 
tillräcklig för att avstyrka lagstiftning. Organisa-
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tionerna har dock funnit att de förslag som lagts 
fram av kontroll- och förhandlingslinjerna inte 
stannar vid små risker utan medför som den sannoli
kaste effekten en tillbakagång inom den utlandsägda 
företagssektorn i Sverige. I första hand kan antas 
att nyetableringen - som redan är alltför ringa -
påverkas drastiskt. De redan etablerade företagen kan 
antas härnrnas främst såvitt avser långsiktiga investe
ringar, inte minst sådana långsiktiga investeringar 
som innebär forsknings- och utvecklingssatsningar. 
Det måste understrykas att utvecklade företag ofta 
arbetar med ett stort antal produkter där den en
skilda nya produkten kanske inte i sig kräver stora 
investeringsbelopp. Antalet investeringar och kon
tinuiteten spelar dock en väsentlig roll för före
taget på sikt. De långsiktigt ~egativa effekterna av 
försämrade investeringsförutsättningar avser såväl de 
avancerade, stora insatserna som de "vardagsinveste
ringar" som är lika nödvändiga för företagens över
levnad och utveckling. 

INTERNATIONELLA REAKTIONER PÅ UTREDNINGENS FÖRSLAG 

Organisationerna har utarbetat sitt remissyttrande 
över betänkandet i nära kontakt med ett stort antal 
företag både inom och utom landet. Företagen har 
varit såväl stora koncerner som mindre företag. Det 
är sålunda fråga om både företag för vilka deras 
investeringar i Sverige representerar en mycket 
marginell del av de totala investeringarna och före
tag för vilka de svenska intressena utgör en bety
dande andel av deras tillgångar. Företagen har repre
senterat olika ursprungsländer i Europa och USA. 

Vid kontakterna med företrädare för utländska moder
bolag har organisationerna strävat efter att så mått
fullt som möjligt redovisa utredningens olika linjer 
för att inte onödigtvis åstadkomma skada för landet. 
Reaktionerna har ändock varit entydigt negativa fram
för allt mot kontroll- och förhandlingslinjerna. De 
stora företagen är återhållsamma i sin reaktion utåt 
men det står för organisationerna fullt klart att de 
betraktar kontroll- och förhandlingslinjernas förslag 
som en väsentlig försämring av investeringsklimatet 
för utländska företag i Sverige som, om förslagen 
genomförs kommer att inverka på investeringsbesluten. 

En kraftig, öppen reaktion har organisationerna fått 
från Danmark där det danska industriförbundet, In
dustrirådet, avgivit en skrivelse 1979-05-01 till 
Danmarks handelsminister och framfört erinringar mot 
utredningsförslaget. Skrivelsen lyder: 
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"Handelsminister Arne Christiansen 1. maj 1979 

Kontrol af udenlandske virksornheder i Sverige 

En arbejdsgruppe under det svenske justitsdepartement 
har fornylig udarbejdet en betaenkning indeholdende 
flere lovforslag om, hvorledes udenlandskejede sel
skaber skal styres af det offentlige, både med hensyn 
til etablering og efterfplgende virke. 

Det lovforslag fra betaenkningen, som isaer fortjener 
opmaerksornhed, er fremsat af "kontrollinien", men det 
b~r noteres, at det på de vaesentligste punkter bakkes 
op af "forhandlingslinien". 

"Kontrollinien" foreslår et vidtgående koncessions
system, som skal regulere hele den udenlandskejede 
virksornhedssektor i Sverige. Retten til at drive 
naering i Sverige g~res afhaengig af saerlig virksom
hedstilladelse, såvel for de nyetablerende som for de 
allerede etablerede selskaber. Tilladelsen kan knytte~ 
sarnrnen med vilkår og forskrifter, som myndighederne 
anser for n~dvendige. Disse vilkår og forskrifter, 
kan vaere af såvel generel som konkret karakter. Så
ledes kan et selskab f.eks. pålaegges, at beskaeftigel
sen ikke må synke under et vist niveau. Selskabet kan 
tvinges til at dyrke naerrnere angivent forsknings- og 
udviklingsarbejde, at indf~revisse produktionsmetoder, 
at anvende saerlige forskningsresultater som basis 
for dets produktion, at udf0re et naerrnere angivent 
investeringsprogram inden for en vis tid etc. Altså 
som yderste konsekvens en total virksomhedsstyring 
af et udenlandskejet selskab. 

Overtraedelse medfefrer sanktioner i form af b~de, til
bagekaldelse af virksornhedstilladelse, eller alterna
tivt pligt for den udenlandske ejer til at afhaende 
sine aktier i foretagendet. 

Sverige har frivilligt tiltrådet OECD's internationale 
konventioner, kapitalliberaliseringskodeks om af
skaffelse af restriktioner for kapitalbevaegelser, s rt 
deklarationen vedr0rende internationale investeringer 
og multinationale foretagender, hvorefter et medlems
land b?r sikre en udenlandskejet virksornhed samme be
handling som i samme situation indr~rnrnes et hjemligt 
foretagende (national behandling) . 

Sverige, hvis politiske holdning til udenlandske in
vesteringer har haft samme udgangspunkt som Danmark 
i en almen positiv frihandelspolitik, kan nu direkte 
taenkes at modarbejde de målsaetninger og grundlaeggen
de principper, som er det fundamentale i Sveriges 
internationale forpligtelser, ved at indlade- sig på 
"kontrolliniens" lovforslag. 
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Industrirådet vil i denne forbindelse henlede handels
ministerens opmaerksomhed på, at årsagen til Danmarks 
liberale indstilling til svenske investeringer her i 
landet ikke skyldes en pligt, men er i overenssternrnel
se med Danmarks generelle ~nske om et positivt in
vesteringsklima. 

Industrirådet har erfaret, at danske virksomheder rned 
investeringer i Sverige allerede på nuvaerende tids
punkt betragter det svenske investeringsklima so~ så 
negativt, at man i flere tilfaelde er ved at trae~ke 
disse investeringer ud af landet. Den blotte eksisten~ 
af "kontrolliniens" lovforslag har medf~rt,at flere 
danske virksomheder, der står over for etablering i 
Sverige, nu er ved at opgive planerne herom. 

En statistik fra Sveriges Riksbank viser, at danske 
virksomheder inden for perioden 1962-75 har investe
ret over 100 mio. sv. kr. i produktionsvirksomheder i 
Sverige enten ved nyetablering, ved opk~b af b~ståen
de virksomhed eller ved lån. Indtjeningen fra svenske 
datterselskaber er for en stor dels veå}:ommende fcr
blevet i disse selskaber som reinvesteringer, hvorfor 
man må antage, at det oprindelige investeringsbel~~ 
er blevet flerdoblet. 

Som modstykke hertil kan naevnes, at svenske direkte 
investeringer i Danmark - og vel at maerke kun ~e 
investeringer, hvorefter svenske virksomheder får 
direkte kontrol over den danske virksomhed - inåen 
for perioden 1961-78 bel~b sig til ca. 2,5 milliarder 
d.kr. Det svarer til ca. 1/4 af de samlede udenlandske 
investeringer i Danmark. 

Traditionelt betragtes Sverige som et slags "hjcr..mc
marked" for danske virksomheder. Det er typisk, at en 
dansk virksomhed, der ekspanderer, i f~rste omgang 
går over ~resund og etablerer et datterselskab i 
Sverige. 

Ved nyetablering i udlandet er det af afg~rende be
tydning, at vaertslandet udviser stabile ~konomiske 
og politiske forhold. Af lige så stor vigtighed er 
imidlertid en acceptabel retssikkerhed. 

For allerede etablerede udenlandskejede selskaber er 
det dybt utilfredsstillende, hvis de i deres fort
satte virke skal vaere underkastet en lovgivning, åer 
ikke blot kan anvendes til en total virksomhedsstyring, 
men som også via selve forvaltningen af lovgivningen 
kan tjene til favorisering af svenskejede og svenske 
statsejede foretagender. 

Den påtaenkte lovgivning må fra Industrirådets side 
betragtes som helt uacccptabel, og vi står totalt 
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uforstående over for et sådant indgreb. De danskejede 
svenske datterselskaber er velintegrerede i det svenske 
samfund og overholder naturligvis de leve og regler, 
der gaelder i landet. Den mistaenkeligg~relse af og 
alment negative holdning til udenlandske investe
ringer, der gennemsyrer "kontrolliniens" og "forhand
lingsliniens" lovforslag, må Industrirådet kun skarpt 
tage afstand fra, så meget desto mere som de naevnte 
linier selv indr~:mmer at savne bevis på udenlandsk
ejede virksomheders skadelige indvirken på den 
svenske samfunds~konomi. 

Det ellers gode samarbejde, der hersker inden for de 
nordiske lande, vil blive udsat for en alvorlig be
lastning ved en sådan diskriminerende lovgivning. 

Industrirådet befrygter, at det omhandlede lovforslag, 
der er et udtryk for en dyb mistillid til alle uden
landskejede virksomheder, i almindelighed vil kunne 
have staerkt negative effekter på det nordiske sarnmen
hold. 

Industrirådet vil derfor anmode handelsministeren om 
over for den svenske regering at fremfpre Industri
rådets synspunkter og advare mod den påtaenkte lov
givning samt opfordre Sverige til en mere positiv 
holdning til de udenlandske investeringer. 

Med venlig hilsen 
Erik B.Rasmussen 

/Ove Munch" 

Organisationerna uppskattar den öppenhet som på detta 
sätt kan förekomma i det nordiska meningsutbytet. 
Det är bättre att på ett tidigt stadium innan poli
tiska beslut är fattade få kännedom om berörda före
tags öppet deklarerade.inställning än att företagen 
.så småningom drar konsekvenser i det tysta. 

Företagens reaktion på utredningens betänkande har 
varit sådan att organisationerna är övertygade om att 
en lagstiftning enligt kontroll- och förhandlings
linjernas förslag skulle få betydande långsiktiga ne
gativa investerings-, sysselsättnings- och utveck
lingseffekter. Det skulle - mot bakgrund av hur de 
utlandsägda företagen hittills bedrivit sin verksam
het i Sverige - vara oförsvarligt att genomföra lag
stiftningen. 

Redan utredningens betänkande har i flera fall som 
kommit till organisationernas kännedom föranlett 
tvekan rörande lämpligheten av att förlägga investe
ringar till Sverige. Redan på förslagsstadiet har 
utredningen åstadkommit en förtroenderubbning. Det 
är angeläget att åtgärder vidtas för att detta för
troende återställs. 
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NYETABLERINGS- OCH VERKSAMHETSKONTROLL 

Vid sin bedömning av utredningens förslag finner 
organisationerna anledning att särskilt ta upp kon
troll- och förhandlingslinjernas förslag till ny
etablerings- och verksamhetskontroll eftersom kon
sekv~nserna av dessa förslag framstår som allra 
allvarligast. 

Sveriges internationella åtaganden och förpliktelser 

Utredningen har utförligt redovisat det mellanstatliga 
samarbete i vilket Sverige deltagit och som syftat 
till att främja internationell handel, internationella 
betalningar och internationella investeringar. Organi
sationerna vill starkt framhålla att detta samarbete 
haft synnerlig betydelse för Sveriges ekonomiska 
utveckling. 

De i sammanhanget viktigaste åtagandena har Sverige 
gjort inom OECD. Även åtagandena enligt EFTA-kon
ventionen och den europeiska bosättningskonventionen 
är av betydelse. 

Enligt OECD-konventionen skall medlemsstaterna söka 
minska eller avskaffa återstående hinder för utbyte 
av varor och tjänster och för löpande betalningar 
samt söka bibehålla och utsträcka liberaliseringen av 
kapitalrörelser. Ett utflöde av OECD-konventionen med 
konkreta bindande åtaganden är OECDs kapitalliberali
seringsstadga som bl a ålägger medlemsstaterna att 
bevilja varje tillstånd som behövs för att slutföra 
eller verkställa bl a ingående direktinvesteringar. 

Direktinvesteringar i stadgans mening är upprättande 
eller utvidgning av ett helägt dotter- eller filial
företag, förvärv av hela äganderätten till ett be
stående företag, deltagande i ett nytt eller beståend~ 
företag samt långtidslån på minst fem år. Undantag 
från åtagandet att inte lägga hinder i vägen för 
direktinvesteringar gäller endast - förutom i fråga 
om investeringar av rent finansiell karaktär - fall 
då en enskild transaktion eller överföring på grund 
av beloppets storlek eller andra omständigheter 
skulle ha utomordentligt skadlig verkan på den berörda 
medlemsstatens intressen (den s k andra anmärkningen) . 
I sammanhanget kan bortses från stadgans derogations
klausul för länder i akuta betalningssvårigheter 
eftersom sådana svårigheter knappast kan åberopas för 
att hindra ingående direktinvesteringar. 

Kapitalliberaliseringsstadgan har betydelse framför 
allt för de remitterade förslagen om etableringskon
troll. För såväl etablerings- som verksarnhetskon
trollen är den av OECD-rådet år 1976 antagna deklara-
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tionen om internationella investeringar och multinatio
nella företag av betydelse. I denna har staterna dekla
rerat att de bör medge utlandskontrollerade företag 
behandling som ej är mindre fördelaktig än den som i 
sanuna situation medges inhemska företag (nationell 
behandling) . En traktatmässig förpliktelse att lämna 
nationell behandling har Sverige iklätt sig i EFTA
konventionen. 

Olika uppfattningar kan finnas om en överträdelse av 
dessa internationella åtaganden sker genom att en 
restriktiv lagstiftning antas eller om överträdelsen 
sker först då i administrativ praxis direktinveste
ringar hindras eller utlandskontrollerade företag 
utsätts för en diskriminerande behandling. Det är 
organisationernas klara uppfattning att de förslag 
som framlagts av kontroll- och förhandlingslinjerna 
i vart fall strider mot den anda som ligger till grund 
för de ovan angivna mellanstatliga överenskommelserna. 
En tillämpning av en etablerings- och verksamhets
kontroll sådan den avsetts komma att ske enligt dessa 
linjer medför enligt organisationerna att Sverige 
klart skulle bryta mot sina internationella förplik
telser. Redan införandet av en lagstiftning med sådana 
konsekvenser är så diskrediterande för Sverige i det 
internationella ekonomiska samfundet att det bör föran
leda att lagstiftaren avstår från en sådan åtgärd. 

Utredningen har i sitt betänkande endast redovisat 
Sveriges internationella förpliktelser enligt mellan
statliga överenskommelser. Därutöver har Sverige 
emellertid förpliktelser enligt den allmänna folk
rättens regler avseende utlänningars förvärvade rättig
heter. Utredningen har inte belyst i vad mån de fram
lagda förslagen kan komma i strid med dessa regler. 
Enligt organisationerna kan framför allt kontrollin
jens yttersta sanktioner, återkallelse av verksam
hetstillstånd och föreläggande att avyttra aktier, 
innebära konflikt med det folkrättsliga egendoms
skyddet. Den allmänna folkrätten innehåller regler 
mot att en stat ingriper i enskilda utländska rätts
subjekts förvärvade rättigheter på diskriminerande 
grund. Frånhändande av egendom utlöser också normalt 
krav på "prompt, adequate and effective compensation". 
Det föreslagna sanktionssystemet är utomordentligt 
diffust utformat. Det synes dock vara avsett att 
kunna utlösas såväl som ytterligare sanktion jämte de 
påföljder som eljest genom regler gällande lika för 
svenska och utländska subjekt står till buds för sam
hället och enskilda parter som även i de fall då 
någon av samhället generellt sanktionerad norm inte 
överträtts. I varken det ena eller det andra fallet 
kan organisationerna finna grunder enligt vilka an
vändandet av sanktionerna skulle kunna försvaras 
enligt folkrättens regler. Lagförslaget rymmer sålunda 



Prop. 1981/82:135 172 

inom sig risker för att Sverige dras in i internatio
nella rättstvister på ett sätt som skulle vara be
tänkligt för landets anseende som rättsstat. 

Organisationerna vill understryka att Sverige har i 
fråga om det folkrättsliga egendomsskyddets innebörd 
hållit en mycket fast linje. Detta har kommit till 
uttryck bl a genom att Sverige ratificerat det tilläggs
protokoll om Europakonventionen om skydd för de mänsk
liga rättigheterna som innehåller regler om egendoms
skydd. Då Sverige varit involverat i mellanstatliga 
förhandlingar om ersättning vid nationaliseringar har 
detta varit väsentligt. En konsekvent linje är också 
av värde för framtiden vid förhandlingar om och tillämp
ning av sådana bilaterala investeringsavtal som Sveris , 
strävar efter att sluta med u-länderna. 

Nyetablerings-och verksamhetskontrollens ekonomiska 
konsekvenser 

Då det gäller företagens bedömning av de allmänna 
investeringsförutsättningarna i ett land spelar 
naturligtvis samhällets förhållande till företagen en 
mycket stor roll. Av synnerlig vikt är förutsebarheten 
beträffande statens åtgärder mot företagen och att 
statliga åtgärder är konkurrensneutrala. Byråkra
tiseringsgraden i förvaltningen är också väsentlig. En 
diskriminerande administrativ praxis får självfallet 
en allmänt investeringshämrnande effekt. Även institu
tionella förhållanden som möjliggör diskriminering har 
negativ betydelse. 

Genom att lagstiftning och annan offentlig reglering 
har en ökande betydelse för företagens verksamhet i 
många länder ökas också företagens insatser för att på 
ett yrkesmässigt sätt kunna bedöma de rättsliga 
förutsättningarnas betydelse. De största företagen 
använder såväl intern som extern expertis. Medelstora 
och mindre företag anlitar i hög grad utomstående 
konsulter, bl a advokater och banker och är till stor 
del hänvisade till dessas omdöme och bedömning av 
investeringsförutsättningarna i olika länder. Lika
behandlingslinjen har anfört, vilket organisationerna 
vill understryka, att man kan utgå från att svenska 
konsulter i sin rådgivning är lojala mot svenska 
allmänna intressen men att de inte torde kunna undvika 
att redovisa den osäkerhet i förutsebarhet som är 
förknippad med den föreslagna koncessionslagstiftningen. 

Till komplettering av detta uttalande vill organisa
tionerna framhålla att ofta anlitas internationella 
konsulter som eftersträvar en strikt objektiv bedöm
ning. Dessa experters kunnande inriktas naturligen på 
de stora investeringsländerna medan uppmärksamheten 
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gentemot Sverige på grund av dess perifera läge och 
ringa marknadsstorlek blir lägre. Regler som vid en 
internationell jämförelse utförd enligt gängse metoder 
har en formellt diskriminerande utformning redovisas 
därför som en klart negativ faktor även om vid ett 
närmare studium nyanserande motivuttalanden skulle 
kunna tas fram eller en liberal praxis kunna åberopas. 

Även andra än objektiva experter kan påverka företa
gens investeringsbeslut i negativ riktning. Väst
Europas industriella kris har lett till.en hårdnande 
konkurrens om de internationella investeringarna. Det 
är naturligt och knappast otillbörligt att konkurre
rande intressen - som bl a kan vara myndigheter i 
andra potentiella värdländer eller systerbolag i en 
koncern - framhåller de nackdelar som en särskild 
reglering av utländska företags etablering och verk
samhet skulle innebära för den som överväger att in
vestera i Sverige. 

Kontroll- och förhandlingslinjerna har hävdat att 
deras förslag dels syftar till att tillförsäkra sam
hället möjligheter att bestämma den utlandsägda sek
torns storlek och inriktning dels säkerställa att det 
svenska regelsystemet kan tillämpas effektivt även på 
utlandsägda företag. Kontrollinjen använder uttrycket 
"reell likabehandling" för sin linje. 

Kontroll- och förhandlingslinjerna har - enligt vad de 
själva konstaterat - inte kunnat visa att de utlands
ägda företagen missbrukat sin ställning. Det är sålunda 
inte i praktiken visat att de rättsregler och andra 
normer som tillämpas i Sverige är otillräckliga för 
att svenska samhällsintressen skall tillgodoses. Vid 
en internationell jämförelse framstår för övrigt den 
svenska rättsordningen såväl i fråga om förhållandet 
mellan företagen och samhällsorganen som mellan före
tagen och enskilda intressen som mycket välutvecklat. 
Därför saknas bland företagen förståelse för att 
likställighet mellan svensk- och utlandsägda företag 
skulle kräva en särskild lagstiftning för de utlands
ägda företagens etablering och verksamhet. Sett i sit~ 
sammanhang framstår det av kontrollinjen använda 
uttrycket "reell likabehandling" som demagogiskt och 
syftande till att dölja mer långtgående kontroll
syften. En genomgång av kontroll- och förhandlings
linjernas förslag bedöms av näringslivet som entydigt 
diskriminerande till både syfte och konstruktion. 
Graden av diskriminering framstår vid en detaljgransk
ning som långtgående. 
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För att belysa att förslagen framstår som investe
ringshämmande diskrimineringar vill organisationerna 
jämföra förslagen om regleringarna i de länder med 
vilka vi konkurrerar om internationella investeringar. 
Utredningen har visat (sid 148 f) att vissa länder har 
en generell etablerin~skontroll som reglerar hur det 
utländska kapitalet far investeras i landets närings
liv. I första hand tar etableringskontrollen sikte på 
övertaganden av inhemska företag. De länder som nämns 
särskilt är Australien, Frankrike, Japan, Kanada, 
Norge och Storbritannien. Utredningen konstaterar att 
generella system för kontroll av verksamheten vid 
utlandsägda företag endast finns i Kanada och Norge. 
Av utredningens ländervisa redovisning framgår att de 
stater som utgör de viktigaste konkurrentländerna för 
Sverige för internationella investeringar har en 
liberalare inställning som i högre grad bygger på 
nationell behandling av utländska investeringar. Det 
gäller sålunda Belgien, Danmark, Förbundsrepubliken 
Tyskland, USA och Nederländerna. En etableringskon
troll skulle försämra Sveriges konkurrensposition i 
förhållande till dessa industristater. En verksam
hetskontroll skulle försämra vårt läge i förhållande 
till ytterligare ett antal länder och i detta hän
seende placera oss i samma grupp som endast två andra 
i-länder som dessutom har särpräglade förhållanden, 
nämligen Kanada och Norge. 

Då det gäller själva förslagen till etablerings- och 
verksamhetskontroll reagerar organisationerna i 
första hand mot de synnerligen allmänt hållna pröv
ningskriterierna och vidden av prövningsområdet. 
Rätten att starta verksamhet, att utvidga till nya 
verksamhetsgrenar och även - enligt kontrollinjens 
förslag - rätten att fortsätta etablerad verksamhet 
görs beroende av så allmänt hållna generalklausuler 
att förutsebarhet saknas om verksamhetens förutsätt
ningar. Organisationerna, som tagit del av Svenska 
Bankföreningens remissyttrande över utredningens 
betänkande, vill här instämma i vad som sägs i före
ningens yttrande om de minimikrav som måste ställas 
för att en föreskrift skall förtjäna beteckningen lag. 
Organisationerna vill också understryka vad likabe
handlingslinjen anför om att vidsträckta generalklau
suler genom vilka den allmänna rätten till närings
utövning regleras inte förekommer i den svenska 
rättsordningen och att den svepande reglering som 
föreslås framstår som främmande. 

För organisationerna utgör det en uppenbar diskrimi
nering om näringsfrihet i princip råder för svenskägda 
företag medan utlandsägda företags allmänna rätt 
att idka näring betingas av särskilda tillstånd. Ut
görs prövningskriterierna av så vidsträckta general
klausuler som enligt den föreslagna lagtexten, kombi
neras diskrimineringen med en oacceptabel rättsosäkerhet. 



Prop. 1981/82:135 175 

Diskrimineringen och rättsosäkerheten vidlåder inte 
bara tillståndsprövningen utan också tillsyns- och 
sanktionsordningen. 

Intrycket av diskriminering förstärks vid en genomgång 
av motivuttalandena. Organisationerna anser det ej 
erforderligt att kommentera varje detalj som kan 
föranleda kritik i de omfattande texterna utan vill 
begränsa sig till att framhålla vissa exempel. 

I fråga om etableringskontrollen framgår av motiv
uttalandena att företagen i tillståndsärenden skall 
underkastas särskilda informationskrav. Det framhålls 
(sid 456) som särskilt viktigt att sökanden redovisar 
en plan för verksamheten vid företaget. Av planen 
kan - heter det - behöva framgå bl a vilka huvudsak-
1 iga varor som företaget skall producera och sälja med 
uppgift om vilka nya produkter som skall introduceras 
och vilka gamla produkter som skall avvecklas. Sådana 
uppgifter som nu angivits avkrävs inte och kan inte 
avkrävas svenskägda företag. I en marknadsekonomi sker 
produktlanseringar i en konkurrensmiljö där det för 
företagen är av synnerlig vikt att kunna presentera 
nya produkter vid sådant tillfälle och på sådant sätt 
att mottagandet på marknaden blir gynnsammast tänk
bara. Det är då viktigt att information före lanse
ringen inte kommer på avvägar. Det kan inte - oavsett 
vilka formella sekretessregler som gäller - bestridas 
att information till utomstående utan omedelbart eko
nomiskt ansvar - vare sig det är fråga om myndighets
f öreträdare eller andra - medför en läckagerisk. In
formationsläckor kan få betydande ekonomiska skade
verkningar. Det framstår därför för organisationerna 
som olämpligt att myndigheter ges en allmän rätt att 
infordra denna typ av uppgifter. Det framstår dessutom 
som särskilt olämpligt att uppgifterna infordras på 
ett diskriminerande sätt. Företag som utsätts för 
dessa krav måste, om de har möjlighet därtill, över
väga om produktutveckling, produktion och förberedel
ser för introduktion av nya produkter för den svenska 
marknaden inte bäst sker utanför Sverige och att vår 
marknad hellre skall bearbetas genom import än lokal 
produktion. Redan i det första tillståndsärendet möter 
sålunda en investeringshämmande diskriminering. Denna 
diskriminering möter sedan etablerade företag varje 
gång de avser att ta upp en ny verksamhetsgren. 

Den allvarligaste diskrimineringen möter i verksam
hetskontrollen. I ett nyetableringsärende står alter
nativet att dra sig tillbaka med en begränsad förlust 
öppet. Sedan etablering väl skett blir konsekvenserna 
av ändrade förutsättningar allvarligare. Detta måste 
beaktas redan inför det första engagemanget. 
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Kontrollinjen är den linje som utförligast utvecklat 
sin uppfattning och organisationerna vill därför 
främst uppehålla sig vid den linjens förslag. Vad som 
skapar betydande osäkerhet och vad som företagen måste 
väga in som en kostnadspost i sina kalkyler är de 
villkor som enligt kontrollinjen skall kunna knytas 
till ett verksamhetstillstånd och som företaget inte 
kan bortse från kan komma att förändras och utvidgas. 

De villkor som är tänkta att förekomma är av två slag, 
allmänna och individuella. Beträffande de allmänna 
villkoren nämns främst att verksamhetstillståndet 
skall förbindas med villkor att företaget skall efte~ 
komma OECDs riklinjer för multinationella företag. 
Samtidigt sägs (sid 493) att vad riktlinjerna inne
håller om offentlig information måste anses otill
fredsställande: "Vad som främst sätter ned värdet av 
denna information är att i och för sig viktiga upp
lysningar om rörelseresultat och annat inte behöver 
redovisas med nedbrytning på de olika värdländerna." 
Därför föreslås med OECD-riktlinjerna som utgångspunkt 
vissa tillägg och ändringar till den i riktlinjerna 
angivna inforrnationsstandarden. Kontrollinjen medger 
(sid 496) att offentliggörandet av uppgifter om kon
cernens verksamhet i ett enskilt land kan medföra 
konkurrensnackdelar samt att hänsyn också bör kunna 
tas till detta förhållande. Man fortsätter: 

"Avgörandet av denna fråga bör emellertid inte 
varaen angelägenhet för den utländska koncernen. 
Granskningen av att lämnad information är i över
ensstänunelse med uppställda krav bör ankomma på 
tillståndsmyndigheten. Kan en utländsk koncern 
inför tillståndsmyndigheten på övertygande sätt 
visa att det principiella kravet på länderned
brytning inte kan iakttas utan förfång för den 
utländska koncernens verksamhet, bör tillstånds
myndigheten i det enskilda fallet kunna ta hänsyn 
härtill." 

Härigenom kommer OECDs riktlinjers frivilliga karaktä::: 
att i princip försvinna för utlandsägda företag. Dett 
kan innebära diskriminering mellan svenskägda och 
utlandsägda företag och kan också innebära diskrimi
nering mellan olika utlandsägda företag. Enligt en 
rapport 1979 från Statens Industriverk "Multinatio
nella företags inforrn~tionsgivning. En undersökning av 
hur företagen följer OECDs riktlinjer" redovisade 
endast ett svenskägt företags rörelseresultat per 
geografiskt område. Industriförbundet finner denna 
uppgift rimlig eftersom förbundet i överläggningar med 
och vid rådgivning till företag kunnat konstatera att 
just den uppgiften är särskilt känslig från kon
kurrenssynpunkt. Det är sålunda ett väsentligt svenskt 
industriintresse, inte minst för exportindustrin att 
riktlinjernas frivilliga karaktär bibehålls. Mot 
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bakgrund av detta starka svenska industriintresse 
framstår en särbehandling av utlandsägda företag som 
obillig. Då det gäller förhållandet mellan olika 
utlandsägda företag kan inte uteslutas att företag. 
för vilka åberopande av aff ärshernlighet är väsentlig i 
visst hänseende rörande tillämpningen av OECD-reglerna, 
och vilkas produkter eller tjänster är av väsentlig 
betydelse för landet genom denna betydelse kan skapa 
en större förståelse hos tillsynsmyndigheten än andra 
utlandsägda företag. 

Såsom den väsentligaste kostnadsposten som kan följa 
av särbehandling måste ett utlandsägt företag räkna 
med de individuella villkor som kan knytas till ett 
verksarnhetstillstånd. Kontrollinjen anför (sid 500): 

~Rent allmänt bör det också vara möjligt att be
stämma att sysselsättningen vid ett företag inte 
får sänkas under viss nivå. Garantier bör vidare 
kunna sökas för att företaget tar upp viss verk
samhet av betydelse för företagets möjligheter 
att fortleva och utvecklas. Sådana villkor kan 
exempelvis avse att företaget skall bedriva visst 
forsknings- och utvecklingsarbete, att företagets 
verksamhet skall tillföras viss produktionsrnetod 
eller vissa forskningsresultat eller att före
taget under viss tid skall fullgöra ett närmare 
angivet investeringsprogram." 

Detta innebär att beslutsrätten rörande väsentliga 
kostnadsf aktorer övertas av myndigheter som ej har 
något ekonomiskt ansvar för kostnaderna. Det ekono
miska ansvaret kvarstannar dock hos företaget. Efter
som villkor av detta slag enligt förslaget egentligen 
kan komma att läggas på företaget när som helst under 
verksamhetens gång blir dessutom kostnaderna oberäk
neliga. 

Organisationerna måste framhålla att uttalanden och 
"garantier" i lagtext, motiv eller av tillämpande myn
digheter om att villkorsarsenalen skall tillämpas med 
omdöme, att hänsyn skall tas till företagets förhål
landen etc, av konkurrensutsatta företaq inte kan 
tillmätas någon eller endast ringa betydelse. Det är 
en grundläggande företagsekonomisk princip att till 
rätten att besluta om kostnader för ett företag måste 
kopplas ett kostnadsansvar. Med ansvar menas här inte 
någon allmän ansvarskännande attityd utan att den 
ansvarige inför sina huvudmän har att stå för konsekven
serna av sina beslut. Det är på den principen aktie
bolagslagens regler om företagets ledning bygger. 
Denna princip genomsyrar också de effektiva företagens 
beslutsordning. Väsentliga avvikelser från den prin
cipen rymmer inom sig risken för ett företags under
gång. I ett större sammanhang medför sådana avvikelser 
att samhällsekonomiska systern kan bryta samman. 

12 Riksdagen 1':)81182. I sam/. Nr 135. Bilagedd 
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Genom att villkor av det slag som kontrollinjen 
anför - och som även synes kunna förekomma enligt 
förhandlingslinjens förslag - kan medföra att be
slutsrätt i väsentliga företagsekonomiska frågor 
överflyttas från företagets ledning till myndigheter 
kommer förslaget i strid mot förutsättningarna för 
en marknadshushållning. Genom att det föreslagna 
regelsystemet dessutom skall tillämpas för endast en 
viss del av näringslivet,dvs diskriminerande, är det 
för organisationerna uppenbart att reglerna får 
betydande investeringshärnrnande effekter. 

Kontroll- och förhandlingslinjernas förslag till 
verksarnhetskontroll innehåller båda vite som sank
tionsmedel. Kontrollinjens koncessionssystem ger 
också utrymme att återkalla verksarnhetstillstånd 
eller att förelägga den utländske ägaren att inom 
viss tid avyttra sina aktier eller andelar i företaget. 

Risken att verksarnhetstillstånd kan komma att åter
kallas kan ha viss betydelse för företag som ännu 
icke alls är etablerade i landet. För flertalet 
utlandsägda företag som redan finns i landet torde 
dock risken för återkallelse praktiskt sett framstå 
som begränsad särskilt som - vilket kontrollinjen 
själv framhåller - återkallelse är ett tveeggat 
instrument som kan medföra betydande olägenheter för 
de anställda vid företaget och för tredje man. Dock 
skall den psykologiska betydelsen av återkallelse
möjligheten inte underskattas eftersom den kan 
tolkas som ett uttryck för en misstänksamhet och 
allmänt negativ attityd mot utländska investeringar. 

Den sanktion som för företagen kommer att framstå 
som praktiskt beaktansvärd och sannolik blir vite. 
Sett mot bakgrund av den villkorskatalog som ställts 
upp måste företagen räkna med att vite förekommer 
som ett "argument" i förhandlingar med företagen 
även i begränsade ärenden. Det anses av både kon
troll- och förhandlingslinjen opåkallat att regel
mässigt tillgripa omedelbara vitesförelägganden. Det 
skulle sannolikt också vara företagens attityd att 
de ogärna utsatte sig för ett vitesföreläggande. Det 
kan då komma att framstå som om myndigheterna "vinner" 
den typ av förhandlingar som kan förekomma. Emeller
tid påverkas företag - såväl som enskilda - av att 
deras handlande styrs av hot och långsiktigt söker 
man naturligen undvika att vara styrd under sådana 
förutsättningar. Investeringsklirnatet kommer att 
framstå som negativt och företagens engagemang måste 
tendera att bli mer passivt. Stagnation och tillbaka
gång blir då det naturliga händelseförloppet som 
inte kommer att kunna hindras med aldrig så kraft
fulla förelägganden. I de sammanhang som är aktuella 
kan viten endast användas för skenlösningar. 
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Som alternativ till återkallelse av verksamhetstill
stånd som yttersta sanktionsmedel föreslår kontroll
linjen föreläggande för den utländske ägaren att 
avyttra sina aktier eller andelar i företaget. Sådana 
förelägganden har företagen, särskilt sådana som in
vesterat i u-länder, erfarenhet av. De används då 
inte som sanktionsmedel utan som instrument för att 
genomföra en nationaliseringspolitik. Om ett på den 
utlandsägda sektorn generellt tillämpligt nationali
seringsinstrument införs i Sverige är det mycket 
troligt att - med hänsyn till företagens kunskap om 
hur sådana regleringar brukar verka - såväl företag 
som andra stater uppfattar att Sverige gör en väsent
lig kursändring i sin politik rörande internationell? 
investeringar. En sådan tolkning av inneböräen ligger 
nära till hands eftersom ett uttalat huvudsyfte med 
den föreslagna lagstiftningen är att tillförsäkra 
samhället möjligheter att bestämma den utlandsägda 
företagssektorns storlek. Ett naturligt medel att 
justera storleken är lagregler som direkt riktas mot 
det utländska ägandet. Den omständigheten att enligt 
förslaget regeringen skall vara prövningsmyndighet i 
avyttringsärenden framstår inte som någon rättssäker
hetsgaranti. Regeringen är ju ett politiskt organ, 
inte en opartisk domstol. Även om man inte har skäl 
anta att en vid ett visst tillfälle sittande regering 
skall stå för en viss kursändring vet företag med 
internationell erfarenhet att nya regeringar kan 
använda gamla lagar för att utan att väcka uppseende 
genomföra väsentliga politiska nydaningar. Detta 
gäller särskilt lagar som har den allmänna utformning 
som det nu framlagda förslaget. Avyttringsregeln kan 
därför medföra att företag bedömer de politiska 
riskerna med investeringar i Sverige som större än 
för närvarande. Att detta har investeringshärnrnande 
effekter är för organisationerna uppenbart. 

Negativa effekter kan också antas följa av kontroll
och förhandlingslinjernas förslag om tillsyn. Orga
nisationerna skall här inte upprepa näringslivets in
vändningar mot förslaget om offentliga revisorer utan 
vill i den delen hänvisa till tidigare remissyttran
den bl a över Samarbetsutredningens betänkande Företag 
och Samhälle. Vad som i detta sammanhang bör kommen
teras är de diskriminerande insyns- och övervaknings
regler som föreslås. För moderna industriföretag är 
det inte främmande att olika länders myndigheter till 
sitt förfogande har insyns- och kontrollmöjligheter 
för att de skall kunna fullgöra sina författningsen
liga uppgift.er. I de avancerade industristaterna är 
dock huvudprincipen att företagen åtnjuter ett in
tegritetsskydd och myndigheternas rätt att bryta 
igenom detta skydd är på olika sätt begränsad. Dessa 
begränsningar är även i samhällets intresse exempelvis 
så att misstanke inte skall kunna uppstå att affärs-
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hemligheter på ett otillbörligt sätt förs över till 
statligt ägda företag. Med hänsyn till den av kon
troll- och förhandlingslinjerna föreslagna verksamhets
kontrollens generella omfattning framstår de särskilda 
tillsynsreglerna i form av upplysningsplikt för före
tagen, inspektion av industriverket och förordnande 
av offentlig utredningsman som ingrepp gentemot vilka 
företagen skulla vara i en rättslös position. Skulle 
tillsyn enligt den framlagda modellen föreslås gälla 
för alla företag i Sverige skulle näringslivet tvek
löst avstyrka ett sådant förslag. Införs en mot de 
utlandsägda företagen diskriminerande tillsyn med 
långtgående insyn är det sannolikt att koncernerna i 
vilka de ingår söker skydda af f ärshemligheter genom 
att tillse att skyddsvärda uppgifter inte kommer in i 
landet. Detta skulle minska de svenska dotterföre
tagens möjligheter att fullgöra avancerade uppgifter, 
särskilt i form av utvecklingsinsatser. Insynsregler
na kan antas få en negativ effekt på teknologiflödet 
från utlandet till Sverige. 

KONTROLL P..V FÖRETAGSFÖRVÄRV 

Grundlägqande frågor 

Redan enligt gällande lagstiftning finns en kontroll 
av utländska övertaganden av svenska företag. Vik
tigast därvid är 1916 års inskränkningslag. Genom att 
aktiebolag utan fullständigt utlänningsförbehåll i 
bolagsordningen faller utanför kontrollen enligt den 
lagen är lagstiftningen inte heltäckande. Detta 
behöver dock inte omedelbart föranleda att det sär
skilda kontrollområdet för utländska företagsförvärv 
utvidgas. Organisationerna delar den tveksamhet som 
företrädarna för likabehandlingslinjen uttalat här
vidlag. 

Utredningen om utländska övertaganden av svenska 
företag har utfört sitt uppdrag parallellt med kon
kurrensutredningen som framlagt förslag om en icke
diskriminerande fusionskontroll. Sedan båda utred
ningarna nu framlagt sina betänkanden uppkommer fråga 
om samordning mellan dessa lagförslag. 

Näringslivets organisationer har i och för sig av
styrkt konkurrensutredningens förslag. Skulle den 
utredningens förslag ändock läggas till grund för 
lagstiftning bortfaller enligt organisationerna helt 
skälen för en gentemot utländska rättssubjekt diskri
minerande förvärvskontroll. Samhällsintressena skulle 
kunna väl tillgodoses inom ramen för den generella 
kontrollen även om förvärvaren skulle vara ett ut
ländskt företag. 



Prop. 1981/82: 135 181 

Skulle å andra sidan någon generell fusionskontroll 
icke genomföras kvarstår frågan om kompletterande 
regler till 1916 års lag. Av väsentlig betydelse för 
organisationernas ställningstagande är även i denna 
fråga att Sverige framför allt är ett ursprungsland 
för internationella investeringar och att Sverige 
därför har ett intresse av att de olika staternas 
nationella regler och de internationella reglerna om 
utländska företagsförvärv är liberala. 

Detta intresse ökar. Organisationerna vill särskilt 
framhålla betydelsen i detta hänseende för tillväxt
företag. I det kostnads- och konkurrensläge som råder 
i industriländerna är det svårare för nya företag att 
skapa och hålla en internationell marknadsposition 
genom att så att säga växa steg för steg. I-länderna 
som är de viktigaste för svensk exportindustri är s k 
"rnature markets" med en väletablerad struktur och 
relativt ringa expansion. Expansiva exportsatsningar 
på dessa marknader måste för att lyckas ofta ske 
"språngvis" dvs det är nödvändigt att på begränsad 
tid skapa en färdig distributions- och serviceorgani
sation. Företagsförvärv spelar då en väsentlig roll 
för att snabbt uppnå en marknadstäckning. Därför är 
det ett markerat svenskt exportindustriellt intresse 
att regler och praxis rörande utländska företagsför
värv är liberala framför allt i i-länderna och att 
Sverige verkar för en liberalisering. Organisationerna 
avstyrker därför en utvidgning av den mot utländska 
företag restriktiva lagstiftningen om förvärv av 
företag. 

Om en sådan utvidgning ändock skulle komma till stånd 
är det angeläget att dess diskriminerande karaktär 
begränsas och att det direkt av reglerna framgår att 
de inte syftar till någon ändring i praxis av Sveriges 
hittillsvarande liberala politik. Reglerna bör åter
spegla Sveriges internationella åtaganden, framför 
allt OECDs kapitalliberaliseringsstadga. Förvärvs
kontrollen bör då utformas enligt grunderna för 
likabehandlingslinjens förslag. Detta innebär sålunda 
att av lagtexten uttryckligen bör framgå att ett för
värv skall kunna hindras endast om det skulle åsamka 
rikets intressen utomordentlig skada. 

Tekniska kommentarer 

Förhands- eller efterhandskontroll 

Utöver dessa kommentarer till de grundläggande frå
gorna vill organisationerna ta upp vissa tekniska 
frågor rörande kontrollens utformning. Konkurrensut-
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redningens och utredningens om utländska övertaganden 
av svenska företag förslag om fusionskontroll skiljer 
sig så att det första förslaget innebär en efterhands
prövning medan de senare förslagen innebär en för
handsprövning där underlåtenhet att göra ansökan på 
föreskrivet sätt sanktioneras med förvärvets ogiltig
het. Av hänsyn till omsättningens säkerhet, och då 
någon ändring av hittillsvarande liberala politik inte 
är avsedd, anser organisationerna att en ogiltighets
sanktionerad förhandsprövning innebär en alltför res
triktiv reglering. Beträffande omsättningens säkerhet 
bör erinras om att kontrollsubjekt enligt den före
slagna lagstiftningen är inte blott utlandsägda företag 
utan även en stor grupp svenskägda aktiebolag utan 
utlänningsförbehåll i sina bolagsordningar. Det finns 
goda skäl anta att i praktiken på grund av bristande 
kunskaper om rättsreglerna eller bristande noggrannhet 
de formella ansökningsreglerna i ett flertal fall inte 
skulle komma att iakttas. Det synes vara en alltför 
allvarlig icke avsedd bieffekt av reglerna att i 
sådana fall avtal som skulle falla utanför lagens 
primära syfte skulle bli ogiltiga. Därför bör en 
eventuell komplettering av 1916 års inskränkningslag 
lämpligast byggas som en efterhandskontroll enligt den 
modell konkurrensutredningen lagt fram. 

Undantag för förvärv genom konvertering av värdepapper 

Den föreslagna förvärvskontrollen omfattar i och för 
sig inte förvärv av skuldebrev. Om däremot borgenären 
på grund av konvertibelt skuldebrev vill byta ut det 
mot aktier i bolaget eller på grund av skuldebrev med 
optionsrätt vill delta i nyteckning av aktier i bo
laget, är detta att betrakta som tillståndpliktigt 
förvärv. 

Kontroll- och förhandlingslinjen har i betänkandet 
(sid 435) som skäl för att inte undanta ifrågavarande 
förvärv från tillståndsplikten angivit att risken "för 
kringgående av l~gstiftningen därigenom skulle bli 
alltför stor. 

En motsvarande intressekonflikt behandlades i samband 
med tillkomsten av lagen om konvertibla skuldebrev. 
Departementschefen uttalade i samband härmed: 

"Sett från förvärvarens synpunkt skulle emeller
tid en ogiltighetspåföljd vara helt orimlig, 
eftersom förvärvaren endast gjort gällande den 
rätt att få en fri aktie som tillkommer honom 
enligt skuldebrev eller optionsbevis. Man kan 
inte heller rikta någon anmärkning mot bolaget 
för att det infriat sin utfästelse enligt skulde
brevet eller optionsbeviset. Det är som nyss 
framhölls tvärtom angeläget att placerare kan 
lita på att bolagen uppfyller sina åtaganden." 

I propositionen föreslogs därför en jämkning av 3§ i 
1916 års lag så att aktieförvärv i den beskrivna 
situationen skulle bli giltiga. Denna jämkning genom
fördes också vid lagstiftningens antagande. 
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Likaså har konkurrensutredningen i sitt förslag till 
fusionskontroll kommit till en motsvarande ståndpunkt. 
Från prövningsområdet har sålunda undantagits utbyte 
av fordran enligt konvertibelt skuldebrev mot aktie 
eller utövande av optionsrätt enligt skuldebrev till 
nyteckning av aktie. Konkurrensutredningen anförde: 

"Vid en samlad bedömning har utredningen funnit 
övervägande skäl tala för att inte i nuläget 
föreslå åtgärder som kan rubba infriandet av de 
rättigheter vilka utgjort förutsättning för 
prestationer som bolaget redan har tillgodogjort 
sig." 

Mot bakgrund av det ovan anförda förordar organisa
tionerna att aktieförvärv genom konvertering av 
konvertibelt värdepapper eller utnyttjande av options
rätt till nyteckning undantas från lagens tillämp
ningsområde. 

Begränsning med hänsyn till f öretagsstorlek 

Konkurrensutredningen har i sitt lämnade lagförslag 
till fusionskontroll föreslagit att från prövnings
området undanta förvärv när det företag eller den 
rörelse eller del av rörelse som förvärvet avser un
derstiger vissa storleksgränser. 

Konkurrensutredningens val av storleksgränser kan 
kritiseras i sig. Enligt organisationernas uppfatt
ning är dock den visade önskan att söka avgränsa 
prövningsområdet till fall där beaktansvärda allmänna 
intressen kan motivera en prövning synnerligen lovvärd. 

Än starkare gör sig sanuna skäl gällande i avseende på 
en övertagandekontroll inom ramen för en diskrimine
rande lagstiftning. Enligt organisationernas uppfatt
ning får det anses som uteslutet att direktinveste
ringar i mindre företag skulle åsamka Sveriges in
tressen utomordentlig skada. 

Mot bakgrund av det anförda förordar organisationerna 
en regel korresponderande till konkurrensutredningens 
förslag. 

Kontrollgränserna för tillståndsplikt 

Organisationerna delar likabehandlingslinjens uppfatt
ning att i aktiebolag vars bolagsordning har full
ständigt utlänningsförbehåll saknar utländska rätts
subjekt möjlighet till bestämmande inflytande och att 
utlänningars förvärv av aktier i sådana b_olag ej bör 
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omfattas av någon särskild kontroll. Därför avstyrker 
o:ganisa~ionerna kontroll- och förhandlingslinjernas 
forslag 1 denna del. Enligt organisationerna bör även 
i övrigt kontrollgränserna bestämmas enligt likabe
handlingslinjens förslag, dvs 10, 20 och 50 procent 
av aktiekapitalet eller röstetalet i aktiemarknads
bolag och 20 och 50 procent i övriga bolag. 

Organisationerna vill erinra mot utformningen av den 
föreslagna "släktkatalogen". Liksom bankföreningen 
framhållit i sitt remissyttrande bör regler av detta 
slag utformas med beaktande av aktieförvärvarens le
gala möjligheter att tillförsäkra sig de erforderliga 
uppgifterna från närstående. Släktkatalogen bör därför 
begränsas till omyndiga barn under aktieförvärvarens 
vårdnad och bör i vart fall inte därutöver omfatta 
fler än make. 

Svenskdominerade företags internationella kapital
försörjning 

Svenskt näringsliv hämtar i synnerligen begränsad om
fattning riskvilligt kapital från den internationella 
kapitalmarknaden. Ett litet antal stora exportföretag, 
vissa med och andra utan fullständiga utlänningsför
behåll i sina bolagsordningar, är dock introducerade 
med sina aktier på utländska börser. Med hänsyn till 
dessa företags intressen och det framtida intresset av 
tillgång till de utländska aktiemarknaderna är det av 
vikt att sådan lagstiftning inte genomförs som är 
ägnad att hindra utländsk börsintroduktion eller hämma 
utlänningars intresse att förvärva svenska aktier och 
konvertibla skuldebrev såsom portföljinvesteringar. 

Beträffande de närmare synpunkterna härvidlag vill 
organisationerna hänvisa till vad som i denna del 
anföres i remissyttrandet från styrelsen för Stock
holms fondbörs. 

Internationella kapitalförsörjningsaspekter talar så
lunda mot den föreslagna lagstiftningen. I vart fall 
är det nödvändigt att minimera de risker som lagstift
ning skulle innebära. En väg skulle kunna vara att för 
enskilda företag som vänder sig till den internatio
nella kapitalmarknaden medge sådana undantag som är 
erforderliga för att tillgodose de krav som finns från 
utländska börser eller eljest från marknaden. I samt
liga linjers lagförslag (40, 21 resp 37 §§) finns en 
regel enligt vilken regeringen skall kunna medge 
undantag från sådan bestämmelse i lagen vars upp
rätthållande i visst fall icke behövs med hänsyn 
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till lagens syfte. Det är angeläget att av lagtexten 
och motiven klart framgår att sådana undantag kan med
ges för de fall som nu angivits. 

övergångsbestämmelser 

Organisationerna instämmer i likabehandlingslinjens 
förslag till 7. enligt vilken aktieförvärv som sker 
med åberopande av hembudsklausul som tillkommit före 
1978-10-01 inte skall omfattas av lagens tillämpnings
område. 

SA!<'~lANFATTNING AV ORGANISATIONERNAS HUVUDSYNPUNKTER 

Kontroll- och förhandlingslinjerna i utredningen omut
ländska övertaaanden av svenska företaa har före
slagit diskriminerande system för kont~oll av utlands
ägda företags etablering och verksamhet i Sverige. 
Den yttersta rätten att fatta väsentliga =öretags
ekonomiska beslut lyfts över från företagen till 
myndigheter som ej har något ekonomiskt ar.svar för 
företagens kostnader. Kontrollen skall ~p?rätthållas 
med kraftiga sanktioner. 

Diskriminerande åtgärder mot utländska företag i 
Sverige kan föranleda internationella motåtgärder 
riktade mot de svenska utlandsinvesterinaarna. ~et är 
också fullt tänkbart att åtgärder riktas-direkt mot 
exporten. Därför kan förslagen få negativa handels
politiska effekter. Allvarligast är dock de direkta 
effekterna på investeringar, sysselsättning och 
teknologisk utveckling vid de utlandsägda företagen i 
Sverige. 

Utredningsuppdraget syftar uttalat till att åstad
konuna direkta investeringshinder. Mot detta skall 
ställas att ett av de allvarligaste inslagen i den 
ekonomiska krisen i Sverige är nedgångeD i industri
investeringarna. Det är helt nödvändigt f6r att de 
övergripande samhällsmålen skall uppnås a~t den eko
nomiska politiken och näringspolitiken är investe
ringsfrämjande. Det är nu särskilt angeläg~t at~ in
vesteringshänunande åtgärder undvikes. 
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De framlagda förslagen är inte grundade på konstate
rade missförhållanden utan på teoretiska risker. 
Redan detta är skäl för en negativ hållni~g till en 
restriktiv investeringslagstiftning. 

Berörda företag uppfattar kontroll- och förhandlings
linjernas förslag som eh väsentlig försämring av in
vesteringsförutsättningarna för utländska =öretag i 
Sverige. Den sannolika effekten kan i första hand 
antas bli att utländska företags nyetableringar - som 
redan är alltför ringa - påverkas drastisk~. De redan 
etablerade företagen kan antas hämmas främst såvitt 
avser långsiktiga investeringar, inte minst sådana 
investeringar som innebär forsknings- och utveck
lingssatsningar. 

Förslagen motverkar investeringar och flöp:t till 
Sverige av internationell teknologi. De slår negativt 
på Sveriges internationella konkurrenskraft och 
därmed också på sysselsättningen. Det skulle vara 
oförsvarligt att lägga dessa förslag till grunc för 
lag-stiftning. 

Orsanisationerna har genom sina kontakter med företag 
inom och utom landet kunnat konstatera att redan förslagen 
har lett till en rubbning av förtroendet för Sverige som 
värdland för internationella investeringar. Det är ange
läget att detta förtroende återställs. Organisationerna 
kan därför inte stanna vid att avstyrka förslagen om 
etablerings- och verksamhetskontroll utan måste hemställa 
att regeringen ger till känna att förslagen inte kommer 
att föranleda lagstiftning. 

svensk industriförenin~: 

De utlandsägda företagens direktinvesteringari Sverige koncen

treras till en relativt liten men mycket betydelsefull industri

sektor, nämligen verkstadsindustrin, kemiska industrin och 

livsmedelsindustrin. För Sverige liksom för övriga länder i värl-
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den är det av utomordentligt stor vikt att hålla gränserna 

öppna för internationellt utbyte av kapital, tekniskt kunnande 

och innovationsverksamhet. Det hårda företagareklimat som 

de senare årens utveckling inom lagstiftningsområdet skapat 

har bl a resulterat dels i att nyetableringen av företag kraftigt 

minskat och dels medfört en tendens till ökad utvandring av 

tekniskt know-how från Sverige. Den kraftigt sjunkande in

vesteringsviljan är också en mycket oroande faktor i detta 

sammanhang. 

En fullständig verksamhets- och etableringskontroll för ut

ländska företag i Sverige skulle enligt föreningens mening all

varligt hämma den fortsatta utvecklingen mot ett ökat industriellt 

samarbete och utbyte mellan nationerna. Det finns i Sverige 

i dag liksom i många andra länder en tendens till ökad protek

tionism och därmed viss isolering från övriga industrivärlden. 

Den hårdnande konkurrensen från främst u-länderna men även 

från andra snabbt utvecklande i-länder har tyvärr negativt 

påverkat vår vilja och förmåga att se den industriella utveck

lingen i ett vidare globalt sammanhang. 

En utjämning av de stora skillnaderna i industriellt sammanhang 

mellan olika länder i världen måste utan tvekan ske. En allt-

för stark kontroll från Sveriges sida av inkommande kapital, 

kunnande och företagaranda kan inte vara till gagn för Sveriges 

utveckling på sikt. Föreningen är helt ense med likabehandlingslin· 

jens uppfattning att med hänsyn till att Sverige är framför allt 

ett värdland för internationella investeringar är det en angelä-

gen handelspolitisk uppgift att motverka restriktioner för inter -

nationell etablering och .utlanasägda: företags direktinvesteringar i 

Sverige. 

Det är även ett starkt exportindustriellt intresse att Sverige 

hävdar inte minst av OECD genom 1976 års beslut framhållna 

principer om nationell behandling av utl.andsägda företag. Utgår 

man från den1rättsskyddsstandard som är önskvärd för svenska 
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företags utlandsinvesteringar framstår ståndpunkten att ut

landsägda företags verksamhet i Sverige skall kontrolleras 

med stöd av särskild lagstiftning som djupt -.otillfredsställan-

de. Diskriminerande åtgärder mot utländska företag i Sverige 

kan föranleda internationella motåtgärder riktade mot de svens -

ka utlandsinvesteringarna. Det är också fullt tänkbart att åtgärder 

kan komma att riktas direkt mot exporten med de negativa han

delspolitiska effekter detta för med sig. 

Kontrollinjen har framh3.llit vissa områden som särskilt skulle 

vara i behov av speciella kontrollmöjligheter genom att möjlig

heterna till insyn för samhället och de anställda kan anses be

_gränsade i det multinationella dotterföretaget, bl a sysselsätt

ning, konkurrensbegränsning, prissättning mm. Inte inom något 

av de uppräknade områdena kan speciella negativa effekter på

visas föranledda av att just ett utländskt företag haft inflytande 

över ett svenskt företag. Kontrollinjen har här grundat sina 

konstateranden endast på rent teoretiska risker. Hittillsvarande 

erfarenheter ger inga som helst belägg för att utlandsägda före -

tag i krissituationer skulle handla på annat sätt än inhemska 

företag. Däremot finns anledning att tro att de drastiska ned

läggningar och/eller inskränkningar som ofta krävs i olönsamma 

företag inte skulle vara lika oundvikliga för ett dotterbolag med 

en internationell koncern bakom sig, eftersom samarbetet 

med en sådan koncern ofta ger spridning av tekniskt kunnande 

och marknadskunnande med en möjlighet att tidigt förutse och 

anpassa sig till en ändrad produktions - och marknads bild. 

Det är väsentligt att Sverige för en likabehandlingslinje när det 

gäller reglerna för utländska direktinvesteringar i Sverige. De 

regler som gäller för svenskt näringsliv och den svenska aktie

marknaden ger enligt föreningen tillräckliga möjligheter för 

Eamhäli"et och de anställda. att hävda sina intressen gentemot så

väl svenska som utlandsägda företag. De kollektivavtal som kan 

komma att slutas på medbestämmandelagens grund kommer att 

ytterligare stärka denna möjlighet. 
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Föreningen ställer sig således helt avvisande till kontroll-

och förhandlingslinjernas förslag om fullständig verksamhets

och nyetableringskontroll. Däremot instämmer föreningen i 

likabehandli ngslinjens tanke att genom en utbyggnad av 1 916 och 

1968 års lagar göra det möjligt att pröva utländska förvärv av 

svenska aktiebolag och handelsbolag inklusive tillståndsgivning. 

Det är emellertid väsentligt att då anknyta till gällande lagstift

ning och Sveriges internationella åtaganden. Denna tillstånds -

plikt bör omfatta endast aktie bolag som saknar utlän.nings -

förbehåll. 
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Svenska företa2ares riksförbund: 

Kontrollinjen 

Enligt detta förslag skall ett långtgående konces
sionssystem reglera den utlandsägda företagsenhe\:cn 
i Sverige, såväl nyetablering som verksamhet i 
redan befintliga företag. Rätten att bedriva rörelse 
i Sverige görs beroende av ett särskilt verksam
hetstillstånd. Myndigheterna skall kunna sätta 
villkor för sin tillståndsgivning, och tillstånd 
skall under vissa förutsättningar också kunna 
återkallas. 

Förbundet vill inledningsvis framhålla vikten av 
att vi i Sverige behandlar utländska företag på 
ett sätt som för vårt land gör det möjligt att hävda 
principen om icke diskriminering av svenska företag 
i utlandet. Som framhålls i utredningens betänkand~ 
kan således Sverige sägas vara mera ett hemland 
för multinationella företag än ett värdland för 
utländska företag. Detta framgår bl a av att de 
utgående direktinvesteringarna 1977 uppgick till 
4.315 miljoner kronor medan de ingående direkt
investeringarna var 643 miljoner kronor. 

Det bör dessutom framhållas att den utländska :fijre
tagsetableringen l1är i landet i sig med:för flera 
fördelar. De utlandsägda företagen har en stor 
betydelse för sysselsättningen i Sverige. År 1975 
uppgick antalet anställda i utlandsägda företag, 
om därmed förstås företag som till minst 20 ~ 
är i utländsk ägo, till 155.000 personer, eller 
7,6 % av det totala antalet anställda inom det 
svenska näringslivet. Vidare bör erinras om det 
tekniska kunnande som införs till Sverige genom 
många utländska företags etableringar här. 

Redan av nu angivna principiella skäl avvisar 
Förbundet kont:rollinjen. Den innebär en särreglering 
för utlandsägda företag som otvetydigt diskriminerar 
dessa i förhållande till svenska företag. Det finns 
emellertid flera andra skäl mot kontrollinjen som 
i detta .sammanhang bör redovisas. När ett utländskt 
företag överväger etablering i Sverige undersöker 
man regelmässigt vilka förhållanden som råder här. 
Det utländska företaget gör därvid en jämförelse 
mellan förutsättningarna i Sverige och dem i alter
nativa länder. Inte sä11an kan ett utländskt före
tag ha intresse av en nordisk etablering och där
vid välja mellan Sverige och dess grannländer. 
Naturligt nog kan det i andra fall röra sig om 
att göra en investering i Sverige eller att helt 
avstå. En lagreglering av den karaktär som kontroll
linjen innebär kan - inte minst genom oförutserbar
heten i de villkor och restriktioner som kan komma 
att gälla för etableringen och den avsedda verk
samheten - v~·xa ett tillräckligt skäl för att an
tingen avst/:1 från investeringen eller att göra 
den i ett annat nordiskt land. Genom Danmarks 
anslutning till. EG har t ex ett successivt ökat 
intresse kunnat förmärkas för etablerin& i Danmark 
som alternativ till etablering i Sverige. 
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Etableringen av utländska företag i Sverige har 
under en följd av år varit i stor't sett konstant. 
Sedan år 1977 har däremot en inte obetydlig upp
gång i de utländska företagens investeringar här 
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i landet kunnat noteras. Det torde knappast råda 
någon tveksamhet om att denna utveckling under
lättats av det faktum att den svenska lagstiftningen 
rörande utlandsägda företag är såväl klar som 
icke diskriminerande. Den måhända mindre förändring 
av förhållandena för de utlandsägda företagen som 
skulle bli en följd av kontrollinjen vore sanno
likt tillräcklig för att minska utlandets intresse 
för verksamhet i Sverige. Inte ens risken för en 
utflyttning av verksamhet från Sverige bör negli
geras. Kontrollinjen riskerar därför att bryta 
den gynnsamma trend som rått på senare år, till 
nackdel för vår sysselsättning och vår know-how. 

Förespråkarna för kontrollinjen har visserligen 
hävdat att tillämpningen av det föreslagna kon
cessionssystemet nära skulle ansluta till den pra
xis som idag gäller. Någon radikal försämring för 
de utlandsägda företagen skulle det således icke 
vara fråga om. Vad som sålunda anförts är själv
fallet av intresse men kan inte uppfattas som 
någon garanti för hur det föreslagna systemet i 
verkligheten kommer att tillämpas. Koncessions
systemet skulle formellt ge långtgående möjlig
heter att föreskriva villkor för verksamhet här 
i landet. Förbundet vill från allmänna utgångspunk
ter avvisa en så långt gående fullmaktslagstiftning • 

. Förbundet vill dessutom åter framhålla att möjlig
heterna för utländska företag att.förutse den 
konkreta tillämpningen av koncessionssystemet 
i det enskilda fallet skulle vara starkt begrän
sade. 

I särskild gråd gör sig dessa synpunkter gällande 
när det gäller företag som är mindre än de stora 
multinationella koncernerna. Erfarenhetsmässigt 
vill dessnnå.got mindre företag inte satsa resurser 
på att i detalj hålla sig a jour med regelsystemets 
tillämpning i det potentiella värdlandet, Själv
fallet leder ett koncessionssystem av nu aktuellt 
slag till ökad tveksamhet från sådana företags sida. 

De praktiska möjligheterna för svenska myndigheter 
att genomdriva villkor. utan skadliga verkningar 
för vårt land torde också vara begränsade. Väl 
kan ett utländskt företag beroende på redan gjorda 
större, fasta investeringar i Sverige till en tid 
finna det nödvändigt att efterleva även villkor 
som ter sig som omotiverade, besvärande eller t o m 
diskriminerande, men företaget kan t ex i stället 
välja att låta den svenska verksamheten hejdas 
vid den uppn~dda nivån för att förlägga en möjlig 
expansion ut, :nlands. Den kvarvarande verksamheten 
kan sedan "dräneras" genom att utvecklingsbetonade 
och administrativa. funktioner successivt flyttar ut. 
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Förbundet får sålunda sammanfattningsvis fastsla 
att kontrollinjen i väsentlig grad kan förväntas 
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i negativ riktning påverka utländska företags etab
lering här i landet. Till detta skall läggas den 
ytterst beaktansvärda risk för en i motsvarande 
mån diskriminerande behandling av svenska företag 
i utlandet som kan bli följden av införandet av 
kontrollinjens lagförslag. Förbundet avstyrker 
således bestämt detta förslag. 

Förhandlingslinjen 

Förhandlingslinjen innebär, i likhet med kontroll
linjen, att en särskild kontroll skall införas 
för nyetableringar och företagsförvärv. Förhandlings
linjen tar emellertid avstånd från kontrollinjens 
förslag att verksamhetstillstånd skall kunna åter
kallas. Verksamheten i utlandsägda företag skall 
i stället kontrolleras genom en förhandlingsord
ning, där staten för tillgodoseende av allmänt 
intresse kan meddela vitessanktionerade villkor 
och föreskrifter. 

De allvarliga invändningar som Förbundet ovan 
riktat mot kontrollinjen kan i huvudsak också 
riktas mot förhandlingslinjen. Förslaget att vites
sanktionerade villkor skall kunna meddelas kan 
visserligen sägas vara såväl måttfullare som mera 
effektivt än förslaget att verksamhetstillstånd 
skall kunna återkallas, men torde det oaktat knap
past i någon avgörande mån utgöra ett bättre alter
nativ än kontrollinjen. Förhandlingslinjen är om 
möjligt sämre än kontrollinjen såtillvida att lag
stiftaren inte klart utsäger vad som skall gälla, 
utan avgörandet lämnas till förhandlingar om vilkas 
innebörd och resultat ingen kan veta något i förväg. 
Möjligheterna för företagen att förutse under vilka 
villkor de får· arbeta blir således synnerligen 
dåliga med förhandlingslinjens regelsystem. För
bundet avstyrker därför även förhandlingslinjen. 

Likabehandlingslinjen 

Enligt detta förslag skall de utlandsägda företagen 
vara underkastade samma regler som svenskägda 
företag. Diskriminering skall icke förekomma. 
På en punkt skall dock en särskild kontroll kunna 
förekomma nämligen vid. utländska förvärv av svenska 
företag. 1916 års inskränkningslag skall komplet
teras med regler för de företag som ej har full
ständiga förbehåll i sina bolagsordningar. Förvärv 
skall likväl kunna hindras endast enligt de förut
sättningar som enligt OECD:s kapitalliberaliserings
stadga gäller för att hindra direktinvesteringar. 
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Detta förslag kan enligt Förbundets mening inte 
sägas stå i strid med den liberala svenska handels
poli tiken eller med principen att utlandsägda före
tag inte skall diskrimineras här i landet. Inte 
heller kan man resa de andra invändningar som 
ovan rests mot kontrollinjen och förhandlingslinjen 
vad avser exempelvis förutsebarheten i reglernas 
tillämpning och påverkan på den framtida verksam
heten här i landet. Det kan visserligen hävdas 
att något påtagligt behov av nya regler på derta 
område inte har kunnat visas. Utredningen har 
det oaktat konstaterat ett intresse av att i vissa 
hänseenden kunna kontrollera utländsk etablering 
i Sverige, Ett sådant intresse har för övri'gt kom
mit till uttryck redan i 1916 års lag, 

Förbundet vill därför inte motsätta sig att lika
behandlingslinjen läggs till grund :för en ny lag
stiftning, 

Förbundet har inte funnit skäl till n~gon väsentlic 
erinran mot likabehandlingslinjens lagförslag och 
avstår därför :från att i detalj kommentera der
samma. 

13 Riksdagen 1981182. I sam/. Nr 135. Bifo{:edel 
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svenska bankföreningen: 

De remitterade förslagens betydelse för bankväsendet 

Atskilliga av utredningens förslag liksom i långa stycken de bakomliggande 

resonemangen skulle, om de genomfördes, fjärma Sverige från den strävan 

efter internationell arbetsfördelning, fria kapitalrörelser och nationell behand

ling av utländska företag som omfattas av de länder, med vilka Sverige har 

sina dominerande ekonomiska relationer. En sådan utveckling skulle nega-

tivt påverka den svenska samhällsekonomin och därmed också de villkor, 

under vilka bankerna har att verka. 

Utländska företar;i. som överväger att börja verksamhet i Sverige, vänder 

sig ofta till en svensk affärsbank för att informera sig om gällande rättsreg

ler • administrativ praxis, skatte- och valutaregler. arbetsmarknadsför

hållanden m m. Bankerna har därigenom förvärvat kännedom om utländska 

företags bedömning och reaktioner på sådana förhållanden, som berörs av 

de av utredningen diskuterade begränsningarna och villkoren för den ut

ländska företagssektorn. Bankerna måste hysa allvarliga farhågor att ut

redningens kontrollförslaq skulle negativt påverka vad som plägar ges 

samlinqsbenämningen "landets investeringsklimat". 

Allmänna näringspolitiska olägenheter av den föreslagna regleringen 

Den relativt blygsamma utlandsägda företagssektorns verksamhet i Sverige 

får anses vara väl förenlig med flera av den svenska näringspolitikens'!luvud

mål, vilka kan i korthet sammanfattas med orden: sysselsättning, hög tekno

logi, export. Även ifråga om dessa företags efterlevnad av lagar. och förr; .. 

skrifter samt förmåga till anpassning till svenska samhällsförhållanden 

har erfarenheten genomgående varit mycket god. 

I en tid, dA allmän enighet r&der om behovet av förnyelse inom det svenska 

näringslivet, är det mot bakgrund av nyssnämnda 9oda erfarenheter viktigt 

att bibehålla och öka utsikterna för Sverige att dra till sig de bidrag som 

utländska företag kan lämna i form av riskkapital, ökad sysselsättning, inno

vationer, teknik, know-how, försäljningskanaler till utlandsmarknaderna m m. 

Det må erinras om att industriministern nyligen framhållit att "utländska direkt-
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inveateri09ar i Sveriqe kan tillföra oss nya kunskaper i frc\qa om teknik. mark

nadsföring och ledning av stora och komplexa företaq", samtidigt som han pekat 

på att det nu remitterade betänkandet förutsätter en översyn av kontroll

instrumenten (proposition 1978/79: 123 om riktlinjer för industripolitiken, m m, 

sid 119) . Det är väl känt, att största delen av all tekniköverföring över grän

serna sker mellan moderföretag och dotterföretag i samband med direktin

vesteringar. Den formen av förvärv av teknik och know-how blir i allmän-

het effektivare och billiqare för mottagarlandet än fristående köp av licenser , 

patent mm. 

Sverige har större anledning än månqa andra industriländer att vårda 

siq om sina möjligheter till samarbete över gränserna och i vart fall att 

avhålla sig från att vidta åtgärder, som onödigtvis minskar Sveriges 

attraktionskraft som investerinosland. Kontroll- och förhandlingslinjernas 

förslaq innebär emellertid sådana åtgärder. För utliindska betraktare ter sig 

det svenska investeringsklimatet redan idag icke oe,elat gynnsamt. Sverige 

har under senare år haft ett internationellt sett mycket högt kostnadsläge, 

låg produktivitet, pressad lönsamhet, svag investeringsvilja inom 

landet, begränsad kapitalmarknad, krympande hemmamarknad, och ett 

svällande och svåröverskådliot system av statliga r•:!gleringar på närings

livets område - för att nu nämna några av de faktorer, som ett ut-

ländskt företag tar i betraktande vid sina överväganden. Härtill kommer 

att ett investeringsbeslut måste grundas icke blott på dagens läge utan 

än mera på en bedömning av den framtida utvecklin,ilen. Osäkerhets

momenten har här på senare år förstärkts av i den allmänna debatten 

framförda förslag som, om de förverkligades, skulll~ i grunden ändra 

det samhällsekonomiska systemet i landet 

De senaste årens matta konjunkturer, valutaoro och politiska osäkerhet8-

faktorer har världen över dämpat företagens investuringslust och har 

framtvingat strängare selektivitet och prioriteringa1:- ifråga om företagens 

utlandsinvesteringar. 

Situationen, då det gäller utlandsinvesteringar i allmänhet och i Sverige 

såsom värdland i synnerhet, är alltså i dag en helt .:mnan än den som 
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förelåg när utredningen tillsattes 1973. Den som vill slå vakt om Sveriges 

plats i den internationella företac;iarverksamheten måste på grund av de 

senaste årens utveckling konstatera att vad som nu erfordras inte är 

restriktioner mot utländska företac;i utan åtgärder ägnade att i utlandet 

stärka förtroendet för Sverige som värdland för utländska investeringar. 

Mot denna bakc;irund vänder sig bankföreninc;ien bestämt emot utrednings

direktivens mening att "behovet av sådana instrument (kontrollinstrument) 

betingas redan av att det finns risker för att allmänna intressen träds för 

när och är alltså inte beroende av att det kan påvisas att riskerna materia

liserats". Förutom att enbart riskmotivet utgör en svag grund för lag

stiftning bör häremot vägas de ovan antydda risker, som ett genomförande 

av utredningens kontrollförslag skulle kunna innebära för Sveriges in

dustriella och allmänna ekonomiska utveckling. De sistnämnda riskerna -

som är påtagliga och allvarliga - leder bankföreningen till slutsatsen att 

det vore olyckligt för det svenska samhället om dessa förslag genomfördes. 

Beträffande de i direktiven påstådda risker, för vilka svenska allmänna 

intressen skulle kunna utsättas, därest kontrollapparaten i Sverige för

blev oförändrad, vill bankföreningen något närmare granska två reso

nemang, som utredningen i flera sammanhang uppehåller sig vid. 

Multinationella företag 

Det ena gäller den oro och osäkerhet, som uppges :rAda rörande de multi

nationella företagens verksamhet. Denna uppfattning bygger i realiteten 

endast på några enstaka men mycket uppmärksammade fall utomlands av 

missbruk från några få företags sida. Sedda mot bakgrund av den mycket 

starka tillväxt och utbredning över världen, som präglat de multinationella 

företagen under efterkrigstiden, framstår dessa fall som unika. Det 

bör också erinras om att det arbete på uppförandekoder för de multi

nationella företagen och värdländernas myndigheter, som under senare 

år inletts i OECD, ILO och FN, har till syfte mindre att förhindra miss

bruk från företagens sida än fastmer att sätta sådana ramar för samtliga 

parters agerande att maximal nytta utvinnes av denna form av företags

verksamhet. 
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Den livliga debatten om de multinationella företagen förklaras också 

i icke ringa grad av bristande kännedom om denna företagsforms natur 

och verksamhet. Därav kommer de krav på mera inträngande information, 

som nu behandlas i det internationella arbetet och sc1m i stor utsträckning 

stöds av företagen. Redan det intensiva arbete, som under de senaste 

åren pågått både nationellt och internationellt röran.de de multinationella 

företagens verksamhet, har bidragit till att skingra många av de vanföre

ställningar, som kommit att vidlåda dessa företag. 

Ett annat tecken på att de problem och risker, som på sina håll förknip

pats med de multinationella företagen, grovt översk;~ttats i den allmänna 

debatten, kan hämtas från OECD. Under det konsultationsförfarande, som 

inrättats för tillämpningen av de av OECD i juni 1976 antagna rikt

linjerna för multinationella företag, har regeringarna inte funnit anledning 

att ta upp annat än några enstaka frågor på det prin::ipiella planet. Den 

internationella fackföreningsrörelsen har för sin del. fäst OECD: s upp

märksamhet på ytterligare några frågor, vilkas dire•kta samband med 

riktlinjernas innehåll dock ej kunnat helt klarläggan. 

Utredningens framhävande av de problem och riske:r, som ofta förmodats 

följa av de multinationella företagens verksamhet i allmänhet, kan lätt 

skapa intrycket, att dessa omständigheter kunde ut9öra tillräcklig an

ledning att i Sverige införa en strängare kontroll av utländska företag än 

den som redan gäller. Bankföreningen vill därför framhålla att en omvär

dering i positiv riktning av de multinationella företc1gens roll har skett 

under senare år både i i-länder och u-länder. 

Flera gånger uppehåller sig utredningen vid den - enligt bankföreningen 

felaktiga - föreställningen, att utlandsägda dotterbolag, särskilt om de ingår 

i en stor internationell koncern, skulle ha en specieUt stark position i värd

landet. Moderbolagets förhandlingsposition, innan investeringsbeslut fattats, 

kan såtillvida anses stark. som bolaget alltjämt har möjlighet att avstå 

från att investera i ifrågavarande land. Men när en gång investeringen 

genomförts, kan det utlandsägda företaget snarare betraktas som värd

landets fånge. Tillgångarna, som bundits i fabriksanläggningar, transport

medel och distributionsvägar, är oftast svåra att realise:-a. Kapital- och 
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prestii;ieförluster kan bli kännbara. Mot en nedläggning av företa99t upp

träder nästan alltid svåra ekonomiska och sociala hinder. Exempel på ned

läggning av utlandsägda företag är ytterst sällsynta och i allt fall långt 

mindre vanligt än nedläggnin9 av inhemska företag. Inte heller ur 

synpunkten av de utlandsägda företagens påstådda maktposition föreligger 

sålunda enligt bankföreningen skäl att för dessa företag införa andra regler 

än för svenska företaq. 

Formell och reell likabehandling 

Det andra resonemanget, som bankföreninqen vill kommentera i samband 

med utredningsdirektivens hänvisning till "risker för att allmänna intressen 

träds för när", gäller kontrollinjens argumentering ifråga om "formell" 

contra "reell• likabehandling av svenska och utlandskontrollerade före-

tag. 

Kontrollinjens företrädare gör qällande, att i Sverige lagfästa eller avta

lade regler för skydd av samhällets och de anställdas intressen skulle 

kunna bli utan verkan, när de skall tillämpas på utlandsägda företag. 

Risken härför borde följaktligen undanröjas genom införande av särskilda 

regler för dessa företag. 

Utlandsägda svenska dotterbolags skyldighet att följa svensk lag är absolut. 

Bolaget kan ej undandra sig denna skyldighet genom en hänvisning till att 

dess moderbolag underlåtit eller väqrat att sätta det svenska dotterbolaget 

i tillfälle att följa svenska bestämmelser. Lagbrott föreligger, oavsett var 

inom koncernen skulden ligger. Påföljderna inträder i alla händelser. 

Moderbolaget är väl medvetet om 'att så är fallet. Ifråga om avtalsreglerade 

skyldigheter är läget likartat. Det utlandsägda dotterbolaget är direkt eller 

genom sin organisationstillhörighet part i avtalsförhållandet. Dotterbolaget 

har att uppfylla avtalets bestämmelser om tex informations- och förhandlings

plikt, oavsett var inom koncernen den reella beslutanderätten ligger. 

Bankföreningen kan därför ej finna, att behov föreligger att, såsom kontroll

linjen föreslår, i särskild ordning - tex genom villkor knutna till ett verk

samhetstillstånd - !lägga det utlandsägda dotterbolaget skyldighet att av 
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moderföretaget begära sådana prestationer. som erfordras för att dotter

bolaget skall kunna uppfylla sina i Sverige lagfästa och avtalsreglerade 

förpliktelser. Denna dotterbolagets skyldighet föreligger redan på grund av 

ifrågavarande lagar cx::h avtal. Om dotterbolaget åsidosätter sina förpliktelser 

enligt lag eller avtal. inträder de sanktioner som lagen eller avtalet må in

rymma, oavsett huruvida felet ytterst är att tillskriva dotterbolaget eller 

det utländska moderbolaget. 

Till stöd för denna uppfattning vill bankföreningen också hänvisa till det 

till grund för medbestämmandelagen liggande betänkandet (SOU 1975: 1) 

Demokrati på arbetsplatsen. Arbetsrättskommitten uttalade, att det utlands

ägda företaget i Sverige inte får undandra sig sina skyldigheter, t ex i 

fråga om att lämna ut information av betydelse för företagets verksamhet 

eller att ta initiativet till förhandling, under hänvisning till att avgörandet 

i realiteten ligger hos den utländska koncernledningen. 

Att följa värdlandets lagar och iaktta ingångna avtal framstår för de ut

landsägda företagen inte enbart som en självklar juridisk skyldighet. Det 

är en på lång erfarenhet grundad uppfattning inom internationellt verksamma 

företag, att också de rent företagsekonomiska och affärsmässiga intressena 

fordrar ett agerande, som är väl anpassat efter värdländernas förhållanden 

över huvud taget. Moderbolagets fördel av en utlandsinvestering blir 

i hög grad beroende av i vilken utsträckning företaget lyckats smälta in 

i värdlandets miljö och upprätta 9oda relationer till myndigheter och fack

föreningar. De utlandsägda företagens uppträdande i Sverige står i god 

överensstämmelse med denna uppfattning. 

På nu anförda skäl finner bankföreningen det av kontroll- och förhandlings

linjernas företrädare påtalade behovet av ny lagstiftning för att åstadkomma 

reell likabehandling mellan svenska och utlandsägda företag obestyrkt. 

Bankföreningen anser, att lagstiftning av den art som föreslås i utredningen 

fastmer skulle diskriminera de utlandsägda företagen och alltså strida mot 

den även av nyssnämnda företrädare omfattade principen om reell likabe

handling av svenska och utlandsägda företag. Dessutom skulle en sådan 

lagstiftning inte väl rimma med Sveriges internationella åtaganden. Bank

föreningen återkommer till denna fråga i följande avsnitt: 
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Sveriges internationella åtaganden 

Sverige har under efterkrigstiden aktivt deltagit i det internationella eko

nomiska samarbetet. De ömsesidiga förpliktelser, Sverige därvid före

språkat och ingått, har byggt på övertygelsen att största möjliga frihet 

över gränserna för handel, kapital, arbetskraft, transporter, teknik och 

företagarverksamhet i allmänhet är ägnad att öka den ekonomiska tillv!xten 

och höja levnadsstandarden. Denna politik, som obetridligen gett utom

ordentliga resultat, omfattas fortfarande allmänt av OECD-länderna. 

För ett land med Sveriges starka beroende av utlandsmarknaderna är 

det särskilt angeläget att stödja en sådan politik. 

Bankförenin9en avser att här nedan ta upp några spörsmål kring utrednings

förslagens samband med Sveriges internationella åtaganden. Dessförinnan 

vill bankföreningen emellertid göra en allmän reflexion, som anmäler sig 

vid en genomgång av kontroll- och förhandlingslinjernas resonemang 

i förevarande hänseende. Ett ofrånkomligt intryck är att svenska bestäm

melser och/eller myndigheternas tillämpning av dem under senare år i flera 

stycken kommit att farligt närma sig, i några fall sannolikt överskrida, grän

serna för vad Sveriges internationella åtaganden medger. Tendensen tycks 

vara att söka tänja ut dessa gränser, att söka vägar för att åtminstone formellt 

kunna försvara vidtagna och planerade åtgärder. Sverige har också flitigt 

utnyttjat de möjligheter till reservationer och undantag, som olika inter

nationella överenskommelser h!ller öppna. 

Detta svenska agerande passerar ej obemärkt i de internationella samarbets

organisationerna. Inte minst gäller detta OECD. Vid de regelbundna gransk

ningarna i OECD: s Committee for Invisible Transactions har medlems rege

ringarna ifrågasatt flera av Sveriges reservationer till OECD: s kapital

liberaliseringsstadga, vilka gjorts under åberopande av tillfälliga omständig

heter men som bibehållits oavsett inträdda förbättringar i den situation, som 

ursprungligen motiverat reservationen. Sverige har erinrats om angelägen

heten av att i dessa sammanhang upprätthålla rimlig reciprocitet. Viss för

undran har också kommit till uttryck över att ett land med Sveri9es jäm

förelsevis starka ekonomi och höi,;a levnadsstandard kan se sig nödsakat 

att vidmakthålla restriktioner i den utsträckning, som skett. 
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Förutom den restriktiva hållning. som sålunda kunnat iakttas från regeringens 

sida och som också lett till vissa lagändringar. finner bankförenini;ien beklag

ligt. att också den svenska f.ackföreningsrörelsen under 70-talet synes ha över

gett sin traditionellt positiva inställning till etableringen av utländska före-

tag i Sverige. I utredninoen (sid 348) hänvisas till LO-kongressen 1971. 

I sitt av kongressen antagna utlåtande avvisade landssekr~tariatet förslag 

om lagstiftnino. som riktade sig mot en avgränsad grupp av företag. 

I den mån Sverige ville uppnå möjliqheten till företagsetablering utom

lands fick vi själva enligt utlåtandet se till att regler som diskriminerar 

utlänninoar tas bort. I kontrast härtill intog 1976 års LO-kongress en 

klart restriktiv attityd till internationella direktinvesteringar. Beträffande 

Sveriqes internationella åtaganden föreslogs att Sverige skulle verka för 

erforderliga ändringar i OECD: s kapitalliberaliseringsstadga och t o m att. 

om så.dana ej kunde uppnås, Sverige borde ompröva sin anslutning till 

denna stadga (sid 349) . 

Bankföreningen har velat fästa uppmärksamhet på dessa tendenser till 

ändrad svensk färdriktning i det internationella ekonomiska samarbetet. 

Från att ha varit en pådrivande kraft riskerar Sverige, om dessa ten

denser ej bryts, att i stället avskära siq från en internationalisering, som 

är speciellt viktig för ett land i vår situation. 

Mot den uppfattning, som kontroll- och förhandlingslinjernas 

företrädare intar (sid 449-452) i frågan om den föreslagna etablerings

kontrollens förenlighet med Sveriges förpliktelser enligt OECD: s kapital

liberaliseringsstadga, måste bankföreningen göra bestämda invändningar. 

Enligt kapitalliberaliserinqsstadgan skall medlemsländerna successivt av

veckla sina restriktioner för kapitalrörelser. För att kunna ansluta sig 

till stadgan måste länder, vilkas lagstiftning innehåller sådana restrik

tioner, medqes rätt att göra förbehåll för dessa, intill dess att ifrågavarande 

lag upphävs eller ändras i liberaliserande riktning. Sverige har alltsedan 

1964 vidmakthållit ett förbehåll, ifråga om ingå.ende direktinvesteringar, 

för bl a bestämmelserna i 1916 års lag om vissa inskränkningar i rätten 

att förvärva fast egendom m m. 
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Däremot får nya förbehåll därefter ej göras utom i fall. då stadgans innehåll 

utvidgas till att gälla nya typer av transaktioner. Avsikten är alltså inte 

blott att åstadkomma en successiv avveckling av ursprungligen gällande 

restriktioner utan också att förhindra införande av nya eller utvidgning 

av tidigare gällande restriktioner. Den ändring i 1916 års lag. som genom

fördes 1973, innebar dels att tillstånd till borttagande av utlänningsför

behåll e; skall lämnas, om det strider mot väsentligt allmänt intresse att 

bolagets aktier förvärvas av kontrollsubjekt, dels att kontrollen skall 

utövas oberoende av om bolaqet äger betydande tillgån9ar i form av fast 

egendom dels att kontroll etablerades även av utlännings förvärv av 

rörelse eller del av rörelse. Med OECD: s gängse tolkning av stadqans 

innebörd synes tveksamt om den lagändringen kan utan vidare rymmas 

under det av Sverige år 1964 anmälda förbehållet. Denna fråga förefaller 

inte · att ha officiellt prövats av OECD, ehuru lagändringen rapporterats 

dit. 

Kontroll- och förhandlingslinjernas företrädare gör gällande, att 1964 

års svenska förbehåll för 1916 års lag skulle ge Sverige rätt att införa 

sådana utomordentligt långtgående restriktioner för ingående direktin

vesteringar som föreslås i utredningen, förutsatt blott att ändringarna 

"är förenliga med den principiella syn för vilken 1916 års lag och annan 

därmed sammanhängande lagstiftning ger uttryck". 

Bankföreningen anser inte, att den industriella utvecklingen i Sverige 

sedan 1916 års lags tillkomst motiverar en utvidgning av lagens skydds

område (betydande natu!"tillgångar} . Tvärtom har under dessa decennier 

Sverige förvandlats till ett högindustrialiserat land. som för sin fortsatta 

utveckling är starkt beroende av största möjliga frihet för produktions

faktorernas rörlighet över gränserna. Ett aktivt och öppet svenskt del

tagande i den ekonomiska internationaliseringsprocessen är en förutsätt

ning för tryggad hög levnadsstandard. 

Dessutom vill bankföreningen framhålla att, om kontroll- och förhandlings

linjernas tolkning av det nyssnämnda svenska förbehållets innebörd skulle 

accepteras, mäste gärdet anses upprivet ifråga om kapitalliberaliserings

stadgans möjligheter att hindra tillkomsten av nya restriktioner för kapital

rörelserna mellan OECD-länderna - en utveckling som skulle gå stick i stäv 

mot stadgans yttersta syften. 
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Enligt undantac;isbestämmelsen (derogation) i kapitalliberaliseringsstad

gans artikel 7 c) får utlandsinvesteringar begränsas av hänsyn till landets 

betalningsbalans. Sverige har åberopat denna bestämmelse endast såvitt 

avser utgående direktinvesterinqar. Undantag kan göras endast för en 

viss särskilt angiven liberaliseringsåtgärd. Undantag får ske endast 

tillfälligt. Det enda skäl som får åberopas är allvarlig försämring av 

landets betalningsbalans. Kriterierna för användning av artikel 7 c) är 

sålunda ytterst restriktiva. 

Det är uppenbart att sysselsätt!lings- och industripolitiska skäl icke i 

sig är tillräckliga för att åberopa artikel 7 c). Den suspension av libe

raliseringen av ett visst slag av kapitalrörelser, som medges under 

artikel 7 cl , kan göras endast i ett trängt betalningsbalansläge. Det är 

sålunda landets betalningsmässiga svaqhet som är kriteriet. Om betalnings

balansen är stark, kan alltså. artikel 7 c) ej åberopas av sysselsättnings

cller industripolitiska eller andra skäl av vad slag de vara må. 

Ej heller kan, så.som kontroll- och förhandlingslinjernas företrädare 

vill göra gällande, den omständigheten att kapitalliberaliseringsstadgans 

grundläggande förpliktelser ej gör skillnad mellan ingående och utgå.ende 

direktinvesteringar, frita ett medlemsland från skyldigheten att ange 

vilka liberaliseringsåtgärder landet tillfälligt ämnar suspendera på grund 

av starkt negativ betalnings balans. När det gäller direktinvesteringar, är 

det också naturligt, att i ett sådant läge endast utgående investeringar, 

som vid investeringstillfället innebär ett kapitalutflöde, kan komma ifråga 

för suspensionsf.tgärder. Ingående investeringar däremot får ju en omedel

bart förstärkande effekt på landets betalningsbalans. 

Beträffande OECD: s kapitalliberaliseringsstadga skall slutligen några 

kommentarer göras till frågan om tolkningen av den s k andra anmärkningen 

till stadgans liberaliseringsförpliktelse i vad angår direktinvesteringar. 

Enligt denna kan en enskild investering avvisas om den på grund av beloppets 

storlek eller andra faktorer skulle få en utomordentligt skadlig verkan (an 

exceptionally detrimental effect) på. det berörda medlemslandets intressen. 
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Kontroll- och förhandlingslinjernas företrädare anför, att oklarhet numera 

skulle råda om denna anmärknings räckvidd. Fall uppges ha förekommit 

då direktinvesteringar vägrats, trots att så.dana exceptionella omständigheter 

ej förelegat, som anmärkningens ordalydelse anger. 

Detta må. vara riktigt, men de avsteg från stadgans förpliktelser. som, 

ehuru ännu relativt fåtaliga, kunnat förmärkas, inger oro i OECD. Denna 

oro är förståelig. OECD har också beslutat att närmare granska den härmed 

förknippade problematiken. Om nämligen den andra anmärkningen skulle 

ges en tolkning, som möjliggör för varje medlemsland att efter eget skön 

och 'från fall till fall tillåta eller förbjuda direktinvesteringar, skulle ju 

kapitalliberaliseringsstadgans själva huvudförpliktelse sättas 

ur spel. 

Det skall tilläggas, att anledningen till att den andra anmärkningen 

år 1975 i ordagrann översättning intogs i den svenska valutalagen (§2 a) 

just var att garantera en ytterst restriktiv tillämpning av denna undan

tagsregel. Av lagändringens förarbeten framgår, att såväl departements

chefen som finansutskottets majoritet slog fast, att anmärkningen måste 

vara tillämplig för att en planerad utlandsinvestering skall kunna hindras 

enbart på. sysselsättnings- eller näringspolitiska grunder. 

Man måste tills vidare utgå ifrån, att den andra anmärkningen har karak

tär av sträng undantags regel. att den trots enstaka avvikelser fortfarande 

respekteras som sådan samt att OECD-länderna inte uppyivit sin strävan 

att försvara hittills uppnådd liberalisering utan i stället alltjämt önskar 

utvidga denna. Att på. sätt som föresvävat kontroll- och förhandlings

linjernas företrädare kunna inrymma hela det av dem föreslagna vittom

fattande restriktionskomplexet under den andra anmärkningens undan

tagsregel kan knappast förenas vare sig med stadgans allmänna syfte eller 

med anmärkningens speciella funktion att medge undantag i exceptionella 

fall. 
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Den i EFTA-konventionen inskrivna fria etableringsrätten medlemsländerna 

emellan bygger på principen om nationell behandling. Samma är förhållandet 

med den europeiska bosättningskonventionen. Sverige har speciell anled

ning att hos sig tillämpa principen om nationell behandling samt att inter

nationellt verka för dess utbredning. Sverige är i långt högre grad ett 

hemland än ett värdland för internationella investeringar. Om diskrimi

nerande åtgärder mot svenska företag utomlands skall kunna undvikas, 

måste Sverige själv avhålla sig från att ge utlandsägda företag här en 

sämre behandling än inhemska företag. Respekt för principen om nationell 

behandling ökar vån lands möjligheter att dra till sig ur industri- och 

sysselsättningssynpunkt önskvärda investeringar. 

Sveriges anslutning till nyssnämnda konventioner har knappast lett till 

åsyftade liberaliseringsåtgärder. Sverige har tvärtom i vissa stycken 

infört nya restriktioner, varvid, utan närmare motivering, förklarats 

att konventionerna ej utgör hinder för de föreslagna lagändringarna. 

Den omständigheten att Sverige vid dessa tillfällen ansett sig kunna vid

taga åtgärder i strid mot konventionernas syften, kan ej utgöra grund för 

ett liknande ställningstagande ifråga om de nu föreslagna kontrollåtgär

derna. 

Kontroll- och förhandlingslinjernas företrädare utvecklar - något utför

ligare än vad som skett vid tidigare lagstiftningstillfällen - frågan om 

EFT A- konventionens innebörd på etablerings rättens område. Deras slut

sats tycks vara, att den av dem föreslagna lagstiftningens diskriminerande 

och följaktligen i princip konventionsstridiga natur skulle kunna upp

hävas om tillståndsprövningen blir sådan att konventionens krav på 

nationell behandling i praktiken tillgodoses. 

En sådan ordning vore likväl otillfredsställande. Ett utlandsägt företag 

skall vara garanterat samma rättsliga skydd som ett inhemskt. Det skall 

ej för sin rätt vara beoende av myndigheternas lagtillämpning i det enskilda 

fallet. Ett sådant system skulle skapa rättsosäkerhet, avskräcka utlands

ägda företag från att investera i Sverige och kunna utlösa motåtgärder 

mot svenska företag i utlandet. 
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I detta.sammanhang bör också. framhållas att principen om nationell be

handling utgör en viktig och integrerande del av den år 1976 av OECD 

antagna dekl~rationen om internationell:i investeringar och multination!tl).a 

företag. Medlemsstaternas åtagande att bereda utländska företag likabehand

ling med inhemska utgör staternas naturliga motprestation till de regler, 

som företagen för sin del rekommenderas att iaktta. OECD-deklarationen 

behandlar visserligen ej medlemsländernas rätt att reglera införandet av 

utländskt kapital och villkoren för etablering av utländska företag. Dekla

rationens föreskrifter om nationell behandling gäller däremot otvivelaktigt 

dessa företags verksamhet efter etableri ngstillfället. Följaktligen skulle 

kontroll- och förhandlingslinjernas förslag i Atskilliga avseenden komma 

att strida mot OECD-deklarationen. Det bör uppmärksammas, att strävan

dena att vinna vidast möjliga gehör hos företagen för deklarationens till 

dem riktade rekommendationer skulle försvåras och fördröjas, därest 

regeringarna försummade att uppfylla sin del av deklarationens krav, 

nämligen främst det som avser nationell behandling. 

I samband med OECD-deklarationen skall också anmärkas, att kontroll

och förhandlingslinjernas företrädare vill ålägga de utlandsägda företagen 

en informationsplikt, som går utöver vad som gäller för inhemska. före

tag. Detta skulle ske genom att till det verksamhetstillstånd, som skulle 

krävas enligt förslaget. knyta det villkoret att det utlandsägda företaget 

efterkommer OECD: s frivilliga riktlinjer för multinationella företaq. Dess

utom skulle krav kunna ställas. som går utöver vad riktlinjerna förut· 

sätter. Bankföreningen anser att en sådan ordning vore svårförenlig 

med OECD-deklarationens princip om nationell behandling liksom med 

riktlinjernas karaktär av frivilliga rekommendationer. Beträffande det 

anmälda behovet av särskilda regler för de utlandsägda företagen hän

visas också till vad bankföreningen ovan anfört om kontroll- och för

handlir.gslinjernas principresonemang om formell contra reell likställd

het. 

I konkurrensutredningens betänkande (SOU 1978: 9) framlägges förslag 

till lagstiftning icke blott om direkta åtgärder mot konkurrensbegränsning 

utan även om kontroll av företagsförvärv över huvud taget. Bankföreningen 

ifrå9aSätter dels lämpligheten av att i en konkurrenabegränsningslag införa 
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bestämmelser om allmän kontroll av företagsförvärv dels ock behovet av 

särskilda regler i sistnämnda hänseende. Om likväl konkurrensutred

ningens förslag till kontroll av företaqsförvärv skulle bli upphöjt till lag, 

finner bankföreningen en sådan ordning för kontroll av utländska företags

förvärv vara att föredra framför det system. som föreslagits av kontroll

och förhandlingslinjernas företrädare . Denna uppfattning bygger på 

den viktiga omständigheten, att konkurrensutredningens förslag - i motsats 

till kontroll- och förhandlinqslinjernas - tillförsäkrar utländska företags

förvärv samma behandlinq som svenska. Principen om nationell behandling 

skulle därigenom respekteras. 

Beträffande den tänkta lagstiftningens överenstiimmelse med Sveriqes 

internationella åtaganden vill bankföreningen sammanfattningsvis uttala. 

Det ligger i sakens natur att utrymme ges för olika tolkningar av inter

nationella bestämmelser med en så allmän avfattning som OECD: s kapi

talliberaliseringsstadga och övriga här diskuterade avtal liksom av 

Sveriges reservationer i anslutning till stadgan. Även den som vid sin be

dömning är beredd att ta full hänsyn till detta måste stanna i tvivel om en 

lagstiftning enligt kontrollinjens och förhandlingslinjens förslag över 

huvud kan rymmas under Sveriges internationella åtaganden. Att en 

dylik lagstiftning under alla förhållanden skulle gå emot de grundläggande 

principerna för dessa avtal synes ofrånkomligt. För Sverige skapar detta en på

taglig risk för negativa effekter i det internationella umgänget. 

Till sist vill bankföreningen, ifråga om behandlingen av utlandsägda 

investeringar, framhålla att stor vikt bör fästas icke blott vid Sveriges 

nu gällande internationella förpliktelser utan också vid det arbete, som f n 

pågår i en rad internationella organisationer och som syftar till överens

kommelser och samordning rörande ändamålsenliga åtgärder på detta 

område. Med tanke på Sveriges vitala beroende av sina utlandsförbin

delser anser bankföreningen angeläget, att Sverige knyter an till den 

internationella utveckling, som sålunda pågår. Sverige synes i allt fall 

icke utan klart påvisbara och trängande skäl böra införa regler. vilka 

senare kan komma att visa sig passa illa ihop med lösningar, som uppnås 

internationellt. Enligt bankföreningens mening kan varken hittillsvarande 

erfarenheter eller den förväntade utvecklinoen anses utgöra skäl av den 

digniteten. 
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Lagtekniska synpunkter på kommittens förslag 

Avgörande för arten och omfattningen av de ingrepp i enskildas ekonomiska 

förhållanden som föreslås av kontrollinjen och förhandlingslinjen blir förut

sättningarna för tillstånd enligt lagförslagen. Enligt båda dessa linjers förslag 

(24 § resp 22 § i kontrollagarna) skall tillstånd meddelas, "såvida icke det 

med hänsyn till ået inflytande som härigenom kan uppkomma över svenskt 

företag eller svenskt näringsliv eller av andra skäl är oförenligt med 

allmänt intresse". 

Likabehandlingslin;en kritiserar detta förslag med orden "en svepande reg

lering", främmande för den svenska rättsordningen (sid 520) . 

Det är här fråga om en sådan föreskrift om ingrepp i enskildas förhållanden 

som enligt 8 kap 3 §regeringsformen skall meddelas genom lag. Riksdagen 

kan dock i lag bemyndiga regeringen att meddela föreskrifter av den art 

det här gäller (8 kap 7 § 3. regeringsformen). De framlagda lagförslagen 

innehåller emellertid inte några sådana bemyndiganden, uppenbarligen 

därför att regeringen själv föreslås bli tillståndsmyndighet. Av samma skäl 

blir det inte heller erforderligt för regeringen att, med stöd av 8 kap 13 § 

regeringsformen, i form av föreskrifter om verkställighet av kontrollagen, 

närmare och med generell giltighet beskriva förutsättningarna för lagens 

tillämpning. 

Regeringsformen bygger upp1mbarligen på principen att även en lag, 

som avses tillämpad från fall till fall av regeringen som första instans, måste 

vara utformad så att den ger de berörda enskilda åtminstone någon vägledning. 

Föreskriften förtjänar annars inte beteckningen lag. Frågan berördes också i 

regeringsformens förarbeten, och då i samband med kompetensfördelningen 

mella_n riksdagen och regeringen i lagfrågor. Enighet rådde om att huvudreg

lerna, förutsättningarna för ingripande osv alltid måste tas upp i själva lagen 

(SOU 1972: 15, sid 104, prop 1973: 90, sid 211). Departementschefen uttalade 

att någon möjlighet självfallet inte borde finnas att riksdagen begränsade sig 

till att besluta mycket allmänt hållna lagregler vilka sedan fylldes ut av rege

ringen med "verkställighetsföreskrifter". En förutsättning {ör att regeringen 
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skulle få "fylla ut"en lao med sådana föreskrifter måste vara att den lagbestäm

melse som skall kompletteras är så detaljerad att regleringen inte tillförs 

något väsentliqt nytt genom den av regeringen beslutade föreskriften. 

De grundlagstiftande riksdagarna godtog dessa uttalanden. 

Den föreslagna tillståndsbestämmelsen är uppbyggd så att tillståndsmyndig

heten. dvs regeringen. har att pröva om tillstånd är oförenligt med allmänt 

intresse. Detta skall bedömas dels med hänsyn till det inflytande som kan upp

komma över svenskt företag eller svenskt näringsliv, dels med hänsyn till 

Aandra skäl". Uttrycket "eller av andra skäln gör prövninoskriterierna i 

lagtexten innehållslösa; det enda att ta fasta på är uttrycket "allmänt intresse". 

som inte är definierat. Det är svårt att komma ifrån slutsatsen att den föreslag

na lagregeln är just så allmänt hållen att den enligt departementschefens 

nämnda, av riksdagen godkända uttalande inte kan godtas. 

Om nu en så allmänt hållen lagbestämmelse ändå föreslås, har man befogad 

anledning att åtminstone vänta sig utförliga vägledande lagmotiv. Det är därför 

överraskande att som lagmotiv (sid 448) finna endast allmänna hänvisningar 

till de av statsmakterna fastlagda centrala målen för näringspolitiken jämte 

ett uttalande att "det skulle föra för långt att här närmare utveckla de aspek

ter som därmed får betydelse." Företrädarna för kontrollinjen och förhandlings

linjen måste anses här ha alltför lätt förbigått en av sina väsentliga utrednings

uppgifter. 

Det kan finnas skäl att med hjälp av de knapphändiga motivuttalandena söka 

konkretisera de problem som den föreslagna lagbestämmelsens tillämpning 

skulle kunna medföra. De väsentliga allmänna intressena anges (sid 448) vara 

- samhällsekonomiska. dvs snabb ekonomisk tillväxt, rimlig prisstabilitet 

balans i utrikesbetalningarna, inkomstutjämning; 

- näringspolitiska, dvs balanserad strukturomvandling, riktio eneroianvänd

ning, regional balans; 

14 Riksdagen 1981181. I sam/. Nr 135. Bi/agedel 
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- arbetsmarknadspolitiska, dvs hög och jämn sysselsättning, bättre arbets

miljö; 

- säkerhetsmässiga, försörjningsmässiga, fackliga, miljöskyddande, kulturella 

och sociala. 

Den föreslagna lagtexten innebär till en början att det utländska ägandet kan vara 

oförenligt med något allmänt intresse antingen med hänsyn till att detta ägande 

innebär inflytande över svenskt företag eller näringsliv eller, om ägandet inte 

innebär sådant inflytande.med hänsyn till att det utländska ägandet "av 

andra skäl" är oförenligt med nå.got allmänt intresse. 

I inflytandefallet är oklart vilken utredning som skall fordras för re9eringens 

konstaterande att inflytandet är oförenligt med ett av intressena. Räcker det med 

ett antagande, grundat på. koncernens agerande i andra länder, eller krävs 

i Sverige redan uppkomna missförhållanden? Och i det fallet att det utländska 

ägandet inte innebär inflytande, vilka andra skäl kan då. leda till oförenlighet 

med allmänt intresse? Svar härpå. saknas i betänkandet. 

De svenska allmänna intressen som enligt förslaget ske.ll beaktas är som framgått 

mångskiftande. Lagtexten tyder på. att det är nog för avslag att tillstånd är oför

enligt med ett enda av dessa intressen. Beträffande å.skilliga av de uppräknade 

intressena kan med fog frågas om de alls kan trädas för när av utländskt ägande 

i små eller medelstora företag. Det är vidare troligt att tillstånd i ett visst 

fall kan vara till gagn för nå.got eller några av de angivna intressena men i 

högre eller lägre grad oförenligt med ett annat intresse. Som enda exempel 

kan nämnas att tillstånd skulle främja hög och jämn sys~elsättning inom en 

viss region men samtidigt innebära risk för miljön och skyddet av naturre

surser. Lagförslaget och motiven saknar varje antydan om hur så.dana intres

sekonflikter skall lösas. 

Det anförda visar, som också. på.pekats av likabehandlingslinjens företrädare 

(sid 520-521). att lagens allmänna utformning ger ett mycket stort utrymme 

att inom ramen för praxis med tiden i hög grad variera innebörden av ett 

sådant begrepp som allmänt intresse. I själva verket är det här fråga om ett 
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begrepp vars innehåll bestäms av rådande politiska förhållanden och som 

därför enligt sakens natur kommer att variera; att här tala om "praxis" i en på 

lagbestämmelser grundad myndighetsutbvning motsvarar knappast verkliga 

förhållandet. Den föreslac;ina ordnin9en innebär i själva verket en så bristande 

förutsebarhet att den enligt de principer som regeringsformen lägger till 

grund för lagstiftning inte kan accepteras. 

Oklarheten i begreppet allmänt intresse är särskilt betänklig i samband med 

kontrollinjens förslag till bestämmelser om verksamhetstillstånd. Sådant till

stånd skall enligt detta förslag krävas för att vissa kontrollsubjekt skall få driva 

näring i Sverige (§ 9). Verksamhetstillståndet skall kunna återkallas om 

verksamheten anses driven i strid mot allmänt intresse. Alternativt skall 

kontrollsubjekt kunna föreläggas att avyttra sina aktier i det svenska 

företaget (14 §). I stället för sådana åtgärder skall industriverket också 

kunna förena tillståndet med nya eller ändrade villkor för att skydda ett 

allmänt intresse (32 §) . För ett utländskt företag, som vill etablera ett dotter

företag i Sverige eller participera i ett svenskt företag, kan därmed de vid 

starten förutsatta verksamhetsbetingelserna - kanske fastlagda genom sär

skilda förhandlingar och villkor före investeringsbeslutet - efter några år 

bli väsentligt ändrade utan att ändringarna har kunnat med någon säkerhet 

förutses och utan att ändrin9arna behöver följa av ny svensk lagstiftnin9 

som gäller generellt för alla i Sverige verksamma företag. Uppenbarligen 

måste en sådan ordning för utländska bedömare framstå såsom diskrimine-

rande och särskilt vansklig. 

Vad här anförts visar att - om man vill upprätthålla vissa grundläggande krav 

på lagstiftningens kvalitet - det avsedda syftet med förevarande reglering inte 

kan nås med en generell lagstiftning av föreslagen typ. I stället bör man inrikta 

sig på att i den lagstiftning på skilda områden, varigenom de olika intressena 

skyddas, beakta även skyddet mot sådant utländskt inflytande som skulle 

vara oförenligt med det ifrågavarande intresset. På varje särskilt område 

bör man därvid försöka i lag beskriva förutsättningarna för ingripande i 

företagets ekonomiska förhållanden. 
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Vid tillämpning av de föreslagna kontrollagarnas procentuella gränser för 

kontrollsubjektets skyldighet att söka tillstånd till aktieförvärv skall med

räknas bl a även de aktier, som tillhör make, barn, föräldrar och syskon 

(15 §, 9 §, 13 §) . Kretsen av närstående borde i detta sammanhang inte om-· 

fatta andra än omyndiga barn under aktieförvärvarens vårdnad och i vart fall 

inte fler personer än make och sådana omyndiga barn som står under aktie

förvärvarens vårdnad (jfr 40 § i förslaget till fondkommissionslag enligt 

prop 1978/79: 9 och 4 § i lagen om registrering av aktieinnehav) . Regler av 

detta slag bör utformas med beaktande av aktieförvärvarens legala möjligheter 

att tillförsäkra sig de erforderliga uppgifterna från närstående. 

Retroaktivitet --------

I kontrollinjens förslag till kontroll av utländsk företagsetablering här i riket 

upptas en övergångsbestämmelse av innehåll att svenskt aktiebolag eller 

svenskt handelsbolag, som vid lagens ikraftträdande driver näringsverksamhet 

och är kontrollsubjekt, får utan hinder av lagens krav på verksamhetstillstånd 

fortsätta att driva samma näringsverksamhet. Verksamhetstillstånd skall dock 

sökas, inte blott om företaget avser att börja driva annan näringsverksamhet 

utan även om tillståndsmyndigheten förelägger företaget att inom viss tid 

söka sådant tillstånd. Syftet med bestämmelsen är att företagets inträde i 

kontrollsystemet skall bestämmas av tillståndsmyndigheten (sid 62) . 

Tvingas ett i Sverige redan etablerat företag på detta sätt in under den 

nya lagstiftningen blir en rad olika bestämmelser enligt denna lagstiftning 

tillämpliga på företa9et. t ex skyldi9het att underkasta sig särskilda villkor 

för att erhålla verksamhetstillstånd och för att få behålla sådant tillstånd, 

bestämmelser om offentlig tillsyn från industriverket, offentlig revisor, 

och särskild uppgiftsskyldi9het. Bankföreningen anser inte att tillräck-

liga skäl anförts för denna retroaktivitet. Särskilt måste beaktas den negati

va reaktion som måste befaras i utlandet på sådana retroaktiva bestämmelser. 

Av samma skäl bör i en eventuell kontrollag intas en övergån9sbestämmelse 

av innehåll att tillstå.ndsplikt Vid aktieförvärv inte skall föreligga om för

värvaren är berättigad att lösa aktien på grund av hembudsklausul, som 
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intagits i bolagsordningen före viss dag, tex riksdagsbeslutet om lagen 

{jfr likabehandlingslinjens övergångsbestämmelser punkt 7). 

Förslagens inverkan på utlänningars köp av svenska aktier och konvertibla 

skuldebrev såsom portföljinvesteringar 

I denna del vill bankföreningen hänvisa till vad styrelsen för Stockholms Fond

börs anfört i sitt remissyttrande den 4 april 1979 i detta ärende under rubrik

erna "Portföljinvesteringar" och "Börsstopp" . 

Sammanfattning 

Bankföreningen anser att en lagstiftning enligt kontrollinjens och förhand

lingslinjens förslag skulle negativt påverka investeringsklimatet i Sverige 

inte minst vid en internationell bedömning. Denna uppfattning grundar 

bankföreningen på bankernas erfarenhet inom utlandsrörelsen och såsom 

rådgivare åt utländska företag med dotterbolag i Sverige eller med planer 

att investera i Sverige. 

Bankföreningen anser att nackdelarna av ett försämrat investeringsklimat 

måste befaras bli så stora för landet att den tänkta kontrollagstiftningen inte 

kan försvaras. Redan framläggande av förslaget innebär påtaglig fara för 

minskat utländskt förtroende i fråga om investeringar och verksamhet i 

Sverige. Omsorgen om det svenska näringslivets positiva utveckling bör 

enligt bankföreningens mening därför föranleda regeringen att så snart 

som möjligt ge till känna att någon för utländska företag diskriminerande 

kontrollagstiftning icke är påtänkt. 
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Beträffande de multinationella företagen framhåller bankföreningen deras 

betydelse, även i svenskt näringsliv. Föreningen pekar också på den om

värdering i positiv riktning av de multinationella företagens roll som skett 

under senare år både i i- och u-länder. 

Det kan med fog ifrågasättas om en lagstiftning enligt kontrollinjens och 

förhandlingslinjens förslag skulle rimma med Sveriges internationella 

åtaganden. 

Denna lagstiftning skulle vidare inte motsvara de 9rundläggande krav som 

regeringsformen ställer på precision och förutsebarhet. I stället bör man in

rikta sig på att i den lat;istiftning på skilda ornr!den, varigenom olika all

mäl'!na intressen skall skyddas, beakta även skyddet mot sådant utländskt 

inflytande som skulle vara oförenlic;Jt med det allmänna intresset. På varje 

särskilt område bör man därvid försöka i lag beskriva förutsättningarna 

för ingripanden därvid likabehandling av svenskägda och utlandsägda fö

retag bör vara riktpunkt. 

Beträffande förslagens inverkan på utlänningars köp av svenska aktier och 

konvertibla skuldebrev såsom portföljinvesteringar hänvisar bankföreningen 

till vad börsstyrelsen anfört därom i sitt remissyttrande. 

Sveri~es föreningsbankers förbund: 

Förbundet har tagit del av remissyttrande avgivet av Svenska Bank
föreningen. Förbundet kan från de intressen förbundet företräder 
ansluta sig till de synpunkter som Svenska Bankföreningen anfört. 
Förbundet vill särskilt understryka vad som anförts rörande den s k 
kontrollinjens förslag till bestämmelser om verksamhetstillst!nd 
för utländska företag i Sverige. Av skäl som Bankföreningen anfört 
synes det mycket tveksamt om syftet med den föreslagna regleringen 
kan uppnås med en generell lagstiftning enligt förslaget - om vissa 
grundläggande krav på lagstiftningens kvalitet skall upprätthållas. 
Förbundet vill bestämt förorda att man i lagstiftningen på skilda om
råden, varigenom olika intressen skyddas, beaktar även skyddet 
mot sådant utländskt inflytande som skulle kunna vara oförenligt 
med det ifrågavarande intresset och att man därvid på varje särskilt 
om:t"åde försöker att i lag beskriva förutsättningarna för ingripande 
i företags ekonomiska förhållanden. 
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Sveri12:e8 redovisningskonsulters förbund: 

11ile.dni .. ng.6v.U. vill v-i.. :ta. av.6.tå.nd -i..6,'Uln de,t .6ili, på vilk.e,t 
ma..Mme.d-i..a må.nga gå.nge1t. behandla11. den -i..c.ke. ovMe.ntLi..ga 6-ulgan 
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om u.ilä.nd.6k 6ö,'te:ta.g&e-tableJL.i.1ig -i.. Sve.1u.ge.. AJ:A:. den ai..Ulne1t. -i..n-
1:e1t.1i.atiow:tf.,i,,t,vuufe handeln 0ä11.atiledeA en u..tf[edn-i..ng om de pM
blem, &om de,t:ta. ge1t. atiledn-i..ng ,till, aMeJt v-i.. doc.k. heU na.:tu...'t
Li..gL V..i. k.on&:ta.-te/tall oc.k.&å, a..tt u..tf[e.dn-i..ngen demon&.tlte/tall .6vå
IL(.ghe-teJL -i.. pl!.Oblema..U.k.en genom a..tt ej kunna lwmma.. 6JLam ,till ett 
ena..,t 6öMlag. 

Innan v.<. beha..ndlivt de olika Unje,'t~ öve1t.väganden, vill v-t 
6JLamhåll.a be,tydd&en av a..tt .<. Sve.JL-i..ge behandla de. u..tlä.nd&ka 6i5-
Jte:ta.gen på ett &å.dan,t Jiit:t., a..tt Jven&ka 6öJtetag, &om ehblvi.a.t 
&.{,g -i.. u.ftande-t ej btitt 6 ÖJtemå.t 6 ÖJt d.u. k.IL(.m-i..n.e.IL(.ng. Sto.'!. v-i..k.-t 
må.-6..tc oc.k.bå 5.i!i:ta..6 v-i..d de u..tlä.nd-6ka &ö.'te:ta.geYl..6 be,tydwe oöi:. 
&!f.~.6 e.W.it.tn-i..ngen -i.. Sve,'l,.{,g e. &am..t oc.k&å v-i..d 6öJtdela..Jt1Ul av du 
tekn.U.ka kunnande, .6om ,t.i.U.0öJteh Sve-'t-i..ge genom deMa 6ci,'te:ta.g.6-
e.t..tbleJL.i.ng aJt. 

V-i.. aMe.'t, a;t;t .t.å.väi. l:.on.twlli.n!e.n Mm 6ö-tha11dU~,~l.<.nje.11. .it 
be.h.l'.)tade mc.d aU.vil!ZLl.ga rtac.betä:i.. Ven .<..cJie ovMc.n;t,U.ga.. upp
gå.Y'.f! -i.. de. u..tt.:in.d&ka 6öJte:ta.ge.n..6 -i..nvute,unga11 .. hä./t -i.. landet: .6eda..n 
7977 t.J.'tde. k.LL111ta. till~k,uva& du 6arvtum att de.11 ~ve.11.6ka.. gä.lla.na'.c. 
iag:,.U6tn-i..nge.n JtcJtandc. u..tlä.nd.6ka ~(:,'te-tag i't .6å.väi. 111.a:t .!>om -i..c.t.e. 
d.u.c·...-i..m-i..ne.'ta..n.dc... · Ve,t -i.. b...on.twlli.11je.1: ~c:.'te..!>lagn.a. l:.c11c.e..6.6-i..on~~y~
te.me.t .6ku.ile. 1o,'tmel..U ge. lå.ng..tgiie.ndc. mi5j.Li..ghcte.•. a;t;t ~,::.'I.e,~b4va 
vd.li:.c.: 5 .;:.':. e.ta..ble.•.-i..1ig hii..t -i.. landet, vdka. ej g,L't a;t;t :l ,:: w.t~ e. 
Vc..tta. u~.ii:.e't11c.bmomc.rLt m~-tc ~ta.'tU: 1te.fja.-t-i..1.·-t .i..nve.•.ta pi ..... tLind..\b:i 
5~:.'t;:.tag ~ .::vc.-'ti.•iiga.rtdc.n. Samma vä.!.e.1~-i..;p .. 1i.a.c.f:.de1. u·cde ocbJ g.iU..:< 
5~:.'ti1a.1iclU.11g.~.tt11je.n. V-i.. arue··, a.tt bå.da. dl!..~.!>a unjc.'t h.a::. a.nc.1.<i:i.-:'~ 
cc.h ~:v;c::.1.·äga.nde 11e.ga.-t-i..va .i..m:e..tiz1i-i..119w't ldJ..11 .itt 1:.t..mna. .i'.e.da i ':.lll11 

.t{ll vct.banvna.. å..tg.i'Uic,.'t mot öär.e.t.:y, .!>om bJty.te.'t mot de mc...:idc.l.i.dc. 
60-'te,~tU:.6.te.r.na. 

L-i..l:..a..be.hillldUna~unje.11 a.v.t.eJL att de. u.ttand.6.'igda.. 6.Jtetagen .~ta.U 
va.'Ul wldc.-tkM".&de. .6amma !teg.Le::. l>om de .!>ven~l:.ägda '.)~;'tetMc.11 oc.h 
a.tt någon dwk.,..-i..m.-i..ne/L(.ng a\.' de. ~(;Jt.6.tnämnda c.j l>kaU ~L'.:-::..r.cmma. 
~,i. ~t1f:tk~ oc.k.&å ~k.a.be.ha.nr1Li.11g.!>li11j e.n . .!i 6 äu.Cag om att 1916 
a.I"....!> .<..~ba.nbung.6~.Ma.U lwmplc.tte.i:.a.J me.d Jteglct ~C::·'t de. ~c;'tc..tctg, 
i.om e1 htvt 6u..UJ.tii.ncli.ga u.ftä.nn-i..ng& 6c:.tbeh.å.ll -i.. 4-i.ilil bc.i'..a.g.!>o.'tdn-i..nga.'t. 

V-i.. t!f..oJt på denna linje. .i.nte m-i.n~t med hä..11..61Jn ,till de multi1ia.tfo
nella ~Ö-'te,tage.Yl..6 .te.na'.e.n!> att mc.'t oc.h me.'I. ~ä.tja OECV!> u.µµ~.::.{a.nde
~od 00. ana'.Jta -i..nte'tru::.tfoneLlt ve.de't:ta.gtlil uV..Li.nje-t. VM e.n.tUgt 
aJt. oc:.r..ba ~ de,t:ta. 6o!t.6la.g enl-i..g..t vå.Jt upp~attn-i..ng -i..n-te kan ~äga.J 
.6.t.ii .<.. .6.tud med dc.11 vede."l..ta.gna. U:beJtala Jven6ka haY'.dWpo.f..iliken. 
e.Ue1t. med µJt{.11c.-i..pe.n, att u.ftand.6ägda 6öJte,tag -i..n,te. 4r...au d.u.ii'I.im-i..
n~ h~ -i.. landet:. V-i.. vill dii.'t~ÖJt ~tyJtl:..a.. att de,t:ta. ~Ör...hlag 
lägg& tdl gJtund 6oJt e.n ny lag4.U6-tni.ng. 
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f.Q: 

I den internationella ekono;nin pågår sedan flera 2r en koncer.tration:;process. 

Parallellt sker en internationalisering av de genom koncent~ationsprocessen 

framväxande storföretagen. Denna internationella koncer.trationsprocess s~er 

huvudsakligen genom företagsköp och fusioner b2de nationellt och in:erroationellt. 

Koncentrationsprocessen har sitt ursprung i bl. a bristande efterfrågan. Den 

tekn;ska utvecklingen driver på proces:;en. Det får till f6ljd 5kande svlrig

heter för löntagarna att finna sysselsättning samt ökande arbetsi0shet och 

utslagning från arbetsmarknaden. 

För svenska multinationella storföretag avspeglar sig koncentrationsorocessen 

i att de expanderar sysselsättningsmässigt huvudsakligen genom uppk6p. Dat 

gäller både i Sverige och i utlandet. De förläggar i ökande grad sin expansion 

utomlands. För den utlandsägda sektorn i Sverige innebär situat;onen att in-
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tresset för investeringar i Sverige, som ligger i utkanten av de k6pstarka 

marknaderna, minskar. De utländska investeringar som ändå sker inriktes i 

huvudsak på köp av svenska företag. De utländska uppköpen av svenska före

tag och den utländska etableringen i Sverige (i den mån den förekommer) 2r 

framför allt en fråga om att erövra marknader och åtföljs av stru~turratio

naliseringar, som på sikt hotar att drabba produktionen negativt. 

Sysselsättningen inom de utlandsägda företagen i Sverige går tillbaka. LO 

bedömer riskerna för att svensk industriutveck: ing och sysselsättning skal J 

komma i kläm mellan en ökande industriell expansion utomland~ och ett av

tagande utländskt industriellt etableringsintresse i Sverige som pztagiiga. 

De fackliga problemen att tillvarata de anställdas intressen i in~ernationeil~ 

verksamma koncerner är välkända. Inte minst gäl ler detta i utlandsägda k::m

cernföretag där de verkliga besluten i fört ex sysseisättnlngen vitala frågor 

fattas utan möjlighet för de anställda till den insyn, information och f0r

handling som nu utvecklas i svenska företag. 

Problemen är store också när det gäl ler den verksamhet, som bedrivs av ut länci

ska entreprenadföretag i Sverige t ex inom byggbranschen. 

Enligt LOs bedömning utvisar erfarenheterna att det krävs en rad 2tgärder för 

att nå svensk industriell expansion under 80-talet och för att komma tillrätta 

med de industriella och fackliga problem som inte minst näringslivets inter

nationalisering skapar. 

Mot denna bakgrund välkomnar LO att utredningen om utländska övertaganden av 

svenska företag nu kommit med sitt betänkande. Kontroll av utländske överta

ganden av svenska företag och av utländsk etablering i Sverige är ett viktigt 

medel för att komma tillrätta med de problem som näringslivets internationali

sering skapar. 



Prop.1981/82:135 218 

LO tillstyrker därför den s.k. kontrollinjens förslag tili "lag om kontroll 

av utländsk företagetablering här i riket" mecJ vissa smärre justeringar, 

vilka närmare behandlas nedan. 

LO vill dock samtidigt betona att en sådan kontroll av den utländska före

tagsverksamheten i Sverige bara är ett medel bland flera som är nödvändiga 

att vidta. Sådan kontroll måste kompletteras med ytteriigare åtgärder för att 

man skall komma tillrätta med de problem som internationaliseringen skapar. 

Genom industriell utvecklingsplanering och offensiva industripolitiska insat

ser och medel måstet ex underlag skapas för samhället att aktivt g~ ut och 

skaffa sig industriella samarbetspartners utanför Sverige. Genom en s?dan pla

nering måste också underlag skapas för en vettig bedömning av behoven av en

skilda utliiridska multinationella _företags uppköp av svenska föret<:g eiler eta

blering i Sverige. 

I detta sammanhang är det viktigt att understryk~ att löntagarna genom styrelse

representation och fortlöpande information enligt MBL får möjlighet att följa 

och påverka utvecklingen i det svenska företaget innan utländska uppköp över

huvudtaget blir aktuella. En offensiv industripolitik och industriell utveck

lingsplanering är då också en nödvändig förutsättning för att löntagarna skall 

kunna ges möjligheter att ta fram alternativa lösningar i samband med de pri

märförhandlingar, som måste föregå eventuella diskussioner om utländska upp

köp. 

Det krävs vidare i framtiden ett bättre samarbete mellan de industripolit:skt 

ansvariga och löntagarna så att de senares erfarenheter och kunskaper tas till

vara samt ett mer konkret industripolitiskt samarbete internationellt inte 

minst på ett nordiskt plan. 

St Gobain-Pilkinton-affären visar tex på nödvändigheten av bl a ett nordiskt 

industripolitiskt samarbete kring stora internationella koncerners etableringar 

på den nordiska marknaden istället för den konkurrens mellan regeringar och 
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kommuner som idag ofta råder och som bara är till fördel för de multinationella 

företagen. 

Inte minst viktigt för frc:mg~ng med att komma tillrätta med internation<ilise

ringens ncgaitiva sidor är att det finns en politisk vilja att bediva en offen

siv industripolitik och att utnyttja de medel som de näringspolitiskt ansvari

ga har tillgång till. Här brister det tex idag när regeringen inte utnyttjar 

de näringspolitiska möjligheter som redan står till buds när det gäller att 

kontrollera utländska företags uppköp av svenska företag. Utan en politisk 

vi !ja att använda de lagar som finns är det inte mycken mening att sk;;pa r:ya 

lagar. 

Kontroilinjens förslaa till "Laa om kontroll av ui:iäncisk företaasetabltrinG 

här i riket". 

Som redan framhållits tillstyrker LO den sk kontrollinjens förslag till lag 

om kontroll av utländsk företagsetablering här i riket. 

Inledningsvis vill LO vända sig mot den uppfattning som komr;;it till synes i 

debatten att kontrol I injens förs lag skulle strida mot Sveriges internationel Je; 

förpliktelser (särskilt då den s.k. OECDs kapitalliberaliseringsstadga). 

Kapitalliberaliseringsstadgan är en överenskommelse om allmän liberalisering 

av kapital röre 1 serna över gränserna. I denna finns dock undantags reg J er som 

ger de enskilda länderna rätt att hindra enskilda investeringar som skulle 

ha utomordentligt skadlig inverkan p~ landets intressen. I stadgan finns ock

så möjligheter att vidta åtgärder som är nödvändiga för att hindra att en 

tillåten investering f5r en sådan skadlig inverkan. Att införa ett kontroll

förfarande som ger samhället och löntagarna möjlighet att vidta nöcvär.diga 

undersökningar av investeringarnas effekter kan inte strida mot kapitallibera

liseringsstadgan då detta är enda sättet att konstatera huruvida en investering 

leder till men för landet eller ej och vilka justerande åtgärder som eventu

ellt kan behöva sättas in för att en ti I låten investering inte skall leda ti 11 

ett sådant men. 
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Det är endast om kontrollsystemet sin tillämpninq missbrukas för att 

ohämmat stoppa utländska företags etablerings verksamhet i Sverige som vi 

kommer i strid med kapitalliberaliseringsstadgan. Men en sådan tillämpning 

skulle fackföreningsrörelsen motsätta sig och det är också LOs övertygelse 

att även en bred politisk enighet finns för att en sådan tillämpning inte 

skall komma till stånd. 

LO vi 11 i övrigt lägga följande synpunkter på detaljer 

förslag: 

kontrollinjens 

1§ Om stiftelseformen även framledes kommer att få utnyttjas för privat 

näringsverksamhet bör stiftelser med utländskt intresse omfattas av 

samma regler för verksamhets- och etableringskontroll som gäl ier för 

andra föreslagna kontrollsubjekt. 

9§ Utländsk filialetablering och andra kontrollsubjekt än de i paragra

fen nämnda bör omfattas av verksamhetstillstånd på samma vis som före

sl~s för aktiebolag och handelsbolag. Det bör klargöras att ti1lst2nds

plikt skall gälla även för holdingbolag. 

13§ När det gäller villkor och föreskrifter i verksamhetstillstånd och för

värvstillstånd vill LO i anslutning till utredningens resone~5ng om 

OECDs uppföranderegler peka på att ILOs uppföranderegler också bör vara 

en utgångspunkt för sådana villkor. LO och fackföreningsrörelsen inter

nationellt har vidare fört fram åtskilliga synounkter på hur dessa två 

internationella instrument behöver förbättras. Tillståndsprövningen 

får därför inte okritiskt byggas på dessa internationella instrument. 

Bland de villkor och föreskrifter som uppställs vid en utländsk etable

ring bör också finnas lämpliga garantier för sysselsättningen, investe

ringarna, produktionen och den tekniska utvecklingen i företaget. Spr~k

frågan bör också lösas på ett för de anställda godtagbart sätt. Då det 
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kan vara svlrt för samhället att f6rmå företagen att uppfylla s~dana 

åtaganden när etableringen väl har skett är det viktigt med en noggrann 

prövning vid färvärv~ti llfället. Detta berörs närmare i kommer.tar~n till 

§§ ZZ - 25 nedan. 

LO vill också i detta sammanhang påminna om sina tidigare framförda 

synpunkter vad gäller s.k. nationell behandling. Sverige bär i interna

tionella sammanhang inte gå med på en ytterligare utvidgning av denna 

princip. Vidare bör den svenska regeringen på allt sätt verka för att 

regler i internationella överenskommelser som försvårar en nationell kon

troll av internationella investeringar bör ses över med syfte att fast

lägga de enskilda ländernas rätt att kontrollera de internationella in

vesteringarna för att skydda produktion och sysselsättning. Om d~tta 

för vissa internationella överenskommelser inte är möjligt bör re9~rir.9ar

na överväga att lämna de överenskommelserna. 

17§ Då paragrafen syftar till att skapa en parallellitet med MBL och att 

MBLs anda med information och förhandlingar skall genomsyra även här be

handlade företagsfärvärvssituationer bör paragrafen omformuleras enligt 

följande: 

'' ....... enligt denna lag, skall förvärvaren ge information till och 

genomföra förhandlingar med lokal arbetstagarorganisation som är eiler 

brukar vara bunden av kollektivavtal i förhållande till det företag för

värvet avser, rörande frågor som är av öetydelse för arbetsvillkor, fra~

tida sysselsättningen och andra anställdningsförhållanden i det berörda 

företaget. Den lokala arbetstagarorgani~ationen har rätt att föra upp 

förhandlingarna på central nivå. Resultaten av förhandling skall i form 

av förhandlingsprotokoll insändas till tiilståndsmyndigheten som u~der

lag för tillståndsbed5mningen. 
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Det ankommer på den lokala arbetstagarorganisationen att begära 

bistånd hos sin centrala organisation. Det är alltså inte en fråga 

för förvärvaren att fritt välja lokal eller central organisation. I 

det fall det företag förvärvet avser har flera arbetsställen och eller 

utgör en koncern skall förvärvaren informera och påkalla förhandling 

med samtliga berörda lokala arbetstagarorganisationer. Som regel kan 

det i sådana fall vara önskvärt för förvärvaren att ha en motpart i 

förhandlingarna. Den därvid nödvändiga samordningen är en intern fack

lig fråga som inte kan regleras i lagstiftningen. detta sammanhang 

kan erinras om att LO och PTK slutit ett avtal om facklig samordning 

i medbestämmandefrågor. 

Inte minst mot bakgrund av de skiftande förhållanden som således ·råder 

vid olika företagsförvärvssituationer vill LO understryka det riktiga 

i utredningens slutsats att inte införa ett särskilt sekretesskydd 

kring dessa frågor. 

23§ Liksom det inte är förvärvarens sak att väljA facklig motpart bör det 

inte heller vara t•llståndsmyndighetens sak att göra det. LO förordar 

därför att tillståndsmyndigheten ger de berörda centrala fackliga or

ganisationerna tillfälle att yttra sig i ,de ärenden som behandlas och 

ger dessa möjlighet att delta i myndighetens överläggning med part i 

ärendet. 

Det ankommer sedan på den centrala organisationen att ta de nödvändiga 

kontakterna med de berörda lokala arbetsorganisation~rn2 och gemensamt 

med dessa utforma yttrandet och organis"era deltagandet överläggning-

arna. 

24§ Grunden för tillståndsgivning bör enligt LO vara densamma som man har 

i Canada dvs tillstånd skall ges när det bedöms som gynnsamt eller nöd

vändigt för det berö;da svenska företaget eller för svensk industri 
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eller näringsliv i övrigt. Utredningen anser att en sidan grund fHr 

tillståndsgivning inte är motiverad utifr!111 det ringa intresse so:n 

utländska företag uppvisar för etablering i Sverige. 

Enligt LOs bedömning är bl a det förhållandet att utländsk företag~

etablering i Sverige sker nästan uteslutande i form av uppköp av be

fintliga i huvudsak framgångsrika företag tillsammans med de star.kt 

ökande behoven att bedriva en offensiv industri- och näringspoiitik 

i Sverige goda motiv för den av LO föreslagna grunden för tillst§nds

givningen. 

Fackföreningsrörelsen har i många olika sammanhang pekat p? behovc'1 

av en offensiv industri- och näringspolitik. De långsiktiga m'J man 

därvid ställer upp för industriu!vecklingen i dess helhet och för 

olika branscher måste ligga til! grund för en mer konsutruktiv( inrik

tad bedömning av hur ett utländskt uppköp eller utländsk etablering 

passar in i en långsiktig önskvärd utveckling. Vid prövningen bör man 

då också undersöka alternativ tiil det tilltänkta upoköpet eller eta

bleringen. 

Utredningen hävdar också att det knappast är möjligt att bedöma om 

ett uppköp är gynnsamt medan det däremot skulle vara lä:tare at: be

döma om den är i strid med samhällets intressen. Denna bedömning är 

enligt LOs mening knappast riktig utan beskriver snarast det förhål~an

det att utredningen enligt sina direktiv skulle arbeta utifr~n att nu

varande praxis vid bedömning av utländsr. etablering skL•lle bibehållas. 

Den avgörande skillnaden mellan den av utredningen förordade linjen 

och LOs ståndpunkt ligger i den praktiska hanteringen.: 
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22-25§ 

Med utredningens linje blir det för tillståndsmyndigheten och 

kontrollsubjektet lättare att uppfylla lagens krav ju mindre 

arbete man lägger ned på en granskning av ärendet. Hed LOs lin

je blir ett seriöst granskningsarbete nödvändigt från tillstånds

myndighetens sida för att lagens krav skall kunna uopfyllas. 

Effekterna av en föreslagen etablering blir därmed rner fuilstänc

igt belysta och riskerna-för missbedömningar mindr~. Samtidigt 

ökar samhällets möjligheter att ställa realistiska krav p~ eta

blerin!:'en. 

konsekvens med detta synsätt bör man enligt LO formulera om 13§ till: 

" .... säkerställa att företaget l:Jriver sin verksamhet ; enli9het 

med allmänt intresse." 

Det är viktigt att prövningen av verksamhetstillst~md och förvärvstil!

stånd samordnas. Visserligen ligger förvärvstiliståndet rent logiskt 

formellt före verksamhetstillståndet i tiden. Men det vore praktiskt 

ohållbart att först ge förvärvstillstånd"och sedan avslå verksamhets

tillstånd. Då det är verksamhetstillståndet som kan förenas med vill-

kor och föreskrifter skulle denna möjlighet praktiken bli utesluten 

om inte tillståndsprövningen för verksamheten och f0rvärven samordnade~. 
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TCO: 

TC:O ar.ser att de fdgor utrednir.gen berö!· är av största vikt inte 
minst ur fackliq synounkt. En utg~ngspunkt för de lösningar som 
kan ko~mv ifr~g; ~~ste vara att Sverige ing~r i en internationell 

arbetsfördelning som positivt påverkar de svenska företagens 
avsättningsmöjlighet~r och samtidigt ger de svenska konsume.nterna 
varor till lågn priser. ·Det internationella beroendet innebär 
emellertid ocf;sa problem so:n utredningen berört. Dessa problem 
är emellertfd inte av den arten att Svr:riae skall minska sitt 
internationella utbyte. Däremot behövs en-samhällelig reglering och 
kontroll av fo:·1m:rna för detta intern:itionel la ekonomiska samarbete. 

Problemen r.;ed d~ multinationella företagen har up;:imi:irksammats i 
intf:rnatione1la sammz.nhang. Hittills har resultaten från det 
internationella arbetet varit ganska begränsat. Det måste vara 
en svensk mälsjttning att snarast ucpnå en bindande internationell 
överr::nskommel se som reglerar de multinationella företagens ver1:
samhet. Med en sådan överenskommelse undvikes att enskilda lä;;
ders föret?.g särbehandlas antingen det gäller hemma- eller export
n.ark!laden. 

De stora, intern~tionella koncernernas långtgående handlingsfri
het och därav följande starka förhandlingsposition gentemot natio- · 
nella myndigheter och fackliga organisationer gör de:t enligt TCOs 
mening nödvändigt att stärka sar.1hällets möjligheter att paver;.:a 
den utl~ndsägda sektorns storlek och inriktning. Som särskilt vik
tiga framstår i detta san;i;Dnhan~ möjligheterna att kontrollera ut
ländska företitg~. förvärv av svenska företag. 

Det bör i detta sammanhang notercs att en kontroll av denna t'!r 
kräver resurser hos samhällsorganen för att göra ind~stripol~tisk2 
oc.h sarnhä 11 sekon(.lmi ska bedömningar. Sådana resurser finns for när
varande i mycket begränsad utsträckning. 

Det bör dock framhållas att den typ av åtgärder ut,...edningen be
handlar endast kan bidra t"il l uppfyl landet av en del av de ör:ske
mål från svensk sida som kan föreligga om att påverka det ut
landsägda företagssektorn. Lagstiftningen kan göras effektiv d& 
det gäller att förhindra etablering eller företagsförvärv genom 
att tillstånd inte ges i v·issa full. Därutöver ger den foreslilgna 
lagstiftningen från kontrollinjens och förhandlingslinjens före
trädan~ inöjl ighet att oåverka inriktr.ingen av den utländska före
ta9ssektorn ger:om möjl igh~teratt knyta de villkor och föreskrifter 
till investeringen som anses erforderliga för det allmänna intres
set. Däremot kan den givetvis inte utnyttjas i de fall man i stället 
vill stimulera utländsk etablering p~ nägot bestämt område, t ex 
i syfte att nä teknikspr)dningseffekter. · 

TCO delar i allt väsentli9tde värderingar och allmänna resonemang 
som kontrollinjens företrädare men även förhandlingslinjens före
trädare motiverar sir.a ställningstaganden med. Enligt TCOs upp
fattning ligger de3sa b~da linjers företrädare i själva verket 
mycket nära vara.nd:·c. TCO anser likson1 dessa båda linjers fö!··e
trädarc att det fo1·e:l igg~·1· ett ~·ehov 0v en lc:gfäst kor.troll c:v 
utliindsk fön:;tc;gselabiering i Sverige liksom möjlighete~5i1l 
kontroll itV cie utliin:iska forc:t<:gens ve?·kszir.hct E'ller etq~/~rir.gs-

15 Riksda{?en 1981182. I sam/. Nr 135. Bi/af?edel 
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tillfället. [·et vi':sentl iga med såväl kont:--oll injens so'" färha~d-
1 ingsl inJens förslag är att de ger san~ället li~som ~r an~tälldas 
org~nisationer en stiirkt förhandl ingsposit ion gentr.mot det :.it-
1 ar.dsägd?. företaget vi 1 ket jämfört med i d~g avsevärt förbätt:·;:r 
m6jligheterAö att s~kerställa en effektiv tillämpning av det 
svenske regel systemet. inom den utlandsägda sektorn av den sven5ka 
ekono;;iin. 

Det är vidare viktigt att framh~lla - vil~et kontroll- oc~ förband-
1 ingsl injens företrädare gjort - att dessc.: bådii 1 injers förshg 
ir1te in112~är riig~>n r<idikal oriläg~ning a,· Svrri'.;eS hittills\·arilnd~ 
p~litik ''ad g~ller ut1änds~-~ i~vesterin~ar i Svel~iy2. i stä~1et 
i:-:nebiir dessa bilda linjers föi·slag ett s"'.:eg i riktnin·:: :>1ct en 
reell 1 iku!.Jeh3r1dl ing öv ut~ändska företag i Sverige jtr.:fort r::2d 
inhe~ska f61~tag. I detta ~vseende innebär dessa linjers fbrsldg 
en anslutr.ing till o::rns 1?76 antagna p)·incir o::: naticinell beha:;c!-
1ing. TCO kan inte anslut~ sig till uppfattningen att nä~ot av de 
i utredningen framfbrda förslagen skulle strida mat Sveriges E
tag8nden enligt OECDs kap~talliberaliseringskod. Den reservation 
Sverigs gjorde i samband med anslutningen frän svensk sida till 
OECDs kapit~lliberaliseringskod tog sin utgångspunkt i en hänvis
ning till g~l1an~e svensk lagstiftning på ifrågavarande c~råde~. 
Därutöver kar, eri11ras om att OECDs kapitc:lliberaliserin~1skec har 
undantagsregle~ som ger de enskilda länderna r~~t att vidta ät
gärcier mot utländska direktinvesteringar som kan f6rväntas få en 
st;i.rkt skadlig inver!:an ("exceptionally cetrimenta1 ef!"ect") ;;å 
landets intressen. Vidare har inte heller den lagstiftning~ändring 
som gjcirdes i Sverige 1968 r6ra"de rätten för utlänning och ut
ländskt f6retag att idka näring här i landet - och som ~nnebar att 
näringstillst~ndskrav infördes för utl~nning och utländskt fHretag -
av OECD 2nsetts st5 i strid rned cte svenska åtc.gander.a enligt kapi
tal l ib2ral iseringskoden. De förslag som kontroll- och fHrhandlings-
1 injerna föreslår är av ungefär sar.ima principiena innebörd som den 
1958 gjorda lagändringen. 

TCO anser det riktigt att verksamhetstillstånd kan förbindas med de 
särskild~ villkor och föreskrifter som anses erforderliga för att 
säkerställa att verksamheten inte bedrivs i strid med öilmär.t intresse. 
D~nr.a principiella hållning har för övrigt även· intagits av fusic-~1~
kontrollutredr.ingen i förbindelse med de pro~lem den utredningen be
hand1ac2 (SOU 1978:9). 

TCO vill s§ledes tillstyrka kontrollinjens förslag b~tr-äffande kontroll 
av utländska övertaganden av svenska företag och av utländska ny
etnbleringar i Sverige. Beträffande fråg:>n om verks:imhc:tskontroll 
är TCO inte främmande fö;- kontroll injens förslag men ar:ser ändå att 
den modell som förhandlingslinjens företräd!re förordar bör prövas 
i första hand innan slutlig ställning tas till införande av en verk-. 
samhetskontroll ~vden art som kontrollinjens företrädare föreslagit. 
Om det efter denna första prövotid - som b~~ omfatt~ några år - skulle 
visa sia att förhandlinasmodellen inte varit effektiv anser TCO att 
man dz bör skärpa lagstiftningen pil förevarande or~;·åde och införa en 
verksarahetskontroll av den art kcntrollinjens förrträdare fBrordat. 
Redan r.u b:ir doci: Ciil igt TCOs uppfättning de ir.for:c:t i~>nskrav som 

-~ 
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kontrullinjen fbreslår - vilka är hämtade frän OECDs riktlinjer 
för multinationella företag med nä9ra tillägg och ändrin9n - "in-
g~ i en laofäst kontroll av de utlandsägda fciretagens verksa~het 
i Sverige. Härvidlag bbr även bvervägas att inkludera tillämpliga 
del ur av ILOs trepartsdeklaratio:i rbrande mul tinat-ione1la företag 
och socialp~litik i ett kontrollsystem rbrande mu1tinationella fbre
tag5 verksamhet i Sverige 

Härutbver vill TCO ge fciljande koffimcntar till nägra detaljer i 
kontrolli~jens förslag: 

Paragraf 17 fbreslås få följande lydslse: 

"Innen avtal träffas om sådant aktie- eller andel~förvärv, som är 
~i:'~.k:dspl-iktigt enligt dennz. 1ag, s1:c:ll för·1ärvaren ge informa
tic:~1 till cd1 92non!fora fö1·handl ·i11~1tir med 1 okal a1·bet~tagaror;a
nisation som är eller brukar vara bunden av kollektivavta1 i f~r
hållande till det fbretaa fcirvär~et avser, rbr~nde frågor som är av 
betydelse fcir arbetsvill~or, framtida sysselsättningen ach andra · 
anställningsfbrhållanden i det berörda företaget. Den lo%3la Brbets
tagarorganisationen har rätt att fBra uop förhandlingarna p! central 
nivi. Resultaten av förhandling skall i form av förhandlingsproto
koll, insändas till til lsti'indsmyndigheten som underlag för till -
ståndsbedb~1ingen." 

I anslutning till paragraf 24 i kontrollinjens förslc::g önskar TCO 
erinra om att organisationen antagit och ställt sig bakom Nordens 
Fackliga Samorganisations (rffSs) handlingsproc:;ram anqåend2 multi
nationella fBretaq vari bl a krävs: 

"Tillståndskrav rörande alla större etablerinuar och förvärv av 
företag i de nordiska länderna varvid tillstå~d skall beviljas 
endast i de fall etableringen eller fbrvärvet bedöms vara eller 
sannolikt blir till väse;1tl ig fördel för ifrågavar?.nde land." 

TCO vill härutBver mer allmänt hänvisa till de krav som framförs 
i NFS ha11dl ingsprogram angående multinationella förehg i för
bindelse med en kommande kontrollagst"iftning i Sverige rörande 
multinationella företag. · 

Slutligen vill TCO beröra den viktiga frågan om de fackliga organisa
tionernas möjligheter att samarbeta med fackliga organisationer i andra 
l~nder. Det bör-vara ett samhällsintresse att underlätta ett sådant sam
arbete. Lämpliga former för stöd frän samhället bör därför övervägas, 
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Sveriges ~dvokatsamfund: 

B. Princinielle avnnunkter 
------------------~--------

På sätt som senare närmare komme!' at'.., utvecklas har sc:.mf:.mdet 

incen erinran mot att kontrollen över utländska företag5 e~a

blerinz i Sverige utvidgas att omfatta varje förvärv av 2er 

betydande intresse i större svenska företag. 

Då det gäller frågan huruvida en verksamhetskor.troll Lör :..n

föras m~ste naturligtvis först avgöras, vilket tehcv scm verk-

ligen föreligge!" av en såäc.n kont:!""o} 1. Enighet syne~ ~<~.C.e. 

inom utredningen om att det inte förelige;er n2-got pata;li;~ 

aktuellt behov av en sådan kcr.troll. 

Det viktigaste ~otivet för e:i sådan konGroll är emellertid 

farhågor för att utlandsägda fö:-etag i f!•amtiden i:ite sl:~:..le 

komma att respektera det sve:-:.ska regelsystem som i.::!~5rt;:; fcr 

att tillförsäkra sarnhället och de anställda insyn i och i:i

flytande över näringslivet. 

Självklart kan det inte uteslutas att något eller några ut

landsägda företag kan komma att bryta mot den svenska arbets

rättsliga lagstiftningen; detsa.-nma gäller även helt s·,..ensk

ägda företag. Emellertid torde risken för att utländska multi-

·nationella företag skulle göra dettc:. snarast ha avta~it unaer 

senare år. Detta beror dels på att antagandet av OECD:s hand

lingsregler för multinationella företag och Internationella 

handelskarn.-narens riktlinjer för internationella investeringar 

hos företagen inskärpt nödvändigheten av att värdlandets regel

systern och samhällspolitiska mål respekteras, dels på att just 

de multinationella företagen är ffö•emål för en närgången be

vakning från massmedia och de anställda och deras organisa-
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ticner. Etl övertramp i ett land blir dt.;.rför snabbt 1:2.nt i 

and~a länder och kan där fä negativa effekter pä fGretasets 

relationer till myndiGheter och anställda. 

Enligt kontrollinjen skulle emellertid OECD:s handlingsreg

ler inte vara tillräckliga, bl a enär samhället inte skulle 

ha möjlighet att tillgripa sanlctioner mot "flagranta" över

trädelser. Mot bakgrund av vad som tidigare·anförts om er

farenheterna av utländska företags uppträdande i Sverige och 

utvecklingen under senare tid finner samfundet detta skäl 

inte utgöra ett tillräckligt motiv för etablerandet av en 

sådan omfattande byråkratisk särreglering för utländska dotter

företag, som kontrollinjen föreslagit, i vart fall inte om 

det väges mot de konsekvenser av negativ art som ett införan~e 

av det föreslagna kontrollsystemet skulle medföra. 

UtgångspuDkten för samtliga förslag är att utlandsä~da och 

svenska företag i princip skall behandlas lika. Avsteg frå~ 

denna skall göras endast om detta är påkallat av väsentliga 

allmänna intressen. Det kan konstateras att denna utg!n;s

punkt inte kommit till uttryck i den av kontrollinjen f5re

slagna lagtexten. Enligt denna ges administrativa rnyndig~eter 

omfattande befogenheter, som ger utrymme för diskretionär 

diskriminering av utländska föret~g. Exempel härpå är att 

- sedan verksamhetstillstånd beviljats - nya eller ändrade 

villkor skall kunna ·.uppställas f.ör ett utlandsägt föret2Es 

verksamhet, om detta anses påkallat av något allmänt intresse, 

som förbisetts vid den ursprungliga prövningen. Detta allmänna 

intresse behöver ~j ens vara "väsentligt". Vidare skall till

synsmyndigheten på de utlandsägda företagets bekostnad k~.nna 

utse ·offentlig utredningsman och offentlig revisor. UtJands

ägt företag som anses driva sin verksa:;-.het i strid mot "all

mänt intresse" skall vid vite kunna fö1·eläggas att efterkor.~-na 

av Industriverket uppställda förelägganden. 

Enligt kontrollinjens försl~g synes vidare utlandsägda före

ta~ kunna bli skyldiga att - efter det förhandlingar förts 
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enligt medbestämmandelagen och utan ntt företngets upptr~fen

cl.e givit anlednine; tilJ anmäY"lming - pil. bc[';lir·an e.v centr~~l 

arlietstacarorganisation ffö·handla r.1ed både Industri 'Jerlu':t 

och regeringen om samma fråga som avhandlats under medbest~m

mandeförhandlingen och kanske även varit föremål för bedömande 

av Arbetsdomstolen. Någon tidsgräns liar ej uppställt~ för 

dessa förhanJlingar, och deras varaktighet är uppenbarligen 

i stor utsträckning beroende på vilka åtgärder son1 arbetstasar

organisationen vidtager. 

Visserligen föreligger inte anledning tro att arbetsta.garorg2.·

nisationerna skulle utnyttja de befogenheter de erh&llit för 

att skaffa sig förhandlingsfördelar som inte står dem till 

buds gentemot svenskä.gda företag, men redan hotet om s&.d?.na d:.:~t:a 

förhandling~omgångar och arbetstagarorganisationernas möjliG

heter e.tt fördröja genomförandet av kanske brådskande åtgär

der skapar en obalans gentemot svenskägda företab• som av ut

ländska företag måste uppfattas som en allvarlig diskrimine

ring. De nu angivna konsekvenserna ter sig säkerligen för 

utländska företag betydligt allvarligare än de i lagen an

givna sanlctionerna - indragning av verksamhetstillstånä .::;ch 

föreläggande att sälja aktier - vilka sanktioner säkerligen 
sällan kommer att användas. 

Företrädarna för kontrollinjen har uppenbarligen insett att 

deras förslag kan komma att uppfattas som om en ny politik 

inletts av Sverige gentemot de utlandsägda företagen, ehuru 

detta inte varit deras avsikt. De har därför betonat att de 

befogenheter, som lagts i myndigheternas händer, skall utövas 

med omdöme. Merparten av utlandsägda företag skulle sålunda 

inte komma att föreläggas särskilda villkor utöver dem som i 

princip följer av OECD-reglerna. Det är inte heller "avsikten" 

att offentlig revisor skall utses i andra företag än i de 

allra största, ehuru detta i undantagsfall kan komma att ske. 

Avsikten med förslaget säges (s 479) endast vara att "mot

verka" att utländskt ägande av här i landet verksamma före

tag försvagar effekten av de samhälleliga och företagsdemc

kratiska instrument, som ansetts nödvändiga för att de an

ställda skall ha insyn i och inflytande över nä~ingslivet. 
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Förslags~tällarna tror därför inte att den lagstiftnin~ de 
före:;;lagit l:ommcr att ge anled:iing till några oc;;rnnsarr.ma !rnn

sekvenscr i förhållande till främmande stater och utländsl-:a 
företag. 

Många av samfundets ledamöter har som rådgivare biträtt ut

ländska före~ag som önskar etablera sig i Sverige. Represen

tanter för sådana utländska företag har därvid regelmässigt 
varit intresserade av att få veta vilket rättsskydd som före

tagets svenska investering
0

skulle komma att åtnjuta och huru

vida eller i vad mån de kommer att likabehandlas med svenska 
företag. Enligt samfundets på erfarenhet grundade uppfattning 

" skulle en lagstiftning, som formellt ger utrymme för omfc.ttan-
de diskretionära administrativa åtgärder gentemot utlands
ägda företag, utgöra en starkt negativ faktor för ett utländsx~ 

bolag som överväger att etablera sig i Sverige. Hä:·till skulle 

även vagheten i termen "allmänt intresse" bidraga. Utl&ndsks 
företagsledare och jurister är väl medvc:tna om det :-ine;;a sl::;.·~::J. 

ett sådant uttryck erbjuder och att betydelsen därav ka.n ke;;:;r.,a 

att undergå betydande förskjutningar efter några år. Risk 

föreligger dtirfcr att en verksamhetskontroll enligt kont::ooll
linjens förslag skulle ko~ma att minska utländska företags 
etableringar i Sverige. 

Samfundet anser även att det allvarligt måste ifrågasätta3 o~ 
kontrollinjens förslag om etablerings- och verksarrJ1etslrnntroll 
är förenligt med Sveriges internationella förpliktelser en~ig~ 
OECD: s ·liberaliseringsstadga. Den av kontrollinjen föreslagr..a 
verksamhetskontrollen har inte al1s som 1916 års lag till 
syfte att skydda svenska naturtillgångar. Om kontrollinjens 
förslag anses böra genomföras to::ode Sverige därför böra om
pröva sin anslutning till OECD:s liberaliseringskonvention. 

Som tidigare angivits är samfundets allmänna uppfattning att 

Sverige bör upprätthllla en etableringskontroll för utländska 

företags etablering i Sverige· och utländska företags förvärv 

av betydande intresse av större svenska företaG. Därvid bör 
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tillst~ndsmyndiu,he~.en kunna fÖl"estriva cct'c f0retaget zkall 

förbinda sig att följa OECD:s uppförandekod eller andra lik

n~nde internationellt accepterade regler. Även ahdra villkor 

som kan anses erforderliga för att förebyG~a att från allmän 

synpunkt väsentliga olägenheter uppkonuner bör l:unna uppstt;.l las' 

men stor restriktivitet bör hjrvid iakttagas. Vid utländskt 

företags förrärv av betydande intresse i existerande svenskt 

företag bör givetvis de anställdas synpunkter inh~rntas rare 

ärendets avgörande. De synpun::ter som de anställda och deras 

fackliga organisationer lämnar måste självklart tillmätas 

mycket stor betydelse vid ärendets avgörande. Härvid kan 

prövas om etableringen eller förvärvet är oförenlit;t med 
... 

väsentligt allmänt intresse. Dä:!'.'emot anser samfundet av st-.2.1 

som utvecklats ovan att någon verksamhetskontr611 enligt kcn

trollinjenö förslag inte bör införas. Skulle någct ~la~r&nt 

brott mot det svenska regelsystemet s~e torde svenska myncib

heter och organisationer ändock ha tillräcklig~ m3jlighete:· 

att bl a genom förhandlingar påverka det utländska företage~s 

uppträdande. 

Samfundet övergår härefter till att !ramföra några synpunkter 

å de olika förslagen. 

II. Kommentarer till fö~fattnin~sförsla~en 

A. Inledande anmärknin~ar --------------------------
Samfundet vill till en början beröra vissa frågor av lag

teknisk natur. 

1. Samfundet delar uppfattningen att det lagtekniska sam

bandet mellan skydd för fast egendom och skydd mot icke 

önskvärda utlä~dska etableringar bör lösas upp. I de fall 

en tillämpning av båda regelsystemen samtidigt kan vara 

aktuell, bör en samordning ske så att dubbla prövnings

förfaranden undvikes. 

2. Samfundet har noterat att utredningen om utländska över

taganden av svenska företag bedrivits delvis samtidigt 
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som konkurrensutredningen ut~rbetat sitt förslag till 

fusionskontroll, men att någon egentlig samo~dning av u~ 

olika förslagen inte förekommit. Enligt samfundets mening 

bör en samordning ske mellan en eventuell kc•rrunande lag. 

om fusionskontroll och kontroll av utländska företags fGr

värv av existerande svenska företag. Samfundet anger i 

det följande några exempel på frågor beträffande vilka 

samordning bör ske. 

a) I konkurrensutredningens förslag undantas vissa förvärv 

när företagets storlek understiger vissa gränser. Bl a 

av de skäl som åberopats från samfundets sida i yttrandet 

över konkurrensutredningens förslag bör frågan o~ etable

rings- och förvärvstillstånd erfordras göras beroende 

av storleken av det aktuella företaget. 

b) Enligt kontroll- och förhandlingslinjen (se s 435) skulle 

skäl ej föreligga för att från kontroll undantaga för

värv grundat på utbyte av konvertibla skuldebrev mo~ 

aktier. I samband med tillkomsten av lagen om kcnvertib::Lc:. 

skuldebrev gjordes den ändringen i 1916 års lag att för

värv av aktier, grundade på konvertibla skuldebrev, ej 

omfattas av förvärvsförbud. Samtid.:.gt infördes regl€:' i 

aktiebolagslagen om tvångslikvidation i det_ fall rättelse 

av missförhållånde mellan fria och bundna aktier ej sker. 

Konkurrensutredningen konstaterade att sådan tvångs~ikvi
dation inte kunde förenas med ett system för förvärvs

kontroll och fann därför att förvärv av aktier mot kon

vertibla skuldebrev ej borde omfattas av den föreslagna 

kontrollagstiftningen. Samfundet utgår ifrån att reglerna 

om tvångslikvidation skulle utsträckas att gälla även fall Ci 

det nya kontrollsystemet kringgåtts med hjälp av konver

tibla skuldebrev. Dessa regler ger enligt samfundets upp

fattning tillräckliga möjlig~eter att ingripa mot försök 

till kringgående. Mot bakgrund härav, och då ett hot om 

ingripande mot ett senare utbyte avsevärt skulle försvåra 

omsättningen av konvertibla skuld~brev, anser samfundet 

skäl föreligga för att förvärv av aktier mot konvertibla 

skuldebrev bör undantagas från etableringskontrollen. 
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c) En ytterlicare skillnad mellcin· lrnni·:urrensutrcdninc;ens 

förslag och kontroll- och förhandlingslinjen är att kon

kurrensbegränsningsutredningens förslag innebär en efter

handsprövninc; , medan nu aktuellt förslag i princip inne

bär en förhandprövning där underlåtenhet att göra ansö%an 

eller avslag innebär att förvärvet ogiltigförklaras. 

Denna sistnämnda ordning stämmer överens med nuvarande 

regler enligt 1916 års lag. I de~ fall en tillämpning av 

båda· lagsystemen kan ol,i aktuell bör en samordning ske 

på lämpligt sätt, så att dubbla prövningsförfaranden om 

möjligt undvikes. 

När samfundet härefter överg~r till att kommentera de olika 

linjernas föralag till lagtext skall dessa kcmmentarer ses 

mot bakgrund av dels att samfundet avstyrke:' ko;:-.trollinjens 

förslag till verksamhetskontroll, dels de allmänna synpunJ..::.e:' 

som anförts om lämplig lagstiftningsf'Jrm fö:r· en etab:ier·ings

kontroll. Av vad tidigare anförts framgår vida:'e att samfuncst 

i princip ställer sig positivt till att bestär.,irielserna om 

etableringskontroll utfor·rnas på ett såd.ant sätt att c:.~·bets

tagarorganisationerna far ett inflytande vid tillståndsgiv

ningen. 

Genom att utredningen valt att presentera tre förslag har sa~

fundet ansett sig böra i huvudsak kor.JJ11entera endast vissa 

viktigare frågor huvudsakligen av principiell natur. Eh even

tuell lag om fusionskontroll torde även komma att påverka ut
formningen av lagstiftningen om etableringskontroll. Med hän

syn härtill torde ett på basis av remissytt~andena utarbetat 

förslag till etableringskontroll böra unde!'kastas ett nytt 

remiss förfarande. 

Med hänsyn till samfundets principinställning avse!' nedan

stående kor.imentarer endast bestämmelserna angående förvärvs
tilh;tånd. 

_§_],_. Uttrycket "likställt förbehlll:' förekommer ej tidigare 

i lagtext beträffande aktiebolac. Samfundet anser att 
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närmare bestämmelser om ett sådant förbehåll bör int.:::c;<..:; 
i akticbolagslngen och då närmare preciseras. 

Ll· Bestämmelserna i § 4 bör ir.föras i aktiebola[;slagen. 

§ 15. Samfundet anser att gränsen 5 % enligt § 15 punkt 1. är 
lämplig under förutsättning att en begrän~ning införes 

som hänför sig till företagets storlek. Därutöver erford

ras enligt samfundets uppfattning endast en ytterlicare 

gräns förslagsvis vid 50 %. Såväl vid gränsen 5 % som 
gränsen 50 % kan - som tidigare angivits - skäl föreliGga 

att uppställa särskilda villkor i det fall förvärvstill

stånd lämnas. I sådana villkor kan myndigheten jämvä:, 
om så skulle anses påkallat, ange att särskilda bestäo

melser slrnll gälla för det fall kontrollsubjektet öve:>ta:> 

en större andel av aktierna än vad som gäller vid 
värvstillståndets meddelande. 

r•· .!.Or-

Regeln i § 15 sista stycket· är olämplig. En förvärvare 

torde ej vilja binda sig definitivt för förvärv av a~
delen innan han känner villkoren för tillståndet. 

Lll· Samfundet tillstyrker en ordning i er1lighet :ned '.rnntrc:ll
linjens förslag § 17. Samfundet har i detta sar::...'!lanhani; 
noterat att enligt kcntrollinjens förslag arbetstagar

organisationer eller arbetstagare som får ta del av in
formation i samband med ett tilltänkt förvärv ej skall 
vara underkastade tystnadsplikt (se härom utredningen3· 
s 461 samt jämför§ 37). Att särskild tystnadsplikt ej 
erfordras enligt lagen om anställdas styrelserepresenta
tion ter sig naturligt. Varje styrelseledamot ha~ enligt 
aktiebolagslagen tystnadsplikt i vissa frågor. I avsaknaj 
av särskild bestämmelse i den föreslagna lagen skulle 
emellertid såväl anställda i arbetstagarorganisation 

som enskilda arbetstagare ej kunna ställas till ansvar fö~ 
bruten tystnadsplikt, trots att tystnadsplikt i och för 

sig är en f5rutsättning för kontrollinjens f5rslag. Mot 

bakgrund härav synes bestämmelsen i § 37 b5ra o~fatta 

samtliga dem som tagit befattning med ärendet. Vidare bör 
en eventuell lag om samråd med arbetstagarorganisation 

föreskriva viss längsta tid inom vilken ärendet skall be

handlas. Det är av vikt att frågor av denna typ behandlas 
skyndsamt. 
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~. 'I'ill::;tf,JJd sl~al1 enligt § 24 }:unna 'Jä[:ra::; om ti1 lst[:Jd:?'c 

skulle vara ttoförenligt med allmänt intresse''. Denna grund 

för vägrat tillstånd skall jämföras med 1916 års lags ~ct

svarande uttryck ttväsentligt allmänt intressctt. Samfundet 

anse1· ej skäl föreligga för att frångå dbn i 1916 års Jag 

fastlagda principen att tillstånd skall vägras endast om 

ett beviljande skulle strida mot ett ttväsentligt allmänt 

intresse". 

~· Bestämmelserna i § 26 och följ ande angående tillsyn m ~ 

har i första hand sin betydelse för tillsyn över hur ett 

verksarnhetstillstånd efterföljes. Med tänsyn ti1l c:tl se:.m

fundet anser att förvärvstillstånd sl~all kum:a kombine:·a2 

med vissa, internationellt allmänt accepterade regler !ör 

ett kontrollsubjekts bedrivande av verksamhet anser s~.:::

.fundet det lämpligt att myndighet övervakar att sådar.c. 

förelägganden efterföljes. Statens Industriverk b~r ut~~~a 

sådan myndighet och Industriverket b5r ges sådana be~ogsn

heter att san!tliga upplysningar e:oh2.lles som kan anses 

erforderliga för kontrollen. Samfundet anser det därr3r 

ej vara nödvändigt att Industriverli::-=t jS.mväl ska:l ~unna 

tillsätta särskild revisor (offentlig revisor) eller sä~

skild sakkunnig (offentlic utredningsman). Vad gKller f5r

slaget om att o.ffentlig revisor sk~ll kunna ~illsätt2s bö~ 

noteras att en auktoriserad revisor enligt aktiebolags

lagens bestänunelser har att bevaka även tredje :nans in

tressen. Enligt brottsförebyggande rådets promemoria 

(PM 1978:2) skall kretsen av .fö!·etag som skall ha auktori

serad revisor utökas. Genom den auktoriserade revisorns 

fristående ställning torde skäl - om sålunda föres:~gen 

lagstiftning genomföres - saknas för att tillsätta sär

skild offentlig revisor. Ej heller anser samfundet att 

det bör föreligga möjlighet att utse offentlig utrednings

man. Samfundet anser det helt tillfyllest 'l]'led den möjiiE;

het som för närvarande föreligger för arbetstagarorgani

sationer att tillsätta styrelseledamöter samt statens 

möjlighet att i vissa bolag tillsätta statlig styre1se

·representant. 
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~ 3:~. Rege!'ingen eller Indust::-·ivcrket bör enli[.t samf'c1nc:1~ts 

mening h2 m'.:ij ligl1et att pålw.lla ffö-·!Jandlint; med företas 

som ej följer utfärdade villkor. 

Samfundet anser det emellertid vara olämpligt att arbets

tagarorganisation skall ha en ovillkorlig rätt att på

kalla överläggning inför myndigheten. En möjlighet för 

organisationen att he~ställa om att en överlägbning skall 

hållas föreligger alltid men beslutet om över·läggningen 

bör fattas av myndigheten. 

över~ångsbestäm~elserna 

Vad slut~_igen gäller övergån!;sbestämmelsern2 sakr..ar sam

fundet anledning kommentera dessa med hänsyn till att de 

huvudsakligen berör verksam.'1etstillstånd, som sc.:::f<mdet 

avstyrker. Samfundet vill dock påpeka att det inte finns 

nå(on definition av ~ad som avses med uttrycket "driva 

annan näringsverksamhet". 

Övergångsbestämmelserna innebär i princip en retroaktiv 

lagstiftning med här.syn till att tillståndsmyndighe~en 

ees en ovillkorlig r2-tt att föreläg6a :'örete.g att incm 

viss tid söka verksamhetstillstånd. : det fall den av sa:r,

fundet föreslagna lagstiftningen skulle kom.~a till st~nd, 

d v s att kontrollsubjekt i samband r.Jed tillst2.:-1d fc·r föY"

värv av företag kan åläggas viss uppförandekoc, utg2.::-- sa::i
fundet ifrån att denna lagsti~tning ej göres retroaktiv. 

Samfundet hänvisar till koJJL~entarerna under B till §§ 1, 4 och 

15 varvid kollllnentaren till § 24 hänför sig till § 15 i lika
behandlingens förslag. 

Samfundet har på sätt ovan angivits avstyrkt en lagstiftnins 

som skulle innebä!"a en verksamhetskontroll men tillstyrkt en 

etableringskontroll, i princip innebärande en utvidning av 

1916 års lar;. Enligt förhandling.slinjens förslag skall ett 
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u tl.::ind sl:on '.,rulle r'at företag erhålla. n:/et ab lerinc:s t i 11 s t.:J.rd 

för att få påbörja sin verlcsamhet i landet. Som tidiga!'e an

givits liar samfundet inte nfigon principiell erinran bäremot. 

Samfundet h~nvisar till kom:nentarerna under~ till§§ 1, 4, 
15, 17 och 22, varvid kommentaren till § 17 hänför sig till 

§§ 15 och ~4 och ko~JTientaren till § 22 till § 22 i förhand

lingslinjens förslag. 

Lil~:::.o:n 1'31' lwntrollinjen har best2.mmelserna i § 25 och föl,i2.n

de i första hand sin betydelse för tillsyn över hur ett ev~n

tucllt nyetableringstillstånd efterföljes. Den ordning som 

därvid föreslagits överensstämmer emellertid väl med sam

fl!1:dets uppfattning or.: hl!r ett förvärvstillst6.nd, k-:Jr.:tiin.:-!·a: 

med vissa internationellt allmänt accepterade regler, b3r 

kunna kontrolleras. 

Samfundet an:::.luter sig , princip till de riktlinjer so~ ligge:· 

till gru!'ld !'ör förhandlingslinjens reg2.er i §§ 30-32. 
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Sveriges aktiesparares riksförbund: 

Ett litet högindustrialiserat land som Sverige är starkt beroende 

av utlandet. De företag som bär upp huvuddelen av industripro

duktionen arbetar under internationella konkurrensvillkor. Om

kring hälften av den totala svenska industriproduktionen ex

porteras. För nya företag ell~r produkter kan man räkna med en 

betydligt högre exportandel. Den svenska hemmamarknaden är i sig 

alltför liten som underlag för konkurrenskraftig produktion. 

Utländska företag uppträder på den svenska marknaden inte endast 

som konkurrenter till de inhemska företagen. De Ar också i mycket 

stor utsträckning underleverantörer av ofta tekniskt avancerade 

halvfabrikat, komponenter eller system till de svenska företagen. 

En för den svenska samhällsekonomin mycket betydelsefull import 

av teknologi sker via de utländska företag som är etablerade här 

med filialer, dotterbolag eller som partners i svenska företag. 

Sveriges internationella beroende kommer inte att minska utan 

tvärtom att öka. Balans i våra utrikesbetalningar, tillfreds

ställande lösningar av samhällets åtaganden gentemot stora med

borgargrupper, bibehållen levnadsstandard rn m förutsätter en 

kraftig utbyggnad av den industriella kapaciteten. Men det är 

inte bara fråga om att bygga ut kapaciteten. 
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Den måst~ samtidigt tekniskt förnyas, .såväl med avseende på 

produkter, som tillverkningsmetoder. Sveriges resurser för 

forskning och utveckling är emellertid begränsade. Vår själv

försörjningsgrad med ny teknik kommer att vara lägre än tidigare. 

Teknik kan dock importeras på olika vägar. Den viktigaste im

portmöjligheten är den som sker genom att avancerade utländska 

företag bedriver produktion och utvecklingsarbete i Sverige. 

Det är betänkligt att utländska direkta investeringar i Sverige 

sjunk~t under en följd av år. Aktiespararna har från banker, 

advokatbyråer, revisionsbyråer erfarit ~tt antal förfrågningar 

från ~tländska företag vilka överväger att etablera sig i 

Svertge avsevä~t minskat under senare år. 

Sveriges svenska myndigheter kan således inte välja och vraka 

bland företag som står i kö för att komma in i vårt land, något 

som de som företräder kontroll- och förhandlingslinjen i ut

redningen synes ha utgått ifrån. I stället får man från svensk 

sida aktivt söka intressera utländska företag att etablera sig 

i Sverige. En rad krisdrabbade företag och kommuner har redan 

med växlande framgång prövat på detta. 

Aktiespararna avstyrker därför lagstiftning innebärande skärpt 

kontroll av utlänningars övertagande av svenska företag, införande 

av nyetableringskontroll och införande av verksarnhetskontroll. 

1916 års lagstiftning med de tillägg som senare gjorts, borde 

vara tillräcklig för att åstadkomma sddant skydd ~ot icke önskvärt 

utländskt inflytande över svenska företag, som också Aktiespararna 

anser bör finnas. 

Den förhållandevis liberala politik Sverige fört när det gäller 

utländska direkta investeringar i vårt land bör inte bli före

mål för ändring sägs-det i utredningsdirektiven. Den föreslagna 

lagstiftningen skulle däremot enligt vår mening kunna hindra 

önskvärda utländska investeringar i Sverige. 

Utländska företag - såväl de som är redan verksamma, som de som 

överväger.att etablera"sig här - uppfattar sannolikt en bered

skapslagstiftning negativt. Före~agen kan se en lagstiftning a~ 

detta slag som en risk för försämrade villkor ävensom att andra 
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villkor (bl a koncessionstvånget) kan komma att gälla för ut

ländska företag än för svenska. Hittiils har svensk lagstiftning 

byggt på principen om likabehandling. 

Utredningen har inte gjort gällande att utländska företag varit 

mindre "laglydiga" än svenska företag eller att de missbrukat 

sin ställning här. Tvärtom anser utredningen att utl~ndska före

tagen utgör ett mycket värdefullt inslag i de svenska närings

livet. 

Det är vidare mycket tveksamt om en lagstiftning enligt kontroll

och förhandlingslinjernas förslag är förenlig med de åtaganden 

som Sverige gjort ·inom OECD och annorstädes. 

Risken för att en svensk lagstiftning som diskriminerar utländska 

företag eller som uppfattas som oförenliga med ingångna överens

kommelser utlöser motåtgärder från andra länders eller inter

nationella organisationers sida, måste också beaktas. Sådana mot

åtgärder kan avse såväl svenska investeringar utomlands, som 

svensk export. Detta är inte bara en teo_retisk, utan tvärtom i 

högsta grad, en reell risk. Det visar reaktionerna på den reg

lering av importen av skor, som Sverige vidtog för några år sedan. 

Aktiespararna vill i detta sammanhang också erinra om det för

hållande att Sverige är nettoexportör av kapital. Vårt land be

höver ökad tillförsel av kapital - framför allt av två skäl. 

För det första är det från näringspolitisk synpunkt fördelaktigt 

med en breddning av den inhemska kapitalmarknaden. Härigenom kan 

också aktiemarknaden breddas och utrymmet för nyemissioner ökas, 

vilket är ett akt~espararintresse. För det andra finns det sta

biliseringspolitiska skäl att verka för en ökning av kapital

importen. En sådan utveckling skulle enligt Aktiespararnas mening 

motverkas av kontroll- och förhandlingslinjernas förslag. 

Aktiespararna har inte anledning att i detalj granska utredning

ens förslag till kontroll av utländska direktinvesteringar i form 

av nyetablering av företag eller övertagande av svenska företag 

etc, utan övergår i stället till att behandla frågor rörande aktie

marknaden och de börsnoterade företagen. 

16 Riksdagen 1981182. I sam/. Nr 135. Bilagedel 
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Enligt statliga långtidsutredningar, kapitalmarknadsutredningen 

m fl kommer företagens största kapital_försörjningsproblem att 

gälla det egna kapitalet. Prognoser och kapitalbehov är visser

ligen mycket vanskliga att göra men det förefaller inte orim

ligt att räkna med emissionsvolymer som för börsföretagens del 

i början av 1980-talet skulle kunna uppgå till belopp på mella_n 

2 och 3 miljarder kronor per år. Huruvida företagens framtida 
efterfrågan på riskkapital verkligen blir av denna stor-

lek beror givetvis på en rad faktorer, främst expansionstakten 

och lönsamhetsutvecklingen, men också av olika institutionella 

och politiska betingelser, t ex beskattningens utformning. Aktie

spararna anser att en politik som konsekvent syftar till marknads

mässiga lösningar av företagens expansionsbehov är det bästa 

sättet att tillgodose efterfrågan på riskvilligt kapital. Om en 

sådan politik får råda borde det inte finnas anledning att miss

trösta beträffande den svenska kapitalmarknadens möjligheter att 

åstadkomma en betydande ökning av utbudet av riskkapital för lön

samma investeringar. 

Aktiespararna anser likafullt ..att en politik som syftar till att 

säkerställa företagens försörjning med riskkapital också bör til

låta att kanalerna till utländska kapitalmarknader hålls öppna. 

Det kan tidvis uppstå trängsel på den svenska marknaden, särskilt 

om flera stora företag vill göra emissioner samtidigt. Företagen 

kan, bortsett från behovet av kapitalförstärkning, också vilja 

begagna utländska marknader som ett led i sin strategi för upp

tagande av utländska lån, marknadsföring m m. Det är vidare 

nyttigt om den svenska aktiemarknaden blir influerad av utländska 

marknader och att svenska företag blir föremål för· internationell 

bedömning. 

Såsom utredningen uppger har ca 80 % av börsföretagen bolags

ordningar med s k utlänningsklausul som föreskriver att högst 

20 % av aktiekapitalet eller om aktierna har olika röstvärde, 

hög~t 40 % av aktiekapitalet med högst 20 % av rösträtten för 

samtliga aktier kan förvärvas av utlänning. Rätten till utländ

ska förvärv av aktier i börsföretagen har hittills endast i ringa 

grad utnyttjats. Det finns sålunda redan inom ramen för gällande 

regler utrymme för import av utländ-skt riskkapital - ett utryr..rnc 

som automatiskt växer nominellt i takt med de nyemissioner före-
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tagen kan komma att göra. 

Man kan utgå från att de uppköp av svenska aktier som sker via 

börsen är portföljinvesteringar, d v s investeringar som pla

ceraren gör i syfte att komma i åtnjutande av avkastning, och 

inte i syfte att utöva någon direkt företagarfunktion i Sverige 

eller att utöva något inflytande över skötseln av svenska före

tag. Utlänningar som vill förvärva så stor del av ett svenskt 

företag att de kan utöva inflytande över detsamma torde normalt 

inte göra uppköpen via börsen. 

Som bekant har kontrollen av utländska investeringar skett dels 

via 1916-års lag dels via valutalagsstiftningen. 

En fungerande kontakt mellan den svenska aktiemarknaden och ut

ländska placerare förutsätter således först och främst att valuta

regleringen uppmjukas eller helt slopas så att utlänningar kan 

fritt köpa s k fria aktier i svenska bolag och även ha möjlighet 

att då de finner så motiverat avveckla sina innehav. 

om valutaregleringen avvecklas eller mjukas upp är det emeller

tid angeläget att icke nya hi~der reses för handeln med aktier 

över gränserna. Aktiespararna avstyrker därför utredningens för

slag innebärande att utlänning, när vissa spärrgränser över

skrides, måste ha förhandstillstånd av svensk myndighet för sitt 

förvärv. En sådan regel skulle, bl a med hänsyn till den betyd

ande risken för läckage av information, vara mycket opraktiskt. 

Regler av detta slag skulle s~nnolikt avskräcka många utländska 

placerare från att köpa svenska aktier. 

Utredningen föreslår att reglerna om börsstopp skall kunna til

lämpas i syfte att undvika att börskursen på ett företags aktier 

påverkas av s k insider-spekulation eller spekulation härrörande 

från informationsläckage under den tid ett kontrollsubjekts för

värv av aktier i för~tagen är föremal för myndigheternas pröv

ning. Aktiespararna tror för sin del att ett börsstopp inte vore 

en fr_amkomliq väg att uppnå detta syfte. Behandlingen av detta 

slag torde sannolikt bli mycket tidskrävande. En procedur som 

sträcker sig över flera månader är in t"e otänkbar. Erfarenheterna

från de fall där börsstopp tillämpats .under senare tid visar att 

långa stopp· är mycket olämpliga.- Det finns ·risk för att börsstop::-c::·: 

i sig själv kan ge anledning till spekulativa kursrörelser. 
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Aktiespararna tillstyrker utredningens förslag att utlänning 

efter dispens från regeringen eller den myndighet regeringen 

bestämmer kan få rätt att förvärva bundna aktier. 

Emission av konvertibla skuldebrev har visat sig vara en under 

vissa förutsättningar fördelaktig metod för företagen att an

skaffa kapital i former som på·sikt möjliggör en förstärkning av 

soliditeten, På senare tid har några svenska företag emitterat 

kovertibla lån utomlands. För att sådana lån skall kunna placeras 

hos utländska institutioner och privatpersoner måste dessa ha 

full säkerhet för att svensk lag eller svenska regleringar inte 

hindrar dem från att i sinom tid konvertera fordringsbevisen till 

aktier. 

Utredningen har föreslagit att förvärv av aktier genom konvertering 

av konvertibla skuldebrev skall lyda under samma regler som 

andra aktieförvärv. Reglerna om förhandstillstånd skall således 

gälla när vissa spärrgränser överskrides. Enligt Aktiespararnas 

uppfattning skulle en regel av detta slag göra det r.~stintill 
omöjligt för svenska företag att begagna-den finansieringsteknik 

som utgivande av konvertibla skuldebrev i utlandet innebär. Riks

banken har vid behandlingen av Sandviks och Esseltes emissioner 
-

av konvertibla lån utomlands uppställt garantier för att banken 

för sin del inte skall hindra konvertering. 
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2 FÖRBÄTTRAD INFORMATION OM ÄGARFÖRHÅLL.ANDENA I SVENSKA A1.'TIEBOLAG 

Kammarrätten i Stockholm: 

Frågan om förbättrad information om ägarförhållandena 

i svenska aktiebolag utgör till största delen en 

lämplighetsfråga. Anonymitetsskyddet för aktieinnehav 

synes kammarrätten inte vara särskilt angel~get utan 

avgörande synes vara äe besvär och de kostnader som 

en utökad uppgiftsskyi6JJ}ighet medför. Kammarrätten 

anser att utredningsförslaget är väl avvägt och 

tillstyrker förslaget i denna del. 

Överbefälhavaren: 

I kontrollen av den utländska företagsetableringen utgör 
informationen om utländskt inflytande i svenskt näringsliv 
en viktig del. Den av utredningen föresl~gna möjligheten 
till utökad insyn i ägandeförhållandena synes lämpligt 
avvägd och tillstyrkes. 

Eankinsnektionen: 

Förslaget att VPC skall framställ~ en offentlig förteckning, som 

i fråga om varje större bolag - även sådana som inte är avstäm

ningsbolag - upptar aktieinnehav överstigande 500 aktier (i vissa 

fall 100 aktier) jämte uppgift bl a om ägaren är kontrollsubjekt, 

är enligt inspektionens mening alltför långtgående med hänsyn till 

de intressen som skall tillgodoses. Enligt-förslaget kan straff 

drabba den som försummar att anmäla ett registreringspliktigt in

nehav. Det är därför angeläget att kretsen registreringspliktiga 

inte görs större än nödvändigt. Det allmännas intresse av upplys

~ingar i berörda hänseenden torde tillgodoses tillräckligt om -
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som anges i en reservation - registreringsplikten inträder vid 

förvärv av fem procent ev röstetalet i aktiemarknadsbolag och 

tjugo procent i övriga större bolag. 

I näm.~da reservation föreslås att bank.inspektionen i stället för 

VPC skall h~ ansvaret för förteckningen över större aktieinnehav. 

Inspektionen har ingen erinran mot en.sådan ordning. En motsvaran-

de förteckning förs redan av inspektionen när det gäller insider

in.~ehav enligt lagen (1971:827) om registrering av aktieinnehav. 

Denna lag torde på ett naturligt sätt kunna kompletteras med före

skrifter i huvudsak av det innehåll som anges i reservationen. Upp

giften att upprätt& .:ic:h föra förteckningen torde inte bli alltför 

betungande i administrativthänseende. Inspektionen vill dock för

behålla sig att åter~o;mni;. i fråga om de anslagsmässiga konsekven-

serna. 

Inspek~ionec har ingen erinran ~ot obligatorisk anslutning till 

VPC i den-O!llfattning utredningen föreslår, även om det i praktiken 

inte kollliller att medföra någon större ökning av antalet anslutna 

bole.g. 

Utredningens förslag i övrigt föranleder ingen erinran från in

spektionens sida. 
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Stockholms fondbörs (majoriteten): 

Styrelsen betraktar VPC-systemet såsom väsentligen en ser
viceapparat för de börsnoterade företagen och de i aktiehan

deln engagerade organen. Uppgiften är att åstadkomma en till

förlitlig, snabb och billig hantering av aktier. 

Styrelsen ansluter sig till den av reservanterna Hagdahl, 

Lundquist och Siegbahn framförda uppfattningen att VPC genom 

den föreslagna förändringen skulle förändras till ett organ 

av myndighetskaraktir, vilket icke är anskvärt. Dessutom 
sku1 le genoE• tillkomsten av för VPC artfrämmande uppgifter 
tjänsterna kunna ·fördyras. Styrelsen förordar därför att in

sa~land~t av uppgifter och publicering omhänderhas av Bank

inspekt ionen som redan förut svarar för registreringen av 
s k insiderinnehav enligt aktiercgistreringslagen. Styrelsen 

ansluter sig o=ksä till de synpunkter p~ den tekniska ut
formningen av en såda~ statistik som reservanterna framfart. 

Styrelsen delar utredningens uppfattning att liksom hittills 

utländsk förvaltare efter tillstånd skall kunna inregistre
ras hos VPC i aktieägares ställe. 

Styrelsen biträder utredningens förslag att börsbolag och 

bolag på fondhandlarlistan som har minst 100.000 aktier 
obligatoriskt skall vara anslutna till VPC, men erinrar om 
att enligt de inregistreringskontrakt som tillämpas för 
bolag som skall noteras vid Stockholms fondbörs VPC-anslut
ning redan avtalats. 

Stockholms fondbörs (minoriteten): 

När det gäller i~formation om ägareförhållanden i 

~vens~a a~tiebolag anser vi att börsstyrelsen bör un- -

derstryka önskvä:rdheten av förbättrad information. Att 

uppgifterna läc:;s:1r; på VPC, vars verksamhet redan är lag

regler.:.d, kan eG.~_igt vår mening inte nämnvärt förändra 

dess karakti:i.r. (!ppgJ_fterna förefaller mera främ.rr,a!l.de 

för Ba~~inspektiansn. Vi tillstyrker därför förslaget 

i der"na C.el. 
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Riksrevisionsverket: 

Beträffande utredningens förslag att genom anmälningsplikt för 
vissa aktieinnehav och användande av VPC få till stånd en förbättrad 
information om ägarförhållandena i större aktiebolag vill RRV uti
från verkets erfarenheter av taxe- och avgiftsfrågor i statlig verk
samhet ge endast följande detaljkommentar. 

Som en konsekvens av att utredningen föreslår obligatorisk anslut
ning till VPC-systemet för en viss kategori företag och ett obliga
toriskt utnyttjande av vissa tjänster från VPC för en annan kate
gori, innehåller förslaget bestämmelser om att regeringen, efter 
förslag av VPC, skall fastställa de grunder enligt vilka dessa 
företag skall ersätta VPC. 

I och med att regeringen formellt får ansvar för avgiftssättningen 
beträffande en del av VPCs tjänster, kan det enligt RRVs uppfatt
ning knappast undvikas att regeringen i praktiken kommer att få ett 
ansvar för hela ekonomin i VPCs verksamhet. Utifrån verkets erfa
renheter av avgiftsfrågor i bl a myndigheter med blandad anslags
och avqiftsfinansiering anser RRV, att man kan förutse problem vad 
q"åller-kostnadsfördelningen mellan de "frivilliga" och "obligato
riska" delarna av VPCs verksamhet. 

Skånes handelska.I!lmare: 

I den del utredningen berört frågan om förbättrad information om ägarför

hållandena i svenska aktiebolag tillstyrker Handelskammaren den av leda

möterna Hagdahl, Lundqvist och Sigbahn avgivna reservationen vari förordas 

en snävare avgränsning av registreringsplikt vid förvärv av större aktieposter 

i aktiebolag. 
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Närin~sfrihetsombudsmannen: 

NO anser att det från flera olika 1.i.tgårn;s;iunkter är 
väsentligt att informationen om 'i:igarförhållandena inom 
näringslivet förbättras. NO har därför i andra samman
hang föreslagit att börsbolagen borde vara skyldiga att 
ansluta sig ti 11 VPC. Genom den föresl'.3.gna ordningen vid
gas kretsen av företag som underkastas inform~tionsreg
lerna till en betvdande krets ut'.'lllför aktien?.rlrnadsbo
lagen. En sådan utvidgning av kretsen av informations
pliktiga bolag synes vara rimlig att genomföra eftersom 
flera av företagen som inte är börsbolag ändä kan vare. 
av väsentlig betydelse bl a för konkurrensen på marlrna
den. 

I.len av utredningen föreslagna förbättrade informationen 
om · ägarförh!:l.llanden kOI11"aer vid ett genomförande av kon
kurrensutredningens förslag till fusionskontroll ocks~ 
att underlätta bedömningen av om de i den föreslagna lag
stiftningen angivna nedre gränserna för aktieinnehav över
trätts. Likaså har informationen stort värde vid bedöm
ningen av orn en aktieägare genom ett förvärv erhållit ett 
dominerande inflytande över ett företag. Samma behov av 
information om ägarförhållanö.ena uppstår naturligtvis 
Yid prövning av kontrollsubjekts förvärv av svenskt aktie
bolag enligt C.en i de-cta försla,i;i; =-ra..-:;.lagda fi:5:rvärvspröv
ningen avseende utländ.ska företag. 

I.len förteckning över större aktieinnehav s.on; utredninger. 

föreslår synes på ett ändamålsenligt sätt kunna komplet
teras av det rnarknadsregister som föreslås av konkurrens
utredningen. Marknadsregistret avses fortlöpande redovisa 
marknadsandelar för företag inom ett stort antal varu
grupper. Konkurrensutredningen föreslog att undersökningar 
av detta slag om möjligt borde göras vart annat år. Vid 
bedömningen av de effekter ett företagsförvärv får på 
väsentliga faktorer som prissättning, effektivitet, 
övriga konsumentintressen och sysselsättning är denna 
typ av informationer av stor betydelse. 

Mot bakgrund av vad ovan anförts om utredningens förslag 
till förbättrad information om ägarförhållandena för 
svenska aktiebolag vill NO tillstyrka förslaget. 
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Statens uris- och kartellnämnd: 

SPK tillstyrker utredningens rorslag om att värdepappercentra
len, i fråga om varje större bolag som inte är s k avstämnings
bolag, skall sammanställa en offentlig förteckning över aktie
ägare med större innehav i bolaget. Nämnden vill i detta sam
manhang erinra om att konkurrensutredningen i sitt betänkande 
(SOU 1978:9) framhållit att om i framtiden sådana studier av 
ägarstrukturen i det svenska näringslivet görs, som tidigare ut
förts bl a av koncentrationsutredningen, bör dylika undersök
ningar administreras av SPK och samordnas med nämndens kart
läggningar av roretagens produktions- och marknadsandelar. 
Konkurrensutredningen påpekar också att kopplingen mellan ägar-
och marknadsstruktur har stort intresse som bakgrundsmaterial 
vid prövning av roretagsrorvärv och övrig verksamhet på pris
och konkurrensområdet och anser ror sin del att undersökningar 
om ägarstrukturen i det svenska näringslivet bör utroras regel
bundet. 

SPK, som tillstyrkt konkurrensutredningens rorslag på denna 

punkt, vill i roreyarande sammanhang peka på att dyljka under
sökningar i hög grad skulle underlättas om det ovan redovisade 
rorslaget om uppdrag till värdepapperscentralen att upprätta 
en offentlig förteckning över större aktieinnehav i svenska 
bolag genomförs. 

Nämnden vill i detta sammanhang erinra om det register, som 
statistiska central byrån (SCB) för över utlandsägda företag. 
SPK har - inom ramen ror en permanent samrådsgrupp mellan SPK 
och SCB - aktualiserat frågan om en överroring från SCB till 
SPK av uppgifter ur detta register i syfte att komplettera 
nämndens befintliga storf"dretagsregister. SCB har hittills 
inte ansett sig kunna lämna ut dessa uppgifter med hänvisning 
till gällande sekretessbestäJT111elser. Frågan har emellertid 
kommit i ett delvis nytt läge mot bakgrund av att roretagen 
numera är skyldiga att redovisa vissa av de berörda uppgifter
na i sina verksamhetsberättelser. Möjligheterna att med hjälp 
av material från SCB kunna komplettera SPKs storroretagsregis
ter med uppgifter om utlandsägda roretag kommer därror att på 
nytt tas upp i samrådsgruppen. Ett på detta sätt utbyggt stor
roretagsregister bör bli av värde vid ett eventuellt genom-
förande av utredningens rorslag. · 

Statens industriverk: 

Dt=t är o~kså c?llie~ i:ldu:;~ri "1er~ets ??J.eni1~5 r:-~ycke: 

anc;el5.cet med de a.Y ulrednin;cn föresl:;,.r;nu :°tl[iir:':.crna f0r att 
fÖrl;i'Ltt!'a infc:n~~:_:!_or.:CT! (!I°!~ ~![D.llÖe.fÖrl:~ll:!.DÖC!1;.t C'C'l~Cr.1 O:f'i\;nt

lic förtecJ.:ninr, över s't.CJ:rrc a1.o;.ticinnchc.v cell 02 ol .. ligator.i sl ... 
fln::;lut.ninr; t.ill Y?C-s:·~~cn:ct för bör:::uolac ocl: vis:;a bolac: 
p5. fondlw.ndl~,;·li~;-~a:~. 
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Länsstvrelsen i Malmöhus län: 

Enl.igt länsstyrelsens mening är det angeJ.ii.get att få fr!l!I:. e::i 
aktuell, tillförlitlig och lättillgänglig information o~ ägar
förhållandena i de större aktiebolagen. 1ii.nsstyrelsen tillstyr
ker därför utredningens förslag om obligatorisk anslutning av 
börsbolagen och större bolag pA fondhandlarlista::i till VPC
systemet. 

Malmö kommun: 

Vidare ansluter sig kommunstyrelsen till utredningsmajoritetens 

förslag i fråga om förbättrad information om ägarförhållanden i 

svenska aktiebolag. 

Länsstvrelsen i Göteborgs och Bohus län: 

~Hnsstyrelsen tillstyr~er de förslag utredningen framlagt 
1 syfte att förbHttra informationen som Hgarförh6llandena 
i svenska aktiebolag. 

Länsstyrelsen i Konnarbergs lå'..n._ (majoriteten): 

U!.,,:_·,7!::1:15.np;~ns Tj=:.::~~Ll.G ti.~:_::._ -~·:J1·b~J:tt::.ir:..;· av .:i..::.:'.J:r?T:F..;..!,ionen 0:1 
2..t~~:i:.:··::,i·t.t:..ll~:.:..:·:...._r::·n i de .:-:..(..::::-::-:: :--::.:7t:~f!-:;:'.Jl:lG8r; ti.J l.:t.~.-::r·~~:-:i. 

Länsstyrelsen i Kopparbergs län (minoriteten): 

En minoritet av ledamöterna reserverade sig mot styrelsens beslut 
till förmån för vad reservanterna Hagdahl m.fl. har anfört i sin 
reservation på s. 670 andra stycket i utredningens betänkande. 
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Länsarbetsnär.mden i Norrbottens län: 

Nämnden delar "Kon
trollinjens" uppfattning att lagförslaget skall innehålla be
stämmelser som gör det möjligt.att. utläsa klart vilka - ut
ländska och andra ägarintressenter ~ som ligger bakom i landet 
verksamma bolag. 

LRF: 

Vad slutligen gäller frågan om utvidgning av VPC
systemets tillänpning har LFF inga principiella in
vändningar att göra mot utre.dninger.s förslag. LIT för
utsätter därvid att en sådan utvidgning leder till 
förbättrad ins:i•n i utländska företags ägarförhållanden. 

Sveriges industriförbnnd, Sveriges grossistförbnnd, SiiIO-Fa.miljeföretaB;en, 

Svenska handelskammarförbnndet och Svenska arbetsgivareföreningen: 

Organisationerna instämmer i huvudsak i reservationen 
av ledamöterna Hagdahl, Lundqvist och Siegbahn. Dock 
förordar organisationerna med avvikelse från reser
vanterna men i enlighet med det förslag som fondbörs
utredningen lagt fram i betänkandet "Om fondkornrnissions
rörelse m rn" (SOU 1976:54) att gränsen för registre
ringsplikt beträffande större aktieinnehav sätts vid 
10 procent av aktiekapitalet eller röstvärdet. 

Svensk industriförenin~: 

Vad beträffar förslaget om obligatorisk tillämpning av det år 1971 
införda systemet med förenklad aktiehantering i syfte att förbättra 
informationen om det utländska inflytandet i svenskt näringsliv har 
föreningen intet att invända. 
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Svenska företagares riksförbund: 

I den del utredningen berört frågan om förbättrad 
information om ägarförhållandena i svenska aktie
bolag tillstyrker Förbundet den av ledamöterna 
Hagdahl, Lundqvist och Siegbahn avgivna reserva
tionen vari förordas en snävare begränsning av 
registreringsplikt vid förvärv av större aktie
poster i aktiebolag. 

Svenska ba.n.lr..förenin5en: 

Förslaget om förbättrad information om ägarförhå.llandena i svenska företag 

I likhet med reservanterna Hagdahl, Lundqvist och Siegbahn anser bankföre

ningen skäl saknas för den av utredningen föreslagna regeln om obligatiorisk 

VPC-anslutning för börsbolag och andr3 större bolag. 

Bankföreningen anser att en förbättrad information om ägarförhållandena i 

svenska företag bör grundas inte - så.som utredningens förslag innebär - på en 

till VPC-systemet kopplad skyldighet att anmäla större aktieinnehav utan bör 

uppnås genom tillägg till 1971 å.rs lag om registrering av aktieinnehav (insider

lagen) . Denna lag bör kunna utvidgas till att beträffande större aktieinnehav 

vara tillämplig på så.dana aktieinnehav i såväl aktiemarknadsbolag som svenskt 

aktiebolag, som enligt 10 kap 3 § aktiebolagslagen skall ha auktoriserad eller 

godkänd revisor. Beträffande detta förslag och skälen för förslaget åberopar 

bankföreningen vad därom anförts i nyssnämnda reservation. Med avvikelse 

från reservanternas förslag anser bankföreningen dock att · registreringsplikt 

- enligt 1971 å.rs lag om registrering av aktieinnehav - beträffande större aktie

innehav endast bör avse innehav av aktier motsvarande tio procent av aktie

kapitalet eller tio procent av röstvärdet för samtliga aktier i bolaget. Bank

föreningen ansluter sig därvid till fondbörsutredningens förslag i dess be

tänkande "Om fondkommisionärsrörelse m m (SOU 1976: 54), mot vilket flertalet 

remissinstanser, bland dem bankföreningen, i denna del inte gjorde någon 

erinran. 

Bankföreningen vill särskilt betona angelägenheten att begränsa den diskuterade 

registreringsplikten avseende större aktieinnehav på ett sådant sätt att man 

undgår en omfattande, arbetskrävande och kostsam uppgiftsinsamling, som 

sannolikt skulle komma att i betydande utsträckning rymma uppgifter utan 

intresse och nytta för någon. 
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Värdenannerscentralen VPC Aktiebolag: 

VPC:s ställning 

I utredningen föreslås att alla börsbolag och fondhandlarlistans 
bolag som har minst 100.000 aktier skall vara skyldiga att ansluta 
sig till VPC-systemet. Av de 124 bolag som faller inom denna kate
gori är det endast 5 som ännu inte fattat beslut om VPC-anslutning. 
Vi anser oss ha väl grundad anledning att förmoda att även dessa 
kommer att ansluta sig tämligen snart, och då synes det vara onö
digt att lagstifta om obligatorisk VPC-anslutning. Vi tror dess
utom att VPC på ett bättre sätt kan hävda sin karaktär av ett på 
effektivitet och kostnadsminimering inriktat serviceföretag, om 
anslutning till VPC icke är ett obligatorium. Om inget obligato
rium föreskrivs torde det inte heller vara aktuellt att föreskriva 
att VPC:s avgifter skall fastställas av regeringen i stället för 
av VPC i samförstånd med den samrådsgrupp som företräder de anslut
na bolagen. 

Speciella föreskrifter för vissa bolaa som icke är avstämningsbolag 

I utredningen hävdas att det på ett eller annat sätt bör skapas bättre 
möjligheter till insyn i icke VPC-anslutna bolags ägandeförhållanden. 
För vår del tror vi dock icke att det skulle vara ändamålsenligt att 
föreskriva att icke VPC-anslutna bolag skulle periodiskt avlämna rap
porter till VPC om ägandeförhållandena, varefter VPC skulle samman
ställa rapporterna till aktuella ägarförteckningar. Det är mycket san
nolikt att detta system kräver ett så pass utvecklat rapporterings
system av bolagen att de utan någon väsentlig merkostnad själva skulle 
kunna framställa även de ifrågavarande aktieägarförteckningarna. Under 
sådana omständigheter skulle VPC:s registreringsmedverkan utgörd en 
onödig kostnadsbelastning för bolagen. 

Av ovannämnda skäl föreslår vi att lagstiftaren noJer sig-med att 
ange vilken redovisning av ägandeförhållandena som bolagen skall 
prestera och överlåter åt bolagen att själva ta ställning till om 
den ifrågavarande funktionen skall klaras helt i egen regi eller 
om det är bättre att ta hjälp av ett serviceföret?g - t ex VPC -
för arbetet. 
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Skulle vnrt ovannumr.da förclag inte vinnci gehör förordar vi den lös:_ 
ning som reservanterna foresl<igit före utredningens förslag. 

Gränsdragninosproblem 

Utredningens överväganden om insynsproblematiken har aktualiserat 
två gränsdragningsfrågor. 

Den första gäller gränsdragningen mellan bolag som maste sammanställa 
speciella offentliga ägarförteckningar och bolag som inte behöver göra 
detta. För vår del anser vi att det borde vara rationellt att låta 
gränsdragningen vara identisk med den som enligt aktiebolagslagen gäl
ler för skyldigheten att ha auktoriserad revisor eller godkänd gransk
ningsman. 

När det gäller gränsdragningen för vilka aktieinnehav som skall klassi
ficeras som offentliga anser vi att de nuvarande reglerna bör ändras mer 
radikalt än enligt utredningens förslag. Vi anser att offentlighetsgrän
sen bör anges som ett procent- eller promilletal så att lika stora an
delar drabbas på samma sätt av offentlighetsreglerna vare sig bolaget är 
litet eller stort. På denna punkt är enligt vår mening varken ae nuv8-
rande eller de av utredningen föreslagna reglerna ändamålsenligt utfor
made. 

Den nuvarande gränsen 500 aktier är enligt vad vi Kan finna i allmänhet 
för Hg, och i praktiken skulle insyns förhållandena faktiskt förbi:i ttras 
om de off entl.iga förteckningarna inte belastades med en mängd småpester 
som är ointressanta för den so1r, vill utröna vilks poster som kar, tänkas 
utgöra en maktfaktor i bolaget. När vi har diskuterat de offentliga ak
tieböckernas innehåll med de personer som eluderat dem vid besök hos oss 
har det för övrigt genomgaenrie visat sig att det endast är dP litet större 
innehaven som ma~ är intresserad av. 

Till bilden hör också att fondemissioner och aktieuppdelningar medfGrt 
att offentlighetsgränsen i själva verket undan för undan har sänkt3. I 
de två bolag som i år byter ur de nuvarande aktierna mot fem nya med mot
svarande lägre nominellt belopp är det enligt våra undersökn.i~gar helt 
plötsligt cirka tio gånger så många aktieposter som faller inom offent
lighetsgränsen trots att i själva verket ingenting alls har förändrats 
i ägarförhållandet. 

Då det visat sig stt 500-gränsen i regel är väsentligt lägre än vad som 
i praktiken behövs anser vi att det inte heller finns någon snledn~ng 
att sänka gränsen för de auktoriserade svenska förvaltarnas rapportplikt. 

Om offentlighetsgränsen sätts högre i enlighet med vårt ovanstående för
slag, skulle det i och för sig kunna vara acceptabelt att ha ett lägre 
gränsvärde för förvaltarna för att fånga in innehav som fördelats o5 
olika förvaltare för att undvika offentlig redovisning. Eftersom vi 
emellertid inte funnit skäl att misstänka att sådant kringgående av 
bestä.nmelserna skulle förekomma. föreslår vi i stället att Bankinspek
tionen får möjlighet att stickprovsvis tillämpa en lägre gräns för att 
därigenom kunna bilda sig en uppfattning om huruvida det finns anledning 
att generellt föreskriva e~ lägre gräns för förvaltarrapporteringen än 
den som gäller för VPC:s offentliga aktieägarförteckningar. 

Aktieäoarförteckningarna i avstämninosbolag 

Med anledning av utredningens förslag att förteckningarna skall uppgöras 
var tredje månad i stilllet för var sjätte m5nad vill vi p~peka stt vi 
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hittill5 inle träffat p5 n5gon som på allvar har hävdat att de offent
liga aktieböckerna genomgående bcrde framställas o fta1·e än för ni>rva
rande. Även kostnadskonsekvcnserna är betydande. Ar 1q78 debiterade 
VPC bolagen sam~mnlagt 482. 000 ,- för förvaltar för teckningarna och 
102. 000, - för de offentliga aktieböckerna. Denna knstnad skulle prak
tiskt taget fördubblas om förteckningarna skulle tas fram var tredje 
m<7mad. Förmodligen är kostnadsökningen som uppstår hos förvaltarna 
av ungefär samma storleksordnin~. Eftersom vi inte; kcin finna at'c ut
redningen framlagt något vägande skäl för den föreslagna förändringen 
och merkostnaderna uppgår till betydande belopp, avstyrker vi att de 
nuvarande reglerna ändras på denna punkt. I själva verket har konsu
menterna av aktieägarförteckningarna vissa svårigheter att hinna med 
att tillgodogöra sig innehållet i de nuvarancle förteckningarna när de 
utkommer två gånger om året. 

Visserligen föresl5r utredningen att läsarnas analys skall wnderlättas 
genom alt den offentliga aktieboken skall slås samman med de offent
liga förteckningarna över större förvaltarregistrerade poster, men 
denna åtgärd är enligt vår bedömning mer till läsarnas nackdel. Det 
förhåller sig nämligen så att de offentliga aktieböckerna kan fram
ställas och offentliggöras inom mindre än en vecka efter den dag som 
de hänför sig till, medan de motsvarande förteckningarna över förval
tarregistrerade innehav kan utsändas först cirka 6-8 vec:kor senan• 
på grund av att förvaltarna behöver viss tid f~r rapporteri~gen till 
VPC, som i sin tur måste ha ti.d p8 sig för att registrera de av för
valtarna rapporterade posterna och sammanställa dem till bolagsvi~a 
förteckningar. 

Utredningens förslag skulle således leda till att offentligg~randet 
av den offentliga akticboke;is uprigi fter skulle försenas c:irka 1 ~, rr.å
nad i onödan. En äh besvärligare konsekvens skulle dock vara att de 
föreslagna samlade offentliga förteckningarna skulle k~nna innehålla 
aktieboksposter som framtagits vid en annan tidpunkt än den som de 
förvaltarregistrerade posterna hänför sig till. Det skulle kunna be
tyda att poster skulle kunna vara representerade två gånger i samma 
förteckning, om de nyligen blivit överförda från förvaltarregistrering 
till VPC-registrering, medan å andra sidan poster skulle kunna hamna 
utanför förteckningen om de förvaltarregistrerats efter tidpunkten för 
förvaltarnas rapportering. Vi anser därför att det finns starka skäl 
att avstyrka förslaget på denna punkt. 

Däremot tillstyrker vi förslaget att föreskriva framsUillning av en 
särskild förteckning över innehav som överstiger en hundradel av röste
talet för samtliga aktier i bolaget. En sådan förteckning som enligt ut
redningens förslag skulle upptaga posterna i storleksordning, skulle 
utan tvivel underHitta för läsarna att snabbt överolicka de viktigaste 
innehaven och uppmärksamma eventuella förändringar i dessa. 

Utredningens förslag att VPC skall ange röstetal i aktieägarförteck
ningarna är delvis redan genomfört i VPC:s aktieböcker. Dessa tar dock 
icke hänsyn till de speciella rösträttsbegränsningar som gäller i vissa 
bolag (t ex Skandia). Även om vi har konstaterat att förveltarrappor
terna i en del fall innehållit felaktiga aktieslagsuppgifter kan det 
kanske vara lämpligt att översätta även förvaltarförteckningarnas ak
tieinnchavsuppgi fter till röstetal, och vi tillstyrker därför utred
ningens förslag i denna del. 

För VPC:s del är det lätt att ange om aktieägarna enligt VPC:s regist
rering är kontrollsubjekt. Med stor s:mnolikhet bör även förvaltarna 
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10: 

med kort varsel kunna läm~a motsvarande uppgift i de förteckningar 
som de överl5mnar till VPC. I s5 fall bbr det vara lätt för VPC att 
ange uppgiften i såväl de offentliga aktieböckern? som de offentliga 
förteckningarna över större förvaltBrregistrerade innehav. 

Registreringsplikt 

Vi h2r för vår del icke i vårt arbete konstaterat att man un.derlåtit 
att registrera äganderättsöverlåtelser av aktier. Detta beror dels 
på att fondhandlarna rutinmässigt ser till att sålda aktier genom
gående avregistreras omedelbart, dels på att det i VPC-systemet finns 
ekonomiska incitament att verkställa inregistrering av· äganderättsför
värv, eftersom rätten att erhålla utdelning och emissionsrättighetcr 
är beroende av aktieboksregistr~ringen. 

Om man anser att registreringsplikt bör föreskrivas för att försvåra 
ge~1omförande av mörklagda take-over-operationer bör den iriskränkas 
till att gälla mycket stora förvärv·, och vi föreslår att gränsen sätts 
i enlighet med fondbörsutredningens·förslag vid. tio procent av aktie-
kapitalet eller röstvärdet i bolaget. · 

LO vill i övrigt tillstyrka utredningens förslag om straffsanktioneraC: regis-

treringsplikt för aktiebolagsstyrelser större f6retag att till Värdepappers-

centralen (VPC) inlämna information om aktieägare med större aktieinnehav 

samt att VPC skall framställa en offentlig förteckning över dessa a~tieägore. 

LO vill också tillstyrka ~tredningens f5rslag om obligatorisk anslutning 

av börsbolagen och sådana bolag på fondhandlarlistan som har minst loo.~oo 

aktier. 

TCO: 

TCO ti"Jlstyrker förslaget 0~1 obligato1·isk VPC-anslutning c.v börs
bolag.- men anser t~ll skillnad från utredningen - att samtliga före
tag pa fondhandlarl1stan skall omfattas av VPC-anslutning. 

17 Riksdagen 1981182. I sam/. Nr 135. Bilagedel 
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Sverii;;es aktiesparares riksförbund: 

Aktiespararna anser liksom utredningen att det är angeläget att 

informationen om ägarförhållandena förbättras. Statistik härom 

bör inte bara tillhandahållas, utan bli publicerad, förslagsvis 

en gång i kvartalet eller oftare om särskilda skäl talar därför. 

Aktiespararna anser emellertid inte att det är lämpligt att å

lägga VPC att omhänderta denna statistik. Särskilt olämpligt är 

detta om statistiken utvidgas till att ej blott avse aktiemarknads

företagen, utan också alla s k större bolag enligt definition som 

utredningen anger. Den utbyggda statistiken över ägarförhållandena 

bör i stället lämpligen omhändertas av Bankinspektionen som redan 

nu har ansva~et för den s k insider-statistiken. 
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3 KONTROLL AV UTLÄNDSKA FÖRVÄRV AV MARK OCH NATURTILLGÅNGAR 

Kammarrätten i Stockholm: 

Det sista förslaget i betänkandet avser att en till

tänkt ny inskränkningslag skall ersätta 1916 års lag 

om vissa inskränkningar i rätten att förvärva fast 

egendom rn m. Utredningen förutsätter ~ärvid (s 581) 

att de principer som nu gäller för kontrollen enligt 

1916 års lag skall lämnas orubbade. Detta borde en

ligt kammarrättens mening kanske manifesteras genom 

att 1916 års lag bibehålls med nödvändiga ändringar. 

Om alla de förändringar genomförs som utredningen 

tänkt sig kan måhända den tänkta lösningen med en 
helt ny inskränkningslag vara motiverad. 

Under kammarrättens domvärjo har jämlikt 1916 års 

lag legat frågor dels om enligt 4 §' samma lag vissa 

mindre fastigheter varit behövliga för företags verk

samhet och därför förvärvstillstånd icke krävts dels 

frågor om utseende av ombud för utländsk medborgare, 

Kammarrätten har inget att erinra mot att dessa be
stämmelser i enlighet med förslaget slopas, vilket 

får till följd (s 663) att kammarrätten icke längre 

kommer att vara besvärsinstans i något ärende i 
detta sammanhang. 
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Domstolsverket: 

I 3 § i förslaget anges att "om det strider mot grunderna 
för sådan lag, vars föreskrifter om förvärvsprövning enligt 

i lagen upptagen undantagsbestämmelse ersätts av denna lag" 
så får inte förvärvstil1stånd meddelas. Då hänvisning sker 

ti11 grunderna för viss lagstiftning torde vanligtvis därmed 
avses att 1agen bör ti1lämpas utöver vad dess ordalag ger 
utrymme för. I förevarande fall torde en sådan tillämpning 
inte vara avsedd. Enligt domstolsverkets mening bör hänvis
ning därför ske inte till grunderna för lagen utan direkt 
till lagen i fråga. 

Begreppet "svensk juridisk person" i 9 § i förslaget bör 
förtydligas så att det klart framgår att paragrafen avser 

svensk juridisk person som är kontrollsubjekt. 

Slutligen anser domstolsverket att det tydligare än i förs1aget 

bör framgå vilken myndighet som i varje särskilt fall har att 
pröva och avgöra frågan om förvärvstillstånd och vi1ka prin

ciper som då skall vara vägledande. 
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överbefälhavaren: 

Utredningens tredje huvuduppgift har varit att föreslå en 
särskild lagstiftning om kontroll av utländska förvärv av 
mark och naturtillgångar. Den nuvarande lagstiftningen 
skärptes 1975 vad beträffar utländska medborgares rätt att 
förvärva fast egendom för fritidsändamål. Denna skärpning 
tillstyrktes av överbefälhavaren. Någon saklig ändring 
föreslås inte av utredningen. 

överbefälhavaren tillstyrker att tillståndsplikten knyts 
till den innebörd begreppet kontrollsubjekt har i utred
ningen. 

I 4 § i 1916 års lag är vissa förvärv av fast egendom 
undantagna från tillståndstvång. Bland annat får vissa 
svenska juridiska personer förvärva fast egendom efter 
länsstyrelsens prövning om förvärvet sker för företagets 
eller föreningens verksamhet. Utredningen föreslår, att 
även dessa typer av förvärv skall omfattas av·tillstånds
plikt, så att man därigenom får en enhetlig reglering av 
alla förvärv. överbefälhavaren tillstyrker utredningens 
förslag i denna del. 

Enligt 1 § i 1916 års lag skall tillstånd att förvärva fast 
egendom meddelas om inte hinder möter med hänsyn till bland 
annat allmänt intresse. Någon närmare förklaring vad som 
avses härmed återfinner man inte i lagtexten. Däremot fram
går av förarbetena till 1975 års lagändring att med allmänt 
intresse skall avses främst försvars- och säkerhetsintresse. 
Utredningen föreslår nu att man i lagtexten tar in en allmän 
regel utbyggd med viss exemplifiering. I 8 § i lagförslaget 
föreslås sålunda bland andra exempel att hinder inte får 
möta med hänsyn till rikets försvar och säkerhet. överbe
fälhavaren vill understryka vikten av att denna exempli
fiering verkligen kommer till uttryck i själva lagtexten. 

För tillämpningen av lagen föreslår utredningen att admi
nistrativa föreskrifter utfärdas. Ett förslag till förord
ning läggs också fra.~. I detta förslag saknas emellertid 
föreskrifter om länsstyrelsens skyldighet att inhämta ytt~ 
rande i ärende om tillstånd till förvärv av egendom även 
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Prop. 1981/82:135 262 

från militär myndighet. I 8 § i lagförslaget sägs näm
ligen att hinder inte får möta med hänsyn till försvars
eller säkerhetsintresse. För att konstatera huruvida så
dant hinder föreligger måste såvitt överbefälhavaren kan 
bedöma en utredning ske under medverkan av företrädare 
för försvarsmakten. Eftersom ingenting sägs i förslaget 
till förordning, utgår överbefälhavaren ifrån att läns
styrelsen skall beakta dessa intressen ex officio. Det
ta är emellertid inte en tillfredsställande ordning en- . 
ligt överbefälhavarens mening. För att försvars- och sä
kerhetsintressena skall bli tillgodosedda krävs en ut
trycklig bestämmelse i förordningen. överbefälhavaren 
föreslår därför att i 6 § ~ förslaget till förordning 
tilläggs en ny punkt 5 med följande lydelse: 

5. militär myndighet, inom vilkens territoriella an
svarsområde egendomen finns, om det inte är uppenbart 
onödigt. 

Den myndighet överbefälhavaren närmast åsyftar är veder
börande försvarsområdesbefälhavare. 

Beträffande de intressen överbefälhavaren i övrigt har 
att företräda finns intet att erinra. 
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Lantbruksst:vrelsen: 

Lantb:.cuk.s~tyrels·en bef:ränsa!' sitt :rttrr .. nde till ;."rå.gor se~ 
berör fö:c·värv av fe.st. ':'{!endom taxerad su:-i j.,rå.b:""\lksfasti.;he:. 
i utreå!1ingfl!ns försl.?~~ t:_l.l i.c.i; or.: vis:s. ins~ .. ränkningar i 
rätten ~tt förv~rva fast egende~ ~ m (fc~tsättnira.?svis b:
nt~n.'1.d 11 inskränknir..t~~ lag"). 

En ny jo2·dförvärvslag träder i k:!'aft den 1 juli 1979, lo.n-:.
bruksstyrelsen h3.nvisar r.ied e.nled.ning av detta till åP.r.:1<:. 
lag i yt trana et. I.an tb!"'aksstyr~l ser.. vill j_r~l ed?1i.r:~~sv1s f r·=1r:i
hålla det angelägna i att en ny j_r.[krS.!"ll-:.?:.ine;sie.; -;.t!cr:nr.~ sl 
att en utlänå3k ~ecbo:!'bare inte behe.n~la~ ~ynnse.:::r~a=e är. e~ 
svensk s~dan v·id fCrvä.rv av joTci':..•rui::;:'asii::;h~"t.. 

Samband ins!::-~rJ::ii r-.. ;:sla.::- .)c~ .ior~ ~~:·v~~·slc:.~ 

Ko~trollsubjekts f5~virv av ~ger~10~: ~sxerad so~ jor~bruk f1= 
inte pröva.8 er~li[-:-. i:i.s~:!"änkn.i.1:5~.ls.cer, inr.a:--. lan:t!··..;.ksr.~·.;:!~:.:. 

yttrat sig fr~r.. ~o~~C.pc:.~ti::k s~,·n:Jufl}:"t. !.,Tär. .... .,.~~:r. sk::.:l ~ s:.t~~ 
yttranåe ta häns~r!'l :il: er: l:inGi!r ~~t fÖ!"\"8.!'vet ft:relii:ge!" 
frår .. allmän synpm1i-ct er:.l.:~t r~·[;J.e:·:-Jn. i jord!'Crvt.rvsla;i:n. 

Lantbrukss:;yrrelser. fir..nsr· :.nt€ nåG:-a mo:.iv :"'ö:- a~:. !'!'?.:_,.~-~. 
kopplin;er" (fö::-slsc :j_ll fö.rord.Lirager.i insk:-t!!lk~il'!f'"~=.ilz.::· 3 ~· 
och 5 § pur:k.te:: I) .r:ieJ.2.ar,. i~$!~::-E~:,/..r!i.nc~-=l~g-e::. o~!: jarC.f~=·v:!.:·-.-2-
lae:;cr .. 

Kontroll sub ie k"t oc!~ :; röv~ i r.::.:.!,, nd i r-:t1e t 

Lentbruksstyrele~n hay ir.te nå.-§;ct e.tt eri?~:-e. ~'::>t utred~ir:.;-?.n::: 
förslag or:i. cle k0ntro2-l sub,:iekt so::: skall O!:lfatts.s av l~f:!':'i:··~
ningen ( 1 S inskri-jr.i-:r.in,J"sla,~en me::'. hF.~.vim:i::~ tEl 1 ·~· :'er-
s la~ till lag o~ !:on-croll av u~länC.s~: f:'.!'tit=..~se:a.~l~rin~ !:.:l .. i 
i riJ.:e:). StyrelsF=!"", ha~ inte hclle!' r .. &.t:ot att eri??~e r.iO: 
ärendefördel&ince~ ~ella~ l~~ssty~els€n oci1 r~~Eringei1 (7, 9, 
10 och 11 §§ insk:!'~:lkr.ingsl~~en). 
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Eu.vu~:r.:~~::011~ ' r:;.'a JDrdi"b!'vC . .rvcl·'~:·'2:1 är ~t fö:-v~:r·v.; i:l 7.~·1 ~-: 

end~J~ ki!r1 sGkas ~eJ~n Jve:lAtclsehandl ng upprit~a s. ~
st:iu:n9lser:.. hs.r -:ilJkorn.:nit ~ör c~tt €e :::ö li:~!':et att Ö.!:·L .,,·.-·~ 

ett prisniv~~ p~ jo~db~uksf~c~!~:eter c i;~r snab~arc in de~ 
all~.änr~f~ p::-j_snivt:~:-.... ;.;c:sve.:.·8.n.::s ~~~:ä.r.u:i.sls~ bt.~:r ::'ir1.~:.~~ i 
i~~!:rlinl:&i~~3la;e~. 2 § fLl~slar till innkr~~~~i~~sla: bBr 
dfi:rf i.ir 3.11C ra.n till: 

11 Förv.2.r-vstills1.å'!'"1C.. skall soY.:as ir..om -trG m?tri.8,d.e; f~S..n ~-'='-f.. fö::
vtirvet sLedde, orr, ~n:;e; frS.g:i..r~ o;r. för· .... -F..rv3tillst3.n~~ enlit:~t 

10 kap 3 § and~a st2·~ket festic~e~8tildni~~slag9~ (1970:9~~) 
skell und0rst~llcc tiJ!z~~nds~y~~ighcten av fzs!ighetsbi~tl
nin[·sn:r"nri i[:'~~e t.!!rl. 

Frå:?,"e .. 0:?1 f'ö:-vil:rvatills~~nd för .!. ... ~t.:~ f•f:er:.do:-: t~~xe!'c .. d s~;~ 
jordbru.!-::sfc.s:.iG~~: f2.!' ej p:'Ö\'DS fö~:-Sn !'ciyv.i!'vs-: 2ke4..;-:. L.. w...; ••• 

i f&ll som avses i 1 § 2-4 jor6f0rvärvslace~ (1979:000). j~~ 
förv·iirv.set::~ndcr.1en te~xe:. .. c:d scr.1 anr,f::.r~ fastighet f?!r tjl'l~tl:-.1.C 
sökas före rn~~et." 

Ler.tbruksst~yrelscn dela!' ut~eci.nin.ter..s fö:·.sl 9.[; att fC.:rl12.:-_d.;-:;
tillst8nd skall ti~s~e~~Ensas. I 1965 å~·s jc~d~f~vi~vsl~; 
(14 §i) ar.c:;es en tid i!V h~~st e:.t l."!", vilt:':"":. kar~ vc.r;;. 11::!.::;<l~-:-:. 

Enli5t 9 § i~8kr~nkLingsla~en skall svencl: juri~isk pc~so1~ 
meddeJ.aa tillst~nd, cm ecend0~en b~~~vs för· fb~v~~var2~2 
näringsverks~:~et (~~rsta s~ycke~). P1 br at~ i~~c j~rid~2k 
person Yars för·-:~1-v I'='U"":e.~ er..ltGt. ir ... skrär~krlir.z:,!.a,~en sirc.:!.l 
få en gy1u'!.2s.m~a.re b(!!iar:::S.lil!b' vid fG!:.vti.:·v e.v jordbru~:r.~"'~.s-::..::
het än de juridisl:a pe~so!le!' va=c förvirv ;:rövas crrli;:3""':: j~:-_'.
fö::-vär--vsl2g9r: bC~ ~n be?tänrr..else infCirc.t~ sor-:. !'!lotnvara~ 5 ~ 

i nya jcrd:'ör·värvslc-.5:cn. Lantbrul:s1.:.~i:!r..der~ s~:all s2.lur:C.e .. i 
sr~r.tba.nd ::-!ed sin hc:.:.ndligt;n.:i.r!f_; av en stl.dan ansöi::an kunr .. -5 kr.ivr:. 
att förvärvaren nom koi:l;:snsa"tj01: avst.l.:::- mar~.: !°Ö!" rationa.li
serinesä~danäl. O~ så inte sker bör de~t~ vcra sk~l av till
räcklie styrka att c.v.slå a::-isöke.n om för·\,..ä:::-vt.:i,illstånC.. 

I begreppet all.~ä~~ in~rc~se li~esr bl c ~tt fbrvilrvstill
stAnd enljit inskr~n}:~itl;slag~n e~ fär ~e~d8l~s o~ ~e~ strid~~ 
c?t bestär.l~else::.r~D. :i.. ,jord.fö:-vä1,\~~10.~~1~. J_jz..fiit::-u.~sstyrel3t::r. 

vill - so~ utrE:dnir..;er~ ar..mt:=.:-i:t - på.te.la öen bcieränsr.ir .. g av 
släktskepsunda.r.t?.;=;-ci so::i e::-äll,;r i den !lya <iorC.för-.rärvslagen. 
I>et ä:::- av väsentl.ii; bety.:ielse att insk:.·i:;.nknings- och jorå.fö:::-
vä.rvsla.gen sa.!!::ord.!las i detta ·a".3eende. Or..1 la[.förslc.g-et ge:no::i
förs bör cii'..rför 11 § p ? inskrii-::k_ningsl&{';en ändras i överer.s
stämmclsc.1 oed jord.f~:~v~::·v2lc..r-::'>2is .. >2 .§ ;>unkten 5, 

Utrednir..{;en f'örenlf.!.!' ( 11 § iJ 3) [;.tt utlii.r.:.dsk ~e:.bcrg-a::-e s!:2.l:!.. 
meddelas tillstlnd C~ egendo;~e~ ~5rv~rvas f5~ att be~~6L f~~-
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vä1·vHr~~11 t:tko:r:s:.· ;_.:-:-11v::: ,jordbr:.;.L .&.t vi.li<"et ho.r;. ~.:: .. .'"i c .. ~·lt ~.;a.s 
l:om!!la c.i.tt s(i~lv 1-~-'-~ria ~j-~-:.· sarr.t i'örvtir'-'&ren föl'"...:.: -,,:-...::::-:. ;:;vcr.··.:.· 
medbor .. ?nre eller r .. nnc..rs ha:r sire}::ild an:·:nytnir..~~~ · .. ill verii"_:c ~ 

I~es t~~::'S~<::lsf.·!l [ir i ~illV:.J.clsak likol:vd.anf'-6~ i nu ct~l~ar-1C.S i.n
skrönkr)in;slag, 1 ~ p 3. Tien s&kna~ ensller~id ~0~2~ari~~~t 
i n;ve. jo:-C.fö:·vi!.::-vsla,;er:. 

Den nya jord~5rv~~·vs1.agena syfte kan saremenfattas pl ~öljard~ 
sätt: 

o~:i 7idi1e:J:thållend.Ft ?..".i'" effei-:tiva 
fc~rr1~l.:•c-:'öri;.~tc..~; C..'c:-1 ~~~r::i12d s~t~:·!:~. r.~a.r.:.bandet rr..Elle.n brlll~?~:-~·j:·: 

oe;h \::c:..r..8 e, 

2 fr&r~j;:~ eL i'c::-tsr..tt S~!'Ukturratio:!'..:&li.se~ing inor.l jo!"(i.b::-il:~t.-t 
och si:ob":.;brul:et, 

3 främja äe regionfalpoli~iska ~:rävc..hdena.. 

Utrc~~1~rre~~ ~5~slag att se~ villkor fBr förvär7 ~w jc=~~~-i~:: 
cndnst k;-'.·~·~-.:. vad se~ ovari a1~g-Ptts i 11 S :t:· 3 l:2.r. ;.i.-:-: ... 1'=:--l:r.:. 
sy·ft~t rlc-: jc:rd.:'ö::-v:?.~-.... ~sl:..~Ten. L:..n~;brul~i3st:~·re.:st~~·l ni-.:.se-r- ~.::::-

för att :!!.~!::.r'..td=. p-c..:-il:"!: bör ~r..d::-as :.i2..l: 11 C:3'8ndO!::.t?n .?.::- -::G.:'~-?.Y':-!,._: 
sa!ri ... io.rdL1ri.l~:.:::=:.s:.2-c~"":e-: oc~ det kar~ antr1s a~: fö!"v~~~vz.~·e!: 

ska::!..l :r:-l:€~-::.?..ssi~7. :,:-:.:.}:2 eri:~:1C.::>;.:1~n och verF. bosc.~: ~i=. åer!~ 
t..:t har. :~~=- e::-:'orC.e.r·li:=~.s. ~, .. rl:~:ir ... u.:~c!~;!.!;er~ a"'..;--v d€-~ ·~h::::=!.Y.:~:?..~ ~-:;-:.. 
upr!:or:i.~-1.;:-r~ oc!"! utvQcl:lir:ct-:r: av rc.:ri-:>r..e!.la fö!'eta:- :n0~ ~c:!:~·~·

b:i.lket!' sl;o.:::zb!uKe: cch t.riid.?år(;snä!"inc-:-:;. (la~.1. ... bru.~·~sföre:;,;9:_-:1 _ 

frä~jz~, s.:?.i'.!~ a.!ct fC:rvtrvar~~ för~.tt va.r·i: s\·E:nsk ~eC.'!.Jc.~.-E~=-e 
€ll.::~: t.nr:srs h(!r ,: . .?:rz~~ild a·lli~n~'~!:i:J.Z :ill 3verig~" ... 

Ger..0~ denne. E.r..C.::in~ jä~te bestärr..!Jelsc:-rna i e ~· försls.~ _:i~t: 
insL::-2:-~~:~:ir:e-s l e.e: sy:i~s la!'1~ th ru~:sr~t.r::nC. en f i CTÖ 51 i,:;he -::-. [Ö.:'C. 

saju:-.. 2. j~:-d;1 oli tiEkc.. prövnir.1.g av }:ont:rollsuLje~:-ts f8!'vi:.~·-v se~: 

cnller fö:- ~venska förvi:.-vare. 

Lan"tb:."l:.!:s;:.t:·":!'.'el~e!"" ... vill uni:.erst::--y~.?.. att b:-t:.kn.ins-en ä~ ciet 
vi:ser~tli~~,8. Uver: or.i de"tte. scLJ TC[T:l oc~-:s~ sn.l'.:ltiåit--: ::.n::C':.:i..:.· 
a.t.t f(n· .. -\.~~::'V[:;.re1: r:-.~~zt~ ve.rc:. boss.tt p1. et,,_..nJor.?er. :8r E:.:.-: .J--'t'i:cs
r~~rf-i.~:t OGh eff'e~-~~iv~ l:unna bru.\:.a er.er.(icr.1cn. L'r..lict rc.=~~i-:i:;.2-l.~

~erin;s!·~~c~d~i~~~~ (S?S 197e~2~0) ~=~~vs för ert&l1~~i~ a7 
statli(~·-:: stö·l att ~!":l~a=e~ bei-~:r..:~ fZ. .sin hu .. ~ri;..C..sa~:~:..:_:-~ ~~r~:::E;.
sä.tt:ilinr_~ frrl::. cle: företr.:.g scL stödet avser. !ited tuvDti.sa.kli;:
syssE:ls~~ ttning av s~s att f~re teg'3rens efter nor::ial e.:.:e~::i vi
tet ter;~!~nade arbc"toins.e.ts :;kall uppbå till minst hälfte:l r: .. v 
en nor~nl årsa~betsi~sats .. Sysselsä;~nin~skriteriet a~se~ 

eme~lcr~i~ in~~~alltid ~ppfy~lt ~nbart cen~n .. att s6~:a~de~ 
utfor mins~ hc..i.1 ten aY 3.rsaroe°tE" in.sa. tsen p.:~ aen bru!-:n1r:~~ser.
het so~ st~de~ avce~. I rle~ 2~s~ile2 fal.let blir rle~ sys~e~
sti.t~unir..b:' sor.1 :rt.1.~s:å:- se~ C.e.=!.- ~\~vud.s.::-.. ~~lica ocd: väsent2.ig?. 
för sö1:e:.~;.5_P.ns ::,)rsörjnir..:: a-... ·.:;ör3...Tid.e viJ beä.ör:ininsS"cn av ,.):::::; 
syssels~ttili~cskriteriet är ~;~~yl!t. 
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Lantbruksnämnden i Stockholms län: 

~-c;~sla~Et innebi:r härYidlag :!.!lE:;E:!'l ~~~d?:.årir,,b i j~:i~ö=else 

i;;c,cl tidigare lag ocb t:'..llstår..d.spl:l.Z:-:.en skall s~u?:.da 
[~lla ~örv~rv av fast ege~io~, u~r.y~~janC.e av mineral
f~,~ndigl.:.€'~, f0rv~:-Y ev to:.i":!'d.t~ s~:. fC.rYiirv a.v Oo.s:;ads
c;.1·rcnde för 1':::-i tiC.sändac:ll. 

I'örzlac:et in!lebilr endas~ åen fö::-ä.!ld:-inbe!l gerite~o-:. .:.~16 
'3.rs lag e."tt friin krevse~ av kontrol:!.subjel:; u~C:::.~""va.,ees 
ir.1.t e endast bolag med utlä!l.ningsfö~behåll utan äve::. bola; 
ned i"örbehilll sor;i likställs r.!~d UL;länningsfö=bel".~l! och 
som. efter pröv"'!ling &Y :-:-ege.!'ingen ges di::pe!'ls =rb.~1 prövnj.!•c: 
c!lligt insk:ränkningsle.cen.. 

Förutom grundprinciptn i :!.af;en att tevara. S .. ,,.e:-iges nawur
till~ä~ge~ i inhe~sk ägo ge~ la;e~ ~Cj!ighet a~~ vägr~ 
tillstånd 01t hinder möter ~ed hlinsy~ till all~ari~ intresse. 
I.icC. allmä:.!°t in~resse avses bl e jo::dbruk.:politi.ska syn
pun.r:ter. I förordningen on t:!.lläupnin5en Cl"/ ins~=ä..~~ni::l€;;
la.;en ±:'inns (§ 3) en be3tä=elsc ou att en ansöl:an viC. 
prövning enlie;t inskrä.nl:r.in[;sla:;en ocks~ skal::.. fylla å.e 
föres}:rifter som medåela.s er.lig-= jordförvärYslaeen. 
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IJ8.n-~b::·4~:$~:~L::-1:::C:.1?1~ föruts~~t"!;er att, d.~t-.,;a inriebt!..r ::..~-: vic'! 
t ::.1: ~ t.&ni.1- 12.;~.~. l..:;-:., j ?:s~r~i::--.::i~1:inc:;Dl :!.:_:e;:.1 vtlll-:cr kc.~·1 s L:i:.:llas 
(.::·:c.:1:.pei .... -:.s t~t~:·Ll.~:f~1de ti0~tit:t::.ir!::_;, bru}.:ni:lg, :as~:.._;hE:~s

bll:~~~1::.D,'.~· j~-:..r::nl~ci€.c bt.ir ~:.:r.:..v ~(Ul11~a s·i;,~l:!..a.s p~ att köJ.ie
av·i:t..l upprki-:;t~ts ir.no.u. anböka.!l p::·ö·l~s. Detta :ir nLldvän
c"-.:t.::·~ t2. :; ... 1·c~· de-: pricj·~"1ntro:J..=..o::.~cnt 3c.r~ ie:1 ~.-::.~ra jor6.ftir
y;i~·1.';lu:;.:-1~ y:.;_,, ~.~:.; im,cb:illa (pr-0;: 1978/79: 85). .i.n:lorl unca 
t!~t:.--y\;h:t ir.F!e"o~r ·aettc. att wöjllgheten e,,:c;t :I,e tills~år.d 
t:i..11 fr3.i!!~ida fång enl iet inzkri.L'1l:ningsla$e!'! i::~ e bör fCre
lj.c;:;~ föi· f'Ö~"'vilrv r-..v s:.ida!1 e;;ent..:;:; s~W! - o:.J. fö:-v~~rvare!l 

i:·i~e· vcre l··o:.:.t:-oll.cubjt.:47. - :,::.:.fs.t~"'"·.:..e a...- jor~:·;;rväz-v~l-~3~n. 
::J:(':i.~:"t.i::·!:~ to!':it) <lEt funbe::·~ så at-z lan.:.;b;.·~~snt.!"in.J.en i ?~i
.r.c.:i-4(:.z. öv01· ~c:rit: 0:1 ~ubjek-:.s ... \iill ~iin.}::7.3 lOr·;ii.,: ... v so:..: !"e6e:!. 
n\·..:.t/ri-:C!=t· ~.:_ i\!ll wed mot:. .. ,;c:rins at·..: l: 1:~pea\~e.l in.ve ~pp-

S.!L"'"!.t:ri;-·a - - _..,,;, -
L:.il:tt';j!"l.!.~:snä!.1..'1.~e~ l:.e.r ing&!l e:"inre.n :io~ utredn::.nge:::s för
~:E!.G. 

D:~ fC::·häl:!..e1".!C c-:. ett sli:H:·~ sl:apst!!!dantager- få:- s1-:il da b~
t::5.r:-~ ~.c:- i ir.ol:räri..kningsla;en Oc:-.1. jc:rd!\;:-vårvsla€€2'.l (!ci::·
sJ c:...gc·u t:L!.. -;_ l:J'/9 ärs lar:) ~o~·dc endas:-:; :?å de:: ko:cse:k·wrc-is~::-~ 
c .. !; ~ lt.:.ra.:~~;;:i·1·tJleen n.:.äste inl-.ii:i.iace la."'"l~i.Jr~:snä.zr..nd.ez:s y~~: .. ~!".i.Ll.-: 
Y .!.cl al..:..[! i"V:t··.r_:~r"'J eo~ ~.-vse::- j ordb?."t:l:sfaE"t if;he"t. 

i.Jtr~d::'..1 ~ ... ;1gcr~ ~~;5:res:-i.~.::.~- e.tt eiltigh:ten av ett :"örvärvsti!:
st~~·1.i f~~:-:::-ei:;:LH.i~ ::::::e.r::.i;id..s. fö::·vt:!'V hee;!"l:.;1E:e:.s t.ill ett är 
( er.clic:; 7• l 9:< [, ;.";:::; leg ingen tidsbet:r~nsui:!g). 

:.:. • .?..!!·~ brl.i..::~:1~T.:·:-Ld.~n finner förslaget villm:1ti vera-;; :::i.et:. vill 
zvm -~icL:l.r:~:t~~ nH.t!ll'iiS fra.!:.:'ö::-a att s1ste:;r.et wed tillsw.ind 
·.:;iJ.:t. f.r·ar.-l~i~a fåns i:n;e torde ~:on:L.1& att finnas i C.~n !lya 
jordfö~v~rvcl~5en och d~ i~tc heller bör tillkL~p~s vid u~
lfö~,in,:sfcrv2~rv av jordbruksi'astighe't. 
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Lantbruksnämnden i Kristianstads län: 

I fti!.·3.!.c8~t i-.ilJ. HLcg o!n t·:c?-:+.:-c·! L ::~v utlä~dsk fcr~~a2s
E-:t~å;~ 8.r.i n;i hö.-::- i ri!:~·L JI i·.c;r nö:-r:io;·c cn~:.vi ts v.:Jd !iO:n a·~·se:s 
J:iCd kor-:tro2.i~ubjc~~t. c~ o;~ ~11 c). Lr.r.tt.ri-uksr;Ö.7.!"1cl-:·n mencr 
ett d~n ~ngi~1 r10 d~fini·~ion~·~, so~ i ~·~ort över•fnsst~~me~ 
i'il~J d·~:'": ;'i'...;Vc:-~H"i:~:.. C:- l.-!.:(~r::Hr:n:;e :>c...h :.i~.:.rc:.::kl:.g :iv-en er.~ 
vi::iJ~ f:.::.-J .. y2ligcnd-sn :-::h :-c:'.r.k~ii:i1L~.l~~ t::-:..:1:-ir.qc: k::n v~:.·-: 
p·~:::,_l.l·:i(!.:. I c:t~:t .:-ci:.rr:r:n~~·n:;-:-: vi i.J. ~c:~.~!"1de1· frcl•:.·-i::;j_.:..a ct~ 
c: ... ':i r{cJ ~1.r l: !. r:~·.:;r.i:-;~·::<:~ ~ 1 ?_-~fc:": tni.nr;- 0;, ::t·L ci.:"': z k ut.l.CP··-
r . ..:n~::.:::-!-:~:rS-:hcl.le t. f~: :-J~:.:.~rs t.:nC:eJ.c1 r c;·· . .: rt'stc-7-cl c.cn c:<.:::e
k~·_,!,i_·~:.:· bi:h·~jJ_&~ ii··~d c.;-0rwn:::e: .. ~~ f'~.-di:~,~G!:C:e:n. 

Utrtdningcn hcr ko~mit frcrn till att kr~tsen av tillsttnds
r l~l,·'-=o- T-o··,.,.~,a·\,- ........ 1° eto-"'" bo··r 'oct./ll,.....,. ,--au;.,.b. ~ s·o· n 
1J_..i. ·.1,..• . ..,.v - l~.i.. ~~.t;; ...., J,. - • ~- • ,]....; __ --: .. : ....,..,. ..., ·~1...: • ~ 0 ' 

de:1 nu cn9e2 l gc.tlondc J G~sti ft11:: ng. ~'lcCrr.:ast l. ~Yl te c:;t~ 
få f.·~hc"tliuo for::l(;r för. p!"övning fört::;lCs ci~ck c..-tt vi~sc 
fi.~rvörv av svc:isl:: jt;r.idisk pe=$·on, son; .z.nligt 4. § :::cllGn:'.i:
J c~ nu Ur tJndontc9n~, bli= ib~crn81 f~r f0rraell till~~bnd~
prö-...·nirig .. Är;d~:-ir.~:n ht=:-vid.icg ;.:o~ delvis bet!"!t 1<tcs scm 
redu1~tiona!l~ cil viss prbvning ov d~s~c fd~~~rv ~ven skor 
incrr ;-c;r:-en f;:; ~;~iiai1dc:: le~, Lcntb.ru:~~~r.~;.~nder-i kC'n ej 
~.c}J.c: finne ~hov för0li.';]~o ev ~1tt'f-r15 ga.r€- 1:t~k::1d ;..:=~·~:s 
~ills~.6r1~spli tigc fbrvtrvcr~. · 

Viden~ l:eh.JU 
191t, en·:; los 
Den ~äl lGr.de 
s1Jn1hU}.lsutvcc 
for -:lct PU ej 

p:ir.cin~r0n för kor.t:ollcn som nu gclle= 
st0~t orubbc~b i cien r1vL in~krtinknin~s~.ooen. 

ogstiftr·i:1Q~n ~l:r ~ :c~~ivt cn~cssats-tili 
11~gen och c~~on· ;~ lcncie lccstiftninc vaz
tcr~e finnus ytte~l 9cre beh;v OY ~nd~ing 
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_;_ k'Jni..rolj r,-ri.nr:ir'ern.:;. I !::!':"k rH.ir e~clle:t.ici inskrC:!"'?!~ni ni;;!",,.:

lagstiftr.ingAn beröring med onr.an lagstiftning i betydande 
ornfr:ittnir.g, bl l'J jordförvärv:.lc;;cn, och c:ct fra:~:;i.C:.r :;,,r;: 

s jCil•1klcrt ett förändringar i eiler ny 10;;;'.:.i.H•ii.r.g :..nc"; 
s~danu n~rliggcnde om:6don m&stc ha följdverkningar inc~ 
utl~nningslcgstiftningen. I lagförslagets 8 § tcrcie u;~ed
nlngen ho beaktat dessa förh.Jllonden. tförnriden iitcrkomm!;::r 
ne~an till denna frbga evad avse!· i<opplinsen nye insk.rt:ni:-
ningslcgcn - jordförv~rvslagen. 

Nijmnden överg6r till att kommentera logför~luget vad be
tröffor inneholl och ui i'o:nr.nin8 av vissa p;.~:rq;irc:fe:-. 

1 §: 

l~timnden vill här fästa uppr.~örksc-r.'heten ;.iå c:tt de v:;:·tlisc:f.t"' 
r.1c:.:kfcrvC.:;:·1cr. sker som jorcboo} ksf6rig, men ett r:•Jr.-.er::: cv-
tcl om f~sti9he::sreglering blivit en cllt cfic:;:e f~rsk~~~~"~= 
form för markförvärv. Tillst8ndsfr6gcn skall d6 avse ~~
ninge;i av motta9ande fcs~ighets gradC!ringsvörJe och e; 
tillstönd till förvHrv ov den ovst6ende - i =aclitctcn 
för~Hrvode - fa~tigheten eller delen. 

2 och 3 §§: 

~~öi!iahet f~reli~cer cnli;~ förs~.092~ ott sök: t !~ f~i
~~~d!~il1Et5nd. ~:en om utrecinir~~n p6pe~ct ~~~-~y jor~
rörv~rvslag kan ~cmma att mcaföro b~hov ev ~c~iriE=ingon 
av in$:,r~nkr~~ngslog~n b~x h~r li~v~l frc~~:6~l~z :tt, s6vi~~ 
nu kon Deciörnas, f(.irsvinncr r;~0jlicheten ett st~kc ~-=urLo:-.. ~:.
till:::tcnci c:-d.ig-: jorc~C:rvcrvslogen. I cnclo0! ((j:.:T~t'. bö! 
dcnr11J rr.tl)lif.ihet ej hE:].ler ~ta c-;LJpen i in~iz;:~r1::::r·i.n~:~l~s·.:.:n 
i v5.Ccre ~3P öP vid de 5peci~llo fö;:-v~xvs~its..:::~5.cnc.:r, so~ 
jordf~rv~rvsicgen ger ~öjlighct till. 

I ·fr&go c.m tidsfristen f~r sBka~d~ ev tillst6~1d ~~r LJ~i)
mö1·k~amrr:c~ fång som ev fastighd::sbildr.ing:.:r.:rnclig~t0t :;!::::] :'. 
unders tö} Jos tillstcndsmyndighetsn. Tid;;fr.:st.cn :;en C:•irvid
log börc b~rHknas onn0rl~nda. 

r(l;.:-C.~!"ofet1 bec~Öf:"r~S SOT:1 utorn::i:-de-:,t.1.i~J"t vik.,,;;ir r:!G den 
b&hcnd!ar k0pp!ingen till onnan lc3stiftning s2s~ra jcrd
förv~rvslosen. Enligt logförsiaget f6r ollts6 tillstind 
inte meddelcs om det strider mot gr~nciernL för ex jor~f~r
värvslcgen. Som hittills kcmmer onsö~;iingar om tillst6nd 
ett remitteras till lontbruksnHmnd d8 fr~~o Hr o~ jorclbru~s
fcstighet och jordförvHrvslo3en är tillt~plis p6 fö=vörvc~ 
om förvärvaren icke vcrit k~ntr0lisubiekt. Lantbruksnbmnden 
hcr d6 ott analc;ivis bedöma örendet ~r jorC:f~r~örv~lcg ns 
synpunkt och bestärnnelse:rnc dcri. Det tordi;o c'ctrvicilc:g c :-c; 
frc;nhållas att när:i;iC.:ens bedö1~ning skoii ske rnot boksr~n er. 
ev jordförvHrvslcsens hela r~ckvidd. 

19 Riksdagen 1981182. I sam/. Nr 135. Bi/agcdel 
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- r).:>ttc sor.11rcnhor.9 vill nämnden erir!rc cm specialbestämr.:d
rcrnf' i kor.m1"nde jordförvärvslag § 5 (prop 1978/79:85) o~: 
~~t fj=värvc=en bl o skall ovst& ~~rk för roticnaliserin;. 

~ 1 , .. . . :•• 

l····_::!~~~:(!n 5 kc:i behöva omForrr.uleros l!iecj hän!.y11 till kommc:nde: 
j :- l '~ .::ö rvC rv!;J c:g. 

C:··crg6ngsbcstLlm1nelsernc synes böra innehålla bestär.:melse 
c~ Qtt f6ng f ~re lageqs ikraftträdande skall handläggas 
cf~er nuvcronde lag. 

Sor.1 ovcm när.ints remitteras ansökningc;r fron kontrollsubiekt 
t~!l lcntbruksnHmnden för yttrcnde do fr6ga är om jordb~~~s
tc2ti9hct och f~r de fcll att jordförvHrvslagen varit til~
l::.:q:·.lis p6 fcrvärvet om förvärvaren icke vt•ri t k0ntrolj sub-
j ·:::'.c' ... Arer.clefre!~vensen i froga av so dona remisser hcr vari-: 
p~follonde 16g un~er senare or, uppskattningsvis torde det 
7~r~ sig om h~gst ett dr~ncie per kvcrtal. Som regel hcr fär
v~r~et amfot~ct egendom av ringa crecl ut0n större bety~el
~e i jord- el).er skagsbrukssommanhcng. N~mnden har ingen 
tJr:l.er.!ning förmclcltJ att ärendefrekve:iscn fc:r ri:iQnJen k~mmer 
c·::t öku Cl\' cr;ncm gruncl ön rott kretsen tillstonc!sr.Ei.:tisc: k-;,~, 
~kv genom Hnciringor i jordförvärvslogen och cl~rov följci
~~dringar i inskr~nkningslcgen. Huvuddelen av cnsökningcrnc 
fr6n kuntrollcubjekt torde avse enstaka tomter för nagot bo
~tcclcönclcm~l, vilka normalt icke remitteras till nömnden s6-
fr~mt icke n69ot jordbruksintressa beröres. 

Lc::11tb:ruk~ni.in'ncen, scr.1 hanclla~t ären~'.et :.. plo1w;;1, t.illstyrf.:c· 
v~redningEns f~rslog evcd avser kontrollen ~v utländsko iör
v(i:rv av rn~::k och l'C1turtills,tingcr n1,-,d ce cöockcr.den :;::m ov::::-. 
:kctt. 

Närinirafrihetsombudsmannen: 

Förslaget till ny inskränkningslag föranleder inte några 
särskilda invändningar från NO. 
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Statens invandxarverk: 

SIV har inget att erinra mot utredningens förslag till ändring
ar av lagtexten. 

Däremot bör i förarbetena till lagstiftningen uttrycket "sär
skild anknytning" definieras på ett annorlunda sätt än utred
ningen föreslagit. Tvåårsgränsen är inte lämplig som riktmärke 
för tillståndsgivningen. Den har - som också utredningen fram
håll it - tillkommit utan särskild motivering, även om tvåårs
gränsen sammanfallit med reglerna om bosättningstillstånd. 

Huvudregeln är numera att utländska medborgare som är stadig
varande bosatta här i Sverige i största möjliga utsträckning 
skall ha samma rättsliga ställning som svenska medborgare. 

SIV anser därför att utlänningar som accepterats som invandrare 
här i landet regelmässigt bör kunna meddelas förvärvstillstånd. 
Det bör komma till klart uttryck i förarbetena till lagstift
ningen så att inte en olikartad praxis uppkommer vid landets 
länsstyrelser. 

Det anförda kan åskådliggöras med följande exempel: Alla utlän
ningar som innehar pennanent uppehållstillstånd bör kunna med
delas förvärvstillstånd. Men även andra utlänningar än sådana 
som innehar permanent uppehållstillstånd bör kunna meddelas för
värvstillstånd om de förutsätts få stanna här i landet. Till 
denna kategori hör exempelvis utlänningar som före inresan er
hållit tidsobegränsat arbetstillstånd och utlänningar som mot
tagits som flyktingar här i landet. Är vistelsen här i landet 
däremot av tidsbegränsad natur såsom fallet är för exempelvis 
gäststuderande bör naturligtvis inte förvärvstillstånd kunna 
meddelas. 
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Statens planverk: 

Statens planverk har begränsat sitt yttrande till att 
avse frågor som har anknytning till planverkets verk
samhetsområde, d v s kontroll av utländska förvärv av 
mark och naturtillgångar (kapitel 20). Verket konsta
terar därvid att utredningens förslag till ny inskränk
ningslag i huvudsak bygger på samma principer som lagen 
(1916:157) om vissa inskränkningar i rätten att för
värva fast egendom m m. Planverket finner utrednin~sför
slaget väl ägnat att ligga till grund för lagstiftning 
på området. 

Planverket vill dock särskilt understryka vikten av att 
egendomens lämplighet för avsett ändamål prövas vid alla 
slag av tillståndspliktiga förvärv. 

Planverket åberopar i denna fråga vad verket anförde i 
sitt bifogade yttrande (P 2605/74) över promemorian 
(Ds Ju 1974:19) rörande utländska medborgares förvärv 
av fritidsfastighet. 
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Länsstyrelsen i Stockholms län (ma,ioriteten): 

~X~=~~~~~~~nig§~la§~~ 

Utredningen föreslår att kontrollen av utländska förvärv 

av mark och naturtillgångar skall regleras i en ny, särskild 

lag om vissa inskränkningar i rätten at·t förvärva fast egen

dom m m (nya inskränkningslagen) i vilken principerna i 

1916 års lag lämnas orubbade. 

Enligt länsstyrelsens mening bör en lagfäst kontroll av ut

ländskt inflytande över mark och naturtillgångar här i lan

det alltfort finnas, De principer" som nu gäller för kontrol

len enligt 1916 års lag bör lämnas orubbade men kan lämpli

gen såsom utredningen föreslagit överflyttas eller inarbe

tas i den nya inskränkningslagen. 

Kretsen av tillståndspliktiga 

Länsstyrelsen har inte något att erinra mot att från kret

sen av kontrollsubjekt tas undan aktiebolag med likställt 

förbehåll. 

För att hindra försök att genom upplåtelse av bostådsrätt 

kringgå de år 1975 införda restriktiva reglerna för utlän

ningsförvärv av fri tidsfastighet bör såsom utredningen före

slagit föreskrivas tillståndsplikt för svensk bostadsrätts

förening som har till huvudsakligt ändamål att bereda fri

tidsbostäder åt sina medlemmar. 

Länsstyrelsen vill för fullständighetens skull erinra om 

att statslös person i förevarande sammanhang enligt stadgad 

praxis likställs med utländsk medborgare. 
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Tillständsmyndighet och ärendefBrdelning 

Eftersom det får anses vara en fördel med ett så långt mBj

ligt enhetligt prävuiugssysteu1, ansluter sig lli.uestyrelet111 

till utredningens förslag att svenska bolags ooh svenska 

föreningars förvärv av fast egendom som är av mindre am

fa ttning och som behövs för sammanslutningens verksamhet -

till skillnad från nu - blir tillständspliktiga. 

Förvärvstillstånd för egendom, som omfattar naturtillgångar 

av vikt för landets energiförsörjning eller som annars har 

betydande värde, bör såsom föreslagits meddelas av rege

ringen. I övrigt kan tillståndsgivningen ankomma på länssty

relsen. 

Prövningskriterierna 

Länsstyrelsen a~ser det lämpligt att i den nya inskränk

ningslagen tas upp en allmän regel om tillståndsgivningens 

grunder och att regeln exemplifieras på föreslaget sätt. 

Länsstyrelsen tillstyrker att undantagsregeln i 4 § 1916 

års lag ersätts av en tillståndsprövning, som i okomplice

rade fall skall ankomma på länsstyrelse. 

Vad gäller rekvisitet särskild ank~tning till Sverige 

tillstyrker länsstyrelsen att den schablonmässiga regeln 

om två års hemvist här i riket utgår ooh ersätts_av en me

ra nyanserad bedömning på sätt utredningen närmare utveck

lat. Det bör nämnas att en sådan bedömning ligger i linje 

med den syn länsstyrelsen på senare är haft. 

Enligt länsstyrelsens erfarenhet saknar föreskrifter om 

utseende och anmälan om ombud för utomlands bosatt fastig

hetsägare praktisk funktion. Föreskrifterna kan därför så

som föreslagits utgå. 
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I övrigt föranleder remissen inte något yttrande av läns

styrelsen. 

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis anser länsstyrelsen alltså 

att utredningens förslag till särskild lagstiftning om kon

troll av utländska förvärv av mark och naturtillgångar i 

allt väsentligt kan godtas. 

275 

Länsstyrelsen i Stockholns län ,· skiljaktir; mening av ledamöterna 

Rindborc;;, Wall:nark, 3lom. 5:jerne och ?orsling): 

Sid 274 oi.vsnittet ''Tillståndsmyndighet och ärendefördelning": 

Stycket ":S.ftersom det !'år anses •..• t o ;:i - tillstånd.spliktii;ci." 

ut;år. 
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Länsstyrelsen i Malmöhus län: 

Länsstyrelsen tillstyrker också den av utreäningen föreslagna 
lagtekniska oi::arbetningen av rei;lerna om utländska intressen
ters rätt att förvärva mark och natu.."'"tillg~~go.r i la..~~et son 
finns i 1916 års lag. Likaså tillstyrker län;styrelsen utred
ningens förslag att nordiska Inedborgare redan efter ett år 
skall få förvärva fast egenåo~ för när~ngsverks8.!:!het. 

Länsstyrelsen i Götebor,gs och Bohus län: 

En stör:e saklig l:lndring tlr fCSrsloget att bostodsrl:ltts
förening, som hor till huvudsakligt l:lndomål att bereda 
fritidsbosttider åt medlemmarna, skall vara skyldig att 
sl:lka tillstånd till förvl:lrv av fast egendom m m. Fl:lr
sloget gl:lller endast bostodsrl:lttsfl:lrening som i fram
tiden bildas i sådant syfte. Syftet med ft>rslo9et l:lr 
ott hindra kringgåendeförsök av de restriktiva re9ler 
som gl:lller för meddelande av tillstånd för utländska 
medborgare att förvl:lrvo fast egendom m m för fritidsöndo
mål. För övrigt infördes 1975 tillståndsplikt vid förvärv 
av bostadsarrende för fritidsöndamål somt tomträtt. Läns
styrelsen tillstyrker den föreslagna öndringen. 

Den prövning som ll:lnsstyrelsen f n skall göra enligt 
4 § 1916 års log fl:lr att foststl:lllo om svensk juridisk 
persons fl:lrvl:lrv Hr undontaget från tillståndsplikt, skall 
erstlttos av en tillståndsprövning enligt den föreslagna 
9 § inskrl:lnkningslogen. Som motiv fl:lr detta förslog an
för utredningen, att det får anses vara en fl:lrdel ~ed 
ett så långt möjligt enhetligt prövningssystem. Till
ståndsplikten enligt den nya inskränkningslogen bör 

.dl:lrför omfatta även sådana förvärv. Ll:lnsstyrelsen delar 
denna uppfattning. 

Utredningen föreslår, att länsstyrelsen skall pröva 
frågan om tillstånd fl:lr utländsk medborgare att för
vi:irvo hyresfostighet. För närvarande hondll:lggs dessa 
frågor av regering, när förvtlrvoren är kontrollsubjekt, 
och i övriga fall av hyresnömnd. Tillstånd skall kunna 
lämnas av länsstyrelsen om förvärvaren förut varit 
svensk medborgare eller annars hor särskild anknytning 
till Sverige. länsstyrelsen tillstyrker den föreslagna 
ändringen. 
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Vid läns~tyrelsens tillståndsgivning har frågan vilken 
anknvtnina sökande som är utländsk medborgare har till 
Sverige s~rskild betydelse. Vid förvärv av egendom för 
fritidsöndamål ingår sålunda bland kraven att sökanden 
sedan två år har hemvist i Sverige eller annars har sär
skild anknytning hit. Med hänsyn till de ändringar som 
skett i utlänningslagstiftningen (bl a SFS 1975:1358) 
har utredningen föreslagit, att kravet på två års hem
vist skall tas bort, bl a för att motverko att nordiska 
och andra utlönningor behandlas olika. Enligt länssty
relsens mening finns det inte några skäl att behålla 
den schablonmässiga regeln om två års hemvist. Läns
styrelsen tillstyrker därför utredningens förslag på 
denna punkt. 

I samband med remissbehandlingen av promemorian (DS 1974:19) 
rörande utlöndsko medborgares förvärv av fritidsfastig-

het tog länsstyrelsen upp tragan oaa skyldigheten att ut-
se ombud enligt 17 § 1916 års log bör bibehållas. Erin-
ran om skyldigheten att till länsstyrelsen anmäla om
budets namn och vistelseort hor sHllan efterkommits. 
Inte heller har andra 111yndigheter eller personer rikta~· 
förfrågningar till länsstyrelsen om vem som är ombud 
för viss utländsk förvärvare. Utredningen föreslår inte 
någon bestämmelse eller motsvarande bestämmelse om ut
seende och anmälan om ombud i den nya inskrönkningslogen. 
Länsstyrelsen delar utredningens uppfattning att någon 
sådan bestämmelse inte är erforderlig. 

Länsstyrelsen i Konna.rber~s län: 

Fö::· ll~r:e~t:r-.-('C~l::>:n~ 6-~1 j_~i.:'".!.-:;'~:i~ .. fö::-~<L;..:. .. ::tt : ::.1: ::.-l: ... i!!.S!::. .. 2.:-J~
n.:.n~=-t::.la~ ,:;~:!~ ... f:···:r:>:uC..r.:! l:t_:·c~:..-- j:im.:"~.)=t I!H.:~.J. rr;.p.,r~·!..:.. .. 8.:ld-?. _"(r.-~:.:lJ..:..~1_::; en .. 
DsJ.7is i!1nE·l~L::· ~~~1,i~in.S"~~.rY-.:.2. en ar!passr:infI D.V lc:!.cen t~_:l 
prc.:.x.i3. Vi ti:l::t:/r~:::e:r i'0r~,lu.geH. 
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Länsst;n·elsen i lfo=bottens län: 

I fråga om utländska förvärv av mark har reglerna härom 
i lagen den JO maj 1916 om viaaa inskränkningar i rätten 
att förvärva faat egendom m m under Arens lopp blivit 
alltmer svåröverskådlig och svårtolkad. 

röreliggande förslag utgör i detta ·hänseende en avsevärd 
förbättring. Vissa oklarheter kvarst6r dock. 

Liksom för närvarande får sålunda enligt 8 § i förslaget 
förvätvstillstånd inte meddelas om hinder möter med hän
syn till vederbörandes personliga förhAllanden. När för
hållandena skall anses vara a6dana att förvärvstillstånd 
bör väg~aa berörs endast i förbig6ende. Stor osäkerhet 
råder på denna punkt och ett klarläggande är påkallat. 

Vidare får enligt 9 § fråga om tillstånd till förvHrv av 
fast egendom inte prövas av länsstyrelsen om egendomen 
har betydande värde. Vad tidigare sagts i anslutning till 
8 § gäller i tillämpliga delar även här. 

rorvärvstillstånd får vidare inte meddelas om hinder däre
mot möter med hänsyn till allmänt intresse. Det bör enligt 
länsstyrelsens uppfattning vara ett allmänt intresse ett 
utländska rättesubjekt inte tillåts att i obegränsad om
fattning här i riket förvärva tillståndspliktig egendom. 

Hänsyn måste därför vid tillständsgivningen tas till i ved 
mån sökanden här redan äger sådan egendom. Något särskilt 
register över utländske rättssubjekt som här äger till-

ständspliktig egendom finns inte och tillet6ndsmyndig
hoten har regelmässigt ingen kännedom om huruvida 
sökanden redan tiger sAdan egendom. 

rörhellandet kan inte anses tillfredesttillande. 

Länsstyrelsen vill i övrigt endast framhålla ett den 
föreslagna utvidgningen ev lagens tillämpningsområde 
till ett gälla tiven bostadsrättsföreningar med syfte 
att bereda fritidsbostäder till sina medlemmar verk
samt kan bidraga till ett förhindra utländsk spekula
tion i fritidsbostäder. 

LänSarbetsnämnden i No=bottens län: 

Vad gäller utländska fåretags rätt till förvärv av mark och na
turtillgångar bör enligt nämndens uppfattning enligt lag vara 
föremål för rigorösa tillståndsprövningar som utövas av re
geringen eller myndighet som regeringen bestämmer. Härvid för
utsätts att samma ordning som nu råder om förvärvskontroll 
enligt 1916 års lag i princip skall gälla även framgent. 
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Svensk industrif örenin~: 

Vad beträffar förslaget till en särskild lagstiftning om kontroll 

av utländska förvärv av mark och naturtillgångar har föreningen 

intet att invända. 

Svenska ba.ILlc.förenin~en: 

Utredningens förslag till lag om vissa in~kränkningar i rätten att förvärva 

fast egendom mm vilar i huvudsak på samma principer som nuvarande lag 

av 1916 i samma ämne. De ändringar, som föreslås, föranleder ingen erinran 

ur de synpunkter bankföreningen företräder. 

!!Q: 

LO har inga invändningar att göra mN c!et för5la;:? till ny inkränknirissla~ 

som föreslås crs~tta 1916 ~rs lag om utländska förvärv av mark och natur

ti 1 lgångar. 

!9.Q.: 

TCO stödjer utredningens förslag om kontroll av ut1;;'.ndsLa förvärv av 
mark och n5turti1lgängar. 
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