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Propositionens lagförslag 

l Förslag till 
Lag om upphävande av lagen (1982:617) om utländska 
förvärv av svenska företag m.m. 

Härigenom föreskrivs att lagen ( 1982:617) om utländska förvärv av 
svenska företag m.m. skall upphi>ra att giilla vid utgången av år 1991. 

Vad som i 22 §den upphiivda lagen siigs om tystnadsplikt skall dock fortfa
rande gälla. 
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2 Förslag till 
Lag om ~indring i lagen (1982:618) om utländska förvä1v av 
fast egendom m.m. 

Härigenom föreskrivs i fråga om Jagen (1982:618) om utländska förv;irv 
av fast egendom m.m. 1 

dels att 2 kap. och 3 kap. 5 § skall upphöra alt gfilla, 
dels att I kap. I, 2, 5 och 8 §§ samt 3 kap. 3 §skall ha följande lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

1 kap. 
1 § 

Kontrollsubjekt enligt lagrn 
(1982:617) om utländska förvärv av 
svenska företag m.m. får inte utan 
tillstånd (förvärvstillstånd) för varje 
särskilt fall förvärva fast egendom 
här i landet. 

Den som skulle ha varit kontroll
subjekt enligt Jagen (1982:617) om 
utliindska förvärv av svenska företag 
m.m., om denna hade gällt iiven cjier 
utgången av är 1991, för inte utan 
tillstånd (fö1v:irvstillstfö1d) för varje 
särskilt fall förvärva fast egendom 
här i landet. 

Vad som i denna lag sägs om fast egendom skall g:illa även tomtrfitt och 
hostadsarrende. Vad som siigs om lagfart skall, n~ir det ~ir fråga om tomträtt, 
i stället avse inskrivning av upplåtelse eller förvärv av tomtriitt. 

Förvärvstillstånd behövs inte 
1. för förvärv genom bodelning, 

arv eller testamente, 
2. för förvärv genom fusion enligt 

14 kap. 8 § akticbolagslagcn 
(1975:1385), 

3. för fö1värv genom inrop på exe
kutiv auktion, 

4. om förvärvaren är gift med en 
svensk medborgare, 

5. 0111 förvärvaren är gift med 
överlåtaren och inte heller 0111 för
värvaren eller, när makar förviirvar 
gemensamt, någon av dem iir över
låtarens avkomling, allt under förut
sättning att överlåtaren inte är skyl
dig att avyttra egendomen enligt 3 
kap. l § eller enligt 6 § lagen 
(1975: 1132) om fön,ärv av lzyre~j(1s
tighet m.m. eller 16 § jordförvärvsla
gcn (1979:230). 

1 Senaste lvdclse av 
2 kap. I § -1991 :48 
2 kap. 5 § 1991:48 
3 kap. 5 § 1991 :48. 
"Senaste lydelse 1985:944. 

Förvärvstillst<'lnd behövs inte 
I. för förviirv genom bodelning, 

arv eller testamente, 
2. för förvärv genom fusion enligt 

14 kap. 8 § aktiebolagslagcn 
(1975:1385), 

3. för fö1viirv genom inrop på exe
kutiv auktion, 

4. om förviirvarcn iir gift med en 
svensk medborgare, 

5. om förvii1varcn iir gift m..:d 
överl<°itarcn och inte hclh::r om fi_ir
viirvarcn eller, niir makar förviirvar 
gemensamt, någon av dem iir över
låtarens avkomling, allt under förut
sättning att överlåtaren inte är skyl
dig alt avyttra egendomen enligt 3 
kap. 1 § eller enligt 16 § jordför
värvslagen ( 1979:230), 
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Nu Farande lydelse 

5 §1 

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 h_vreshusenlzet eller som 
lantbruksenhet. 

Tillstånd att förvärva fast egen
dom på offentlig auktion enligt 3 
kap. 3 § eller enligt 7 § lagen 
(1975: 1132) om förvän' av lzyre4as
tiglzet m. m. eller 17 § jordförvärvsla
gen ( 1979:230) lämnas före auktio
nen. 

8§ 

Föreslagen lydelse 

6. för fi>1vii11' av egendom som är 
tm:erad som hyreshusenhet eller in
dustrienhet. 

Frftgan om förvärvstillstånd får 
inte prövas förrän förvärvet har 
skett, om det är fråga om köp, byte 
eller gåva av fast egendom som iir 
taxerad som lantbruksenhet. 

Tillstånd all förvärva fast egen
dom på offentlig auktion enligt 3 
kap. 3 § eller enligt 17 § jordför
värvslagen ( 1979:230) lämnas före 
auktionen. 

f<örvärvstillstånd 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 förhållan
den. 

Förvärvstillstånd fär inte medde
las om tillstånd skulle ha vägrats vid 
en prövning enligt lagen (1975:1132) 
om fön,ärv av hyresfastiglzet m.m. 
eller jordförvärvslagen (1979:230). 

förvärvstillstånd får inte medde
las om tillstånd skulle ha vägrats vid 
en prövning enligtjordförvärvslagen 
(1979:230). 

3 kap. 
3§ 

Uinsstyrelscn 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 ri-ittigheter som besvärade egendomen redan vid den exekutiva auk
tionen och som har företräde framför alla befintliga fordringar. Även om det 
i enlighet härmed bestämda skyddsbeloppet täcks, får försäljning inte ske, 
om inte den bjudna köpeskillingen täcker även det viirdc som i ärendet har 
åsatts egendomen enligt 12 kap. utsökningsbalkcn 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 egendo
men uppskattats av värderingsmän som länsstyrelsen utser. 

Egendomen får säljas till den som Egendomen får säljas till sådana 
är kontrollsubjekt enligt lagen rä/lssubjekt som avses i I kap. 1 § en-
( 1982:617) om utländska förvän' av dast om de har fått förvärvstillstånd. 
svenska företag m.m. endast om Vidare gäller i fråga om jordbruks-
de1111e har fått förvärvstillstånd. Vi- fastighet de inskränkningar som 
darc gäller i fråga om hyreshusenhet föreskrivs i 17 § andra stycket tredje 
eller jordbruksfastighet de inskränk- meningen jordförvärvslagen 
ningar som föreskrivs i 7 § andra (1979:230). 

3 Senaste lydelse 1990: 1389. 
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Nuvarande lydelse 

s{vckct tredje meningen lagen 
(1975:1132) om jihvärv 111' hyffsfas
tighcl 111.111. rc~pckti1·e 17 § andra 
srycket tn:dje meningen jordför
v~i1vslagcn (Jll7lJ:23U). 

Föreslagen lvdelsc 

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

Denna lag tr:ider i kraft den 1 januari 1992. 

I'" Riksda~en /99/iCJ2. I suml. Nr 71 
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3 Förslag till 
Lag om iinclring i lagen (1983: 1034) om kontroll över 
tillverkningen av krigsmateriel, m.m. 

Hiirigenom föreskrivs i fr:"1ga 1>m lagen ( 1983: 1034) om kontroll över till
verkningen av krigsmateriel, m.m., 

dels att 2 § skall ha följande lydelse, 
dels alt det i lagen skall införas tv:"1 nya paragrafer, la § och 1 b §, av fi\l

jande lydelse. 

Nuvarande lydelse frjreslagen (wlelse 

I a § 
!IIuf 11tlänning~jiJrbduW m·s.:.1· i 

denna lag ett i bolagsordningen j()r 
el/ svenskt aktiebolag intaget fiJrhc
håll enligt vilket se/dant kontrollsu
bjekt som m·ses i 3 §första och andra 
s~\'ckena den upplriivcla /agen 
(1')82:617) om uthlndsku fi.irviirl' a1· 
.l'l'enska jiJretag m.111. genom lcck
ning eller ö1·erlt1telse endasl fi1r ji)r
vän·a en viss del av aklicma i hola
get, l'id varje tidpunkt mot.1·1·arande 
mindre iin fyrtio procent av l1cla ak
tiekapilalet och mindre iin tjugo pro
cent av röstetalet j("ir st1mtligt1 aktier i 
bulagcl. Med 11tlii1111i11g1ji.Jrbc/u/ll m ·
ses också }Urbclu1ll enligt 1 ·ilkct 
stnlt1gare fiireskrijier i dessa hii11-
sec11de11 giille1: 

Regeringen kan nwdgc all 1/1 ·cn 
andra färbehtlll iin som anges ifih:1·1a 
s~vcket skall anses so111 111lii1111i11gs
fiirbc!1t1ll enlig! dcnnt1 lag. 

l b § 
Utlii1111i11g.1jiJrhdulll j(1r L'lt svmskt 

aktiebulag som har 1ills1änd att till-
1·erka krigsmateriel lulr i rike! jilr i/lie 
11pphäl't1s eller 1itufras 1111111 tillsttlnd 
m· regeringen. 

2§1 

Krigsmateriel f:"tr inte tillverkas 
h:ir i riket utan tillstånd av rege
ringen, om ej annat följer av före
skrifter som har meddelats med stöd 
av denna Jag. Tillst:"md alt tillverka 
krigsmateriel får meddelas endast 
svensk medborgare, svensk myndig
het, svenskt handelsbolag i vilket 
inte någon av holagsmiinncn iir kon
trollsubjekt som avses i 3 § lagen 

1Senaste lydelse 1989:504. 

Krigsmateriel får inte tillverkas 
h:ir i rikt:! utan tillst:lnd av rege
ringen, om ej annat följer av före
skrifter som har meddelats med stiid 
av denna lag. Tillsttmd all tillverka 
krigsmateriel får meddelas L'ndast 
svensk medborgare, svensk myndig
het, svenskt handelsbolag i vilket 
inte 11;°1gon av bolagsm:inncn :ir s1l
da111 kontrollsubjekt som avs.:s i 3 § 
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Nuvarande (wielse 

(1982:617) om utliindska förviirv av 
svenska företag m.m. och svenskt 
aktiebolag i vars bolagsordning inta
gits utlänningsförbehåll som avses i 
niimnda lag. Om siirskilda skäl fi.ire
ligger, får dock tillst:°md ges även åt 
annan. 

Furi:slagen (nielse 

j("jrsta och andra szvckena den upp
hiil'titJ lagen (I 9t<2:617) om ut
Hindska fiirviirv av svenska fön.:tag 
m.m. och sv.::nskt aktiebolag i vars 
bolagsordning intagits utlännings
forheh;lll. Om siirskilda sbl förelig
ger, för dock tillst;°1nd ges iiven ät an-
nan. 

Regeringen får meddela föreskrifter om undantag fri\n tillstfö1dskravt:t en
ligt första stycket för 

1. tillverkning av krigsmateriel som bedrivs på uppdrag av den som har 
tillstånd att tillverka ifrågavarande krigsmateriel, 

2. iindring eller ombyggnad av skjulvapen i fall som avses i 24 § första 
stycket vapenlagen (1973:1176), 

3. tillverkning av enstaka skjutvapen och av ammunition for tillverkarens 
eget bruk. 

Denna lag träder i kraft den J januari 1992. 
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4 Förslag till 
Lag om iindring i krcditupplysningslagcn (l973:11n) 

1-farigenom föreskrivs alt 4 * kreditupplysningslagen ( J lJ7J: 1173) 1 skall ha 
följande lydelse. 

Nlw11ra11de /, ·ddsc Fiircs/11gc11 (rdclsc 

4 *2 
Tillst;'ind att bedriva kreditupplysningsverksamhet rnr meddelas endast 

om det fr;°m allmiinna synpunkter finns behov av verksamheten och den kan 
antas bli bedriven på ett sakkunnigt och omdömesgill! s:itt. 

Tillst:°ind f:h meddelas fiir en tid av högst tio år i s:indcr. Tillst;°111ckt får 
förenas med föreskrift om hur verksamheten skall hed rivas och om skyldig
het all anmäla :indring av förh;°11landen som har haft hctydelse for tillstfodel. 

Tillst:'\nd f;'ir inte rneddelas kon- Tillstånd fftr inte meddelas den 
trollsuhjekt enligt lagen (1982:617) som skulle ha 1·11rit kontrollsubjekt 
om utl:indska fiirv:irv av svenska enligt lagen (I 9f>2:(>17) om ut-
företag m.m. Hindska förviirv av svenska flirctag 

m.m., om tlcm111 lwd1· gii//1 iin·n tjicr 
!llf;clllgcn av är 1991. 

Denna lag träder i kraft den l januari I 992. 

1 L1~en omtryckt 191:\ I :737. 
~si:;i~1s1<: lydelse t 9S2:(122. 
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5 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1976:240) om förv~irv av 
cldistributionsanhiggning m.m. 

l liirigenom föreskrivs att 3 § lagen ( 1976:240) om fiirviirv av eldistribu
tionsanliiggning m.m. skall ha fiiljandi.: lydelse. 

Nm•arande Zvdclse Föreslagen lydelse 

Förviirvstillst<°H1d fordras ej 
1. i fall som avses i 1 §, om förviirvaren innehar koncession avseende det 

omrf1de diir anbggningen finnes, niir cldistributionsanliiggningen förviirvas, 
2. i fall som avses i 2 §, om förviirvaren innehar koncession avseende det 

omddc diir fiin.:ningcn eller bolaget bedriver sin verksamhet, 
3. om eldistributionsanläggning eller sådan andel eller aktie som avses i 

2 § förviirvas eller överlåtes dter medgivan<le av riksdagen eller regeringen, 
4. om förviirvet skall prövas enligt 4. om förvärvet skall prövas enligt 

lagen (1982:617) om 11tfo11dska för- lagen (1982:618) om utliindska för-
1·ä11' av svenska jon: tag m. m. eller la- värv av fast cgcnJorn 111.m ., 
gen (1982:618) om utländska förvärv 
av fast egendom m.m., 

5. om förviirvaren är gift med överl<°ltaren och inte heller om förvärvaren 
eller, niir makar förvä1var gemensamt, någon av dem är överlåtarens avkom
ling, 

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

Denna lag triider i kraft den I januari 1992. 

1 S('nastc lyJelse 1982:629. 
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6 Förslag till 
Lag om ändring i lagen ( 1985 :277) om vissa 
bulvanförhål landen 

Iliirigenom föreskriv~ att I och 7§§ lagen (1985:277) om vissa bulvanför
hållanden skall ha följande lydelse. 

N11nm11ule lydelse 

Denna lag gäller när ett bulvan
förhållande används för att kringgå 
ett sådant hinder mot att förvärva el
ler behålla viss cgcndon1 cller riittig
het som uppstiills i 

I. 3 kap. 3 § bankakticbolagslagen 
(1987:618), 

2. lagen (1975:ll32) om förviirv 
av hyrcsfastighet m.m., 

3. lagen (1976:240) om förviirv av 
cldistributionsanHiggning m. m., 

4. jordfo1viirvslagen ( 1979:230), 
5. 8 a § fondkommissionslagen 

(1979:748), 
6. 6 a § lagen ( 1980:2) om finans

bolag, 
7. lagen (1982:617) om utländska 

fi]n•än· ai• .\'Vt.'nska före/llg m.m., el
ler 

8. lagcn (1982:618) om uföndska 
förviirv av fast egendom m.m. 

Föreslagen lydelse 

Denna lag gäller niir ett bulvan
fiirh;°dlande anviinds för att kringg;°1 
ett sådant hinder mot att förviirva el-
ler behålla viss egendom eller rättig
het som uppstiills i 

1. 3 kap. 3 § bankaktiebolagslagen 
(1987:618), 

2. lagen ( 1975: 1.132) om lfoviirv 
av hyresfastighet m.m., 

3. lagen (1976:240) om fi.irviirv av 
eldistributionsanliiggning m .m., 

4. jordförvii1vslagen ( 1979:230). 
5. 8 a § fondkommissionslagen 

( 1979:748), 
6. 6 a § lagen (I lJ80:2) om finans

bolag, eller 
7. lagen ( l 982:618) om utliindska 

fiirviirv av fa'I egendLlm lll.lll 

Med ctt bulvanförh[lllande avses i lagen alt någon (lnilva11<.:1t) ut Ett fram
står som ägare av viss egendom eller innehavare av viss riittighct men i verk
ligheten innehar egendomcn eller riittighet.::n huvudsakligen för annans (lzu
l'Udmannens) riikning. 

Vad som sägs i clct följande om egendom som ett bulvanforhållande avser 
har tillämpning oeks;°1 på rättigheter. 

De myndigheter som prövar fr[1-
gor om tillstånd enligt de lagar som 
anges i 1 §första stycket 2-4, 7 och 
8 skall underriitta åklagarmyndighe
ten, om det skiiligen kan antas att 
det föreligger ett bulvanförh:lll:rnde 
inom myndighetens ansvarsområde. 

7§ 
De myndigheter som prövar frå

gor om tillstånd enligt de lagar som 
anges i I § första styckct 2-4 och 7 
skall underr;itta ;°1klagarmyndighe
ten, om dct skiiligen kan antas all 

del fiireligger ett bulvanförhfölande 
inom myndighetens ansvarso111r;°1de. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1992. 

1Senastc lydelse 1987:645. 

Prop. 1991/92:71 

10 



7 Förslag till 
Lag om ändring i gruvlagen (1974:342) 

Härigenom föreskrivs i fråga om gruvlagen (1974:342), 
dels att 1 kap. 8 § skall upphöra att giilla, 
dels att 2 kap. 8 § och 9 kap. 4 § skall ha följande lydelse. 

Nuvarande Zvdclse Fi>reslagen lydelse 

2 kap. 
8 §I 

Ansökningen skall vara skriftlig och innehf1lla 
1. uppgift om mineralfyndighetens art och beskrivning av det omrf1de som 

avses med ansökningen, 
2. uppgift om fastighet som beröres av ansökningen samt namn och adress 

på fastighetsägaren och de övriga sakiigare sökanden bnner till. 
Om bergmiislaren finner det behövligt. skall sökanden ge in plan för un

dersökningsarbetets bedrivande och utredning om sina miijligheter att full
följa planen. 

fordras medgivande till inmut
ningen av myndighet eller rättsägare 
enligt vad som sägs i 2- 5 §eller i la
ge11 (1982:618) om wliindskafön•ärv 
av fast ege11dom m.nz., skall vid an
sökningen fogas handling som visar 
att medgivande erhållits av myndig
heten eller rättsägaren eller begiirts 
hos myndigheten. 

fordras medgivande till inmut
ningen av myndighet eller rättsägare 
enligt vad som siigs i 2-5 §§, skall 
vid ansökningen fogas handling som 
visar att medgivande erh[tllits av 
myndigheten eller riittsiigaren eller 
begärts hos myndigheten. 

Sökanden skall erliigga, förutom föreskriven ansökningsavgift, fi\rskott 
till inmutningsavgiften beriiknat enligt grunder som regeringen bestiimmer. 

9 kap. 
4 §2 

Bergmiistaren skall förklara an
mälan utan verkan, om 

1. fångeshandlingen inte har före
tetts, 

2. tillsttlnd till fön,iin'ct inte erhul
lits när .w/da11t krävs c11ligt lagen 
(1982:618) om 111/ändska fön·ärv av 
fast egendom m.m., eller 

3. förvärvet har skett genom en 
sådan gåva mellan makar som inte 
har registrerats enligt 16 kap. iikten-
skapsbalken. 

Bergmiistarcn skall förklara an
miilan utan verkan, om 

1. fiingeshandlingcn inte har före
tetts, eller 

2. förviirvet har skett genom en 
sådan g[1va mellan makar som inte 
har registrerats enligt 16 kap. äkten
skapsbalkcn. 

I annat fall skall han snarast anteckna anmälningen i gruvregistret. 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992. 

1Senaste lydelse 1982:627. 
~Senaste lydelse 1987:809. 
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8 Förslag till 
Lag om ändring i minerallagen (1991 :45) 

Hiirigcnom föreskrivs att I kap. 7 § minerallagcn ( 1991 :45) skall ha föl
jande lydelse. 

N111·111wule lydelse Fc)res/agc11 lydelse 

I kap. 
7§ 

Bcstiimmclscr som beriir verksamhet som avses i denna lag finns i plan
och hygglagen ( 1987: 10), miljöskyddslagen ( 1969:387), naturvfirdslagen 
(1964:822), lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m.m. och la
gen (1988:950) om kulturminnen m.m. 

Bestämmelser om räll all förvärva och inneha eller på annat säll ta befall
ning med kärniimne eller mineral med halt av sådant iimne finns även i lagen 
(1984:3) om kiirntcknisk verksamhet. Bestämmelser om riitt i övrigt att be
driva verksamhet med strålning finns i strålskyddslagen ( 1988:220). 

Bestämmelser som i vissa avseen
den begränsar rätten att fu eller pu 
annat sätt förviif1"a u11dcrsök11i11gs
tillst1lml eller bearbetni11gskonces
sio11 och att j(Jrviirva nyttjanderätt till 
bcarbct11i11gsko11cession finns i lagen 
( 1982:618) om 11tlii11dska förvän' av 
fast egendom m. m. 
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N äringsdepartementet 
Utdrag ur protokoll vid rcgeringssammantriidc den 7 november 1991 

Närvarande: statsministern Bildt, ordförande, och statsråden B. Wester
berg, Friggebo, .Johansson, Laurcn, Hörnlund, Olsson, Svensson, af Ugglas, 
Dinkclspiel, Thurdin, Hcllsvik, Wibblc, Björck, Davidson, Lundgren, 
Unckcl, P. Westerberg, Ask 

Föredragande: statsrådet P. Westerberg 

Proposition om upphävande av regler om 
utländska företagsförvärv m.m. 

l Inledning 

Enligt lagen (1982:617) om utländska förvärv av svenska företag m.m. (förc
tagsförvärvslagcn) kontrolleras utländska rättssubjekts och vissa svenska 
rättssubjckts förvä1v av aktier i svenska aktiebolag, andelar i svenska han
delsbolag eller rörelser som drivs här i landet. Lagen, som triidde i kraft den 

1 januari 1983, innebär att sådana förvärv, med vissa undantag, inte får ske 

utan tillstånd. 
Regler med syfte att kontrollera utländska förctagsförvärv har funnits i 

Sverige sedan år 1916. Före år 1983 gällde i ämnet lagen ( 1916: 156) om vissa 
inskränkningar i rätten att förvärva fast egendom m.m., den s.k. 1916 års 
lag. 

Motsvarande regler finns och har funnits i flera andra industriländer. Un
der senare år har dock den internationella utvecklingen inneburit att regel
system av detta slag avskaffas i allt fler lilnder. Av särskild vikt för Sverige 
är att inom de Europeiska Gemenskaperna (EG) i stort sett alla diskrimine
rande bestämmelser mcdlemsliindcrna emellan på detta område har avveck
lats. 

Under senare delen av 1980-talct har utvecklingen mot en europeisk inte
gration accelererat. Detta har skett dels internt inom EG genom antagandet 
av den europeiska enhetsaktcn (Singlc Europcan Act), dels genom ett ut
ökat samarbete mellan EG och Europeiska Frihandelssammanslutningcn 

(ErTA), vilket initierades genom Luxcmburgdeklarationen fir 1984. Syftet 

är att genom ökad rörlighet för varor, personer, tjänster och kapital skapa 
förutsättningar för ekonomisk tillväxt och ökad välfärd inom medlemslän
derna. 

Under åren 1989 och 1990 genomfördes förförhandlingar mellan EFTA
ländcrna och EG rörande ett europeiskt ekonomiskt samarbetsområde 

(EES ). I juni 1990 inleddes formella förhandlingar mellan parterna, syftande 
till ett EES-avtal. I praktiken innebär ett sådant avtal att de olika EFTA

ländcrna, däribland Sverige, förpliktar sig att i allt väsentligt ansluta sig till 
EGs regelverk om upprättandet av en gemensam marknad. 

I .. F?iksdagen 199!!92. I sam!. Nr 71 

Prop. 1991/92:71 
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I regeringsförklaringcn den 4 oktober 1991 angav regeringen som tvf1 av Prop. 1991/92:71 

sina stora uppgifter undi..:r mandatperioden att dels fullt ut föra Sverige in i 
det europeiska samarbetet genom förhandlingarna om medlemskap i EG, 

dels att bryta den ekonomiska stagnationen och att återupprätta Sverige som 

en tillväxt- och företagarnation med en stark och viixande ekonomi. I syfte 

att föra Sverige in i det europeiska samarbetet angav regeringen att ckn med 

all kraft skulle verka för att Sverige snarast möjligt blir fullvärdig medlem i 
EG. Inom ramen för den andra stora uppgiften angav regeringen en rad åt-

gärder, bl.a. att i huvudsak avskaffa fiirviirvslagstiftningen för företag, aktier 

och fastigheter i syfte att stimulera det utliindska intresse! för investeringar 

i Sverige. 
Mot den redovisade bakgrunden lade jag vid regeringssammantriide den 

24 oktober 1991 fram förslag om ett avskaffande av den svenska fö1värvslag

stiftningen, vilket också skulle innebiira att de svenska bestämmelserna an

passas till EGs regler på omr~'\det. 

Lagrådet 

Regeringen beslutade samma dag all inhfolla Iagrftdets yttrande över de lag

förslag som hade utarbetats i ärendet. Lagförslagen och lagrådets yttrande 

bör fogas till protokollet i della iirende som bilaga l och bilaga 2. 

Lagrådet har betriiffande förslaget till lag om upphiivando.: av lagen 

(1982:617) om utländska forviirv av svenska företag m.m. anfört att de före

skrifter om tystnadsplikt som finns i 22 * företagsförviirvslagen torde böra 
gälla även efter lagens upphiivande. Jag delar lagrf1dets uppfattning och föer

kommer till frågan i specialmotiveringen till den aktuella lagen (avsnitt 5.1). 
Lagrådet har vidare, betriiffande förslaget till lag om ändring i lagen 

(1982:618) om utliindska förviirv av fast egendom m.m., påpekat att vissa 
föreskrifter i lagen blir iiverfli.idiga som en följd av de av regeringen före

slagna ändringarna i lagen. Lagrt1dct anser mot den bakgrunden att det bör 

överviigas att upphiiva dessa föreskrifter. Jag anser att de aktuella föreskrif

terna bör tas bort och återkommo.:r till frågan i specialmotiveringen till den 

aktuella lagen (avsnitt 5.2). 
I övrigt har lagrådet bmnat förslagen utan erinran. 
Vissa redaktionella iindringar i lagtexten har vidtagits. 

2 Gällande rätt 

2.1 Företagsförvärvslagcn 

De viktigaste bestämmelserna som berör utlänningars möjligheter att eta

blera näringsverksamhet i Sverige grnom förvärv av aktier eller andelar i re

dan etablerade företag finns i lagen (1%2:617) om uthindska förviirv av 

svenska företag m.m. (företagsförviirvslagen). Några särskilda inskriink

ningar i rätten att bilda ett nytt bolag finns inte för utliinningar. 

Företagsförviirvslagen innebiir begriinsningar i riitten för utländska riitts

subjekt och vissa svenska riittssubjekt att forviirva aktier i svenska aktiebo-
14 



lag, :mdclar i svenska handelsbolag eller rörelser som drivs här i landet. De Prop. 1991/92:71 
som omfattas av lagens bestämmelser benämns i lagen kuntrollsuhjekt. Kon-

trolbubjekt itr utHindska medborgare och andra utländska rättssubjekt, 

svenska aktiebolag som inte har utl:inningsförhehåll i bolagsordningen, 

svenska handelsbolag, om någon av bolagsmännen är kontrollsubjekt, 

svenska stiftelser med vissa undantag, samt vissa svenska ekonomiska för-

eningar. Kontrollen av kontrollsubjektens förvärv sker dels genom ett sy-

stem med s.k. utl:inningsförbeh«lll, dels genom en tillståndsprövning av vissa 

aktieförvärv mm. 

Ett utlänning~förbelulll iir ett förbehåll i bolagsordningen för ett svenskt 

aktiebolag som innebär att kontrollsubjekt genom teckning eller iiverlåtclse 

får förvärva endast en viss del av aktierna i bolaget, nämligen aktier motsva

rande mindre än 40 procent av aktiekapitalet och 20 procent av röstetalet 

( 4 §). De aktier som sålunda kan förvitrvas av kontrollsubjekt kallas fria ak

tier, övriga aktier bundna. Ett utliinningsförbehåll får inte ändras utan till

stånd (6 §). 
Den rättsliga grunden för införande av utlänningsförbchftll i bolagsord

ningen finns i 17 kap. 1 § aktiebolagslagen (1975:1385) och i 12 kap. 1 §bank

akticbolagslagen (1987:618), d~ir det ges en möjlighet att i bolagsordningen 

ta in förbehåll om begränsning av vissa riillssubjekts möjligheter att förvärva 

aktier i bolaget, dvs. att fiirklara vissa aktier som bundna i visst hiinseende. 

Fiiretagsförviirvslagen är inte tillämplig pft svenska försäkringsaktiebolag 

eller på aktierna i sådana bolag (2 §). 
I fråga om tillstånd till aktiefö1viin' giiller enligt företagsförviirvslagen all 

ett kontrollsubjekt, med undantag för vissa akticförviirv inom en koncern, 

inte utan tillstånd får fö1viirva så många aktier i el! svenskt aktiebolag att 

genom förvärvet förvärvarens andel av aktiekapitalet eller röstetalet i bola

get kommer att överstiga någon av gränserna tio, tjugo, fyrtio eller femtio 

procent. Krav på tillstånd gäller även i fråga om kontrollsubjekts förvärv av 

andelar i svenska handelsbolag samt av iigandcräll eller nyttjanderätt till rö

relser som drivs i Sverige (7 §). 
Riittsverkan av att tillstfö1d inte söks inom föreskriven tid och på föreskri

vet sätt eller av all tillstånd vägras är att förvitrvet blir ogiltigt (11 §). 
Fiiretagsförviirvslagens kontrollsystem i fråga om utHindska etableringar 

iir begränsat till de rena övertagandefallen och gäller, som tidigare niimnts, 

inte nydahlcringar. Inget tillstånd kriivs således fiir ett utländskt företag att 

bilda ett svenskt dotterbolag. 

Frågor om tillstånd enligt lagen prövas av regeringen, vad gäller större 

företag, och i övrigt av länsstyrelsen. Regeringen prövar bl.a. ärenden diir 

det företag som förviirvet giillcr har mer än 100 anställda eller nettotillgångar 

överstigande 1000 basbelopp. 

Avgörande vid tillsttmdspriivningen är huruvida ett förvärv av ett företag 

eller en ändring av ett utliinningsförbehåll strider mot något l'iiscntligt all
mänt intresse. Om s<l inte itr fallet skall tillstånd ges. I förarbetena till lagstift

ningen (prop. 1981/82: 135 s.45) nämns som exempel på sådana skyddsviirda 

intressen svenska företags teknik, kunskap, dyrbara maskiner, patent och 

varumiirken. Ett företag kan också enligt förarbetena vara skyddsvärt p<°t 

den grunden att företaget till följd av sin storlek eller produktionsinriktning 15 



har särskild betydelse för Sveriges försvar, försörjning eller ekonomi. Att Prop. 1991/92:71 

bevara ett svenskt företag som svenskiigt i en bransch med redan mycket 

starka inslag av utländskt iigande kan också enligt förarbetena vara ett vä-

sentligt allmiint intresse. 

I propositionen (prop. 1986/87:74) om niiringspolitik inför 1990-talet liim

nade regeringen information om den praxis hetriiffande skyddsvärda intres

sen som hade utbildats vid tillståndsprövningen. f<'öljande skyddsvärda in

tressen redovisades diirvid: 

- industri- och regionalpolitiska intressen (företag med betydande forsk

ning och utveckling, marknadsposition, produktion eller sysselsiHtning 

m.m.), 

- säkerhets- och bcrcdskapspolitiska intressen (företag av betydelse för to

talförsvaret), 

- intresset av nationellt självbesUimmande och oberoende (företag eller 

branscher, i vilka cl! dominerande utländskt innytande skulle kunna in

nebära svårigheter all hävda en oberoende svensk politik), 

- nationella kulturella intressen och liknande (företag inom informations-

och massmediaområdet). 

I vissa fall har förv;irvet bedömts innebära sådana risker för berörda skydds

värda intressen att förvärvet ansetts strida mot viisentligt allmiint intresse en

ligt lagen. I dessa fall förekommer det enligt praxis alt det förviirvande före

taget kunnat undanröja eller minska dessa risker genom tltaga11dc11. Innebör

den av sådana ttlaganden har varit t.ex. att verksamheten kommer att ut

vecklas genom investeringar. rn en självstiindighct i olika avseenden eller 

förändras bitde i omfattning och inriktning på ett balanserat siitl inom kon

cernen i samband med strukturella föriindringar. 

2.2 Fastighetsfö1värvslagcn 

Vid sidan av företagsförvärvslagen pi'tverkas utlänningars möjligheter att 

etablera niiringsverksamhct här i landet främst av bestiimmelserna i lagcn 

(1982:618) om utliindska förvii1v av fast egendom m.111. (fastighetsförviirvs

lagen). Enligt 1 kap. I § fftr kontrollsubjekt enligt förctagsförvärvslagen inte 

utan tillsti'md (fö1värvstillstånd) för varje särskilt fall forviirva fast egendom 

hiir i landet. 

Enligt l kap. 8 §skall förviirvstillstånd meddelas om det inte möter hinder 

med hänsyn till landets försvar eller siikerhet, egendomens liimplighet för 

avsett ändamål eller andra allmänna intressen eller med hiinsyn till förviirva

rens förhi'dlanden. Dessa förutsättningar för att få tillstånd bygger i stor ut

sträckning på de principer för tillståndsprövningen som giiller för förctags

förvärvens del, men innebiir därutöver vissa specialregler. 

Genom rekvisitet "andra allmiinna intressen" tillgodoses i första hand det 

grundliiggande syftet med 19Hi i'1rs lag niimligen att skydda våra viirdcful

laslc naturtillgångar mot utliindsk exploatering. Skyddet omfattar emellertid 

all fast egendom, och det är alltså principiellt möjligt att vägra ett kontrollsu

bjekt tillstånd att förvärva I.ex. en industrifastighet, om förviirvet iir ofören

ligt med väsentliga inhemska intressen. 
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Kontrollsubjekts förvärv av i11mut11i11gsrä11 och riill til/ utmtll enligt gruvla- Prop. 1991/92:71 
gen (1974:342) regleras också i fastighctsförviirvslagen. Förutsättningar för 
tillstånd till sådana förvärv motsvarar i huvudsak de som gäller för kontroll-

subjekts förvii1v av fast egendom. 

2.3 EGs bestämmelser 

Som jag niimnde inledningsvis strävar regeringen efter att föra Sverige in i 
EG, vilket bl.a. kräver att svenska bestämmelser på en rad områden anpas

sas till EGs bestämmelser. Jag lämnar därför nu en redogörelse för EGs be
stämmelser såvitt de berör den nuvarande svenska förvii1vslagstiftningcn. 

Ett av EGs huvudmål är att upprätta en gemensam marknad (artikel 2 i 
Romfördraget, RomF). Medlet att uppnå detta mål är "de fyra friheterna", 

dvs. att inom Gemenskapen skapa fri rörlighet för varor, personer, tjänster 

och kapital (artikel 3 RomF). Dessa fyra friheter uppnås främst genom att 
all diskriminering på grund av nationalitet förbjuds (artikel 7 RomF). Den 

gemensamma marknaden skulle, enligt artikel 8 RomF, införas successivt 
under en övcrgångsperiod på tolv år. 

Den nuvarande svenska förvärvslagstiftningen berör två av de fyra frihe
terna, nämligen den fria rörligheten för personer och för kapital. 

En av de fyra friheterna är alltså fri rörlighet för personer. Den friheten 
inbegriper ''right to cstablishmcnt'', etablcringsrä tt (artiklarna 52- 58 
RomF). Medlcmsstaterna skall avskaffa alla diskriminerande bestämmelser 

vad giiller etablcringsrätten (artikel 52 RomF) och får inte heller införa dis
kriminerande bestämmelser utan stöd i RomFs bestämmelser (artikel 53 

RomF). Bestämmelserna om ctablcringsrätt gäller för såväl fysiska som juri
diska personer (artikel 58 RomF). Detta innebär alltså att också juridiska 
personer omfattas av kravet på att inte diskrimineras pga nationalitet. 

Etableringsrätt innebär rätt att påbörja och bedriva sjiilvständig niirings

verksamhet och att sätta upp och driva företag, speciellt i bolagsform. Den 
svenska förvärvslagstiftningens krav på tillstånd för utlänningar att förvärva 
fast egendom, rörelser samt aktier och andelar i inhemska bolag står alltså i 
strid med EGs bestämmelser om ctableringsrätt. 

Av ordalydelsen av artikel 52 framgår att bestämmelsen är utformad som 
en målsättning. Som jag nyss nämnde skulle, enligt RomFs ursprungliga in
tentioner, den gemensamma marknaden successivt införas under en övcr
gångsperiod på tolv år. Artikel 52 innebar därför ursprungligen en skyldighet 
för medk:msstaterna att successivt avskaffa alla diskriminerande bestämmel

ser under övergångsperioden. I två rättsfall från år 1974 har EG-domstolen 

förklarat att, sedan övergångspcrioden nu gått till ända, bestämmelsen i arti

kel 52 har direkt effekt i medlcmsstaterna. Detta innebär att diskrimine
rande bestämmelser angående etablcringsrättcn, som exempelvis den 
svenska förvärvs/agstiftningcn, står i direkt strid med EGs bestiimmclser. 

I artiklarna 55 -56 RomF anges vissa undantag från bcst;immelserna om 
etablcringsrätt. Enligt artikel 55 gäller inte bestämmelserna om etablcrings

rätt sådan verksamhet som är förenad med myndighctsutövning. Enligt arti
kel 56 utgör inte bestämmelserna om etablcringsrätt hinder mot nationella 

17 



bestämmelser som iir föranledda av "public policy, public security or public Prop. 1991/92:71 
hcalth", allmän ordning, säkerhet eller hiilsa. 

Vad giillcr tolkningen av artikel 56 har Rådet antagit ett direktiv 

(64/221/EEG) om samordning av de olika bestiimmclser om utlänningars in
resa och vistelse i ett annat land som grundar sig på hänsynen till allmiin ord
ning, siikcrhet och hiilsa. Innebörden av direktivet iir i huvudsak följande. 
Diskriminerande åtgiirdcr får inte vidtas av ekonomiska skäl utan de måste 

motiveras av utliinningens personliga uppförande i det enskilda fallet. Åtgär
derna får inte vara av generell natur och får inte basera sig på omstiindighc

tcr som inte föreligger i det aktuella fallet. Direktivets innebörd torde vara 

att åtgiirderna bara får rikta sig mot fysiska personer och alltså inte mot juri

diska personer och att åtgiirderna bara får motiveras av utlänningens person

liga uppförande (kriminalitet, drogmissbruk etc.). 
En generdl förvärvslagstiftning kan alltså inte upprätthr1llas under hiinvis

ning till kraven på allmän ordning, säkerhet och hälsa. 

Den andra berörda friheten är den fria rörligheten för kapital. Enligt arti
kel 67. l RomF skall medlemsstaterna successivt avskaffa alla restriktioner 
vad gäller kapitalets fria rörlighet, dock bara i den utsträckning det är nöd

vändigt för den gemensamma marknadens funktion samt all diskriminering 

som baserar sig på vederbörandes nationalitet eller bosättning. För att för

verkliga artikel 67 i RomF har Rådet antagit ett direktiv (88/361/EEG), det 
s.k. kapitallihcraliscringsdirektivet. Direktivet föreskriver att medlemssta

terna skall avveckla eventuellt kvarstående restriktioner på området till den 
1 juli 1990. Några medlemsstatcr har dock medgivits anstånd t.0.111. år 1992. 

Som exempel på kapitalrörelser kan nämnas förvärv av aktier i ett bolag utan 
att samtidigt kontrollen av bolaget övertas, s.k. portföljinvcsteringar. Vår 
nuvarande förvärvslagstiftning med dess krav på tillstånd for utliinningar att 
förvärva aktier strider därmed även mot den fria rörligheten för kapital. 

Utan hinder av RomFs bestämmelser får en medlemsstat vidta de åtgärder 
den anser nödvändiga för att skydda väsentliga säkcrhetsintrcssen som sam
manhiingcr med produktionen av och handeln med vapen, ammunition och 
krigsmateriel. Sådana åtgärder får inte negativt påverka konkurrensförhål
landena inom den gemensamma marknaden vad avser produkter som inte är 
avsedda för specifika militära ändamål (artikel 223.1 b RomF). Detta inne

bär att möjligheterna att avvika från RomFs bestämmelser under åbero

pande av väsentliga säkcrhctsintressen är begränsade till vad som anges i ar

tikel 223, dvs. renodlad krigsmateriel. Man kan alltså inte vidta skyddsåtgiir
dcr som syftar till att säkra en viss grad av självförsörjning av vissa råvaror 

eller andra icke-militära förnödenheter. 
Skyddsåtgiirder får bara vidtas beträffande de produkter som tagits upp 

på en lista, vilken skall upprättas av Rådet (artikel 223.2 RomF). Listan har 

upprättats men inte publicerats. 
Om en medlcmsstat vidtar åtgärder med stöd av artikel 223 och åtgärderna 

stör konkurrensvillkoren inom den gemensamma marknaden skall Kommis

sionen, tillsammans med den berörda staten, undersöka hur de vidtagna f1t

giirderna kan anpassas till RomFs bestämmelser (artikel 225 första stycket 

RomF). Kommissionen kan också dra staten inför EG-domstolen om den 
anser att staten missbrukar de befogenheter som följer av artikel 223. 18 



Samma riitt tillkommer också övriga medlcmsstakr. Domstolens avgörande Prop. 1991/92:71 
meddelas di\ b;1kom lyckta dörrar (artikel 225 andra stycket Romr). 

Det torde allts<°1 vara förenligt med EGs bestiimmclser att betriiffandc 
krigsmaterielindustrin bibeh;11la en generell kontroll av utliindska förvärv 
under åberopande av viisentliga siikerhetsintressen. 

2.4 Tidigare förslag till ändringar i förvärvslagstiftningen 

I departementspromemorian (Ds 1989:57) Ändrade regler om utländska fö
rctagsforvärv, som har remissbchandlats, föreslogs vissa iindringar i fore

tagsförvärvslagcn, som innebar att tillståndsprövningcn skulle bibeh;lllas 
men inskränkas till vissa förviirv, som skulle prövas enligt ett snävare pröv

ningskritcrium. 

3 Allmän motivering 

3.1 Inledning 

Investcringsvolyrncn i Sverige är för närvarande låg, vilket hämmar ekono
misk tillväxt. Investeringar i landet m?1ste diirför stimuleras. Under 1980-ta

let har de svenska investeringarna utomlands varit sex g?111ger större än de 
utländska investeringarna i Sverige. En ökning av direktinvestcringar från 

utlandet skulle förbättra kapitalförsörjningen för näringslivet och på sikt 
också vår bytesbalans. Ett ökat utliindskt iigande skulle också kunna skärpa 

konkurrensen inom områden diir denna iir bristfällig. Ett upphiivande av 
förvärvslagstiftningen bidrar till att stimulera det utliindska intresset för in

vesteringar i Sverige. Detta i sin tur har stor betydelse i regeringens strävan 
att bryta den ekonomiska stagnationen och att lägga grunden för en ny pe

riod av tillväxt, företagande och utveckling i Sverige. 
Ett upphävande av lagstiftningen innebiir också en anpassning till interna

tionella strävanden att avskaffa restriktioner vad gäller ctablcringsrätt och 
kapitalrörelser. Dessutom kriiver en svensk anpassning till EGs regler på 
området att förviirvslagstiftningcn upphävs. 

Frågor som rör företagsctableringar och förvärv tas upp i flera internatio
nella överenskommelser. I det följande redovisar jag kortfattat de för 
svenskt vidkommande mest betydelsefulla. 

Kapitalliberaliseringsstadgan inom OECD reglerar bl.a. internationella 
dircktinvesteringar varmed avses bl.a. förviirv av äganderätten till ett be

stående företag. Stadgan ftlägger medlemsstatcrna att sinsemellan fortlö

pande 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 
direktinvestcringar. Stadgan medger undantag med hänsyn till bf.a. allmän 
ordning, siikerhet m.m. Vidare behöver tillstånd inte liimnas när en investe

ring "med hänsyn till beloppet eller andra faktorer skulle ha en utomordent

ligt skadlig effekt på landets intressen", den s.k. andra anmärkningen fogad 

till posten direkta investeringar i OECDs kapitalliberaliseringsstaclga. Där- 19 



utöver kan medlemsländerna giira siirskilda reservationer. Sverige har gjort Prop. 1991/92:71 
en sådan reservation ni-ir det giiller den nu aktuella företagsförvärvslagstift-
ningen. Det finns även möjlighet till temporiirt undantag, dnogation, vid 

störningar men denna har föga intresse siirskilt i fråga om ing:lcnde direktin-
vesteringar. 

OECDs deklaration frän 1976 om intenwtionella i111'estcri11gar och multi-

11ationcllaföretag inneh;'tller bl.a. riktlinjn om medlemsstatcrnas behandling 

av utlandsägda företag. Riktlinjerna iir en rekommendation till medlemssta
terna att dessa bör ge utlandskontrollerade bolag en behandling som i mot

svarande situationer ges inhemska bolag, s.k. nationell behandling. Dekla

rationen avser förhållandena efter ctableringstillfallct. Också dessa riktlinjer 
medger undantag med hänsyn till allmiin ordning och siikerhctsintressen. 

Lagstiftning som innebär undantag fr;'tn nationell behandling skall meddelas 

OECD. Sverige har notifierat den giillande ctablcringsriitten och OECD har 
rekommenderat några Hinder, tl:iribland Sverige, att se över sin lagstiftning 

på området i syfte att avskaffa lagstiftningen eller begränsa tillämpningen. 
I EFTA-ko11\'efllionens ctablcringsartikel ( 16) erkänner medlcmsstaterna 

att restriktioner i fråga om etabkring och drift av ekonomiska företag inom 

deras områden av andra medlcmsstaters riittssubjekt inte hiir tilliimpas på 
sådant sätt att dessa behandlas mindre gynnsamt än vederbörande medlems

staters egna rättssubjekt om detta g:lr ut över fördelarna med undanröjande 
eller frånvaro av tullar och kvantitativa restriktioner i handeln mellan med

lemsstaterna (moment I). I de tilbmpnings- och tolkningsregler som man 

enade sig om vid tillkomsten av konventionen anses etablcringsartikeln inte 
hindra en mcdlemsstat att utöva kontroll över tilltriidet till dess kapitalmark
nad, investeringar i existerande inhemska företag eller iiganderiitten till na
turtillgångar. I propositionen (prop.19(i0:2.'i) angiknde Sveriges tilltriide 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 var avgörande. Eftersom giillande praxis som regel var 
liberal, syntes några mer besviirande hinder för utliinningars möjligheter att 
driva ekonomisk verksamhet i Sverige inte föreligga. 

Enligt utkastet till BES-avtal. som det nu föreligger, har Sverige möjlighet 
att behålla en företagsförviirvslagstiftning i tvä år frf111 det att ett avtal trätt i 
kraft. För att understryka regeringens önskan att underhitta investeringar i 

Sverige bör dock denna möjlighet inte utnyttjas. Emellertid har i samband 

med förhandlingarna om EES-avtalet stor vikt fösts vid att kunna utnyttja 
övergångs tiden för företag som bedriver fiske. En reglering av denna fråga 

sker lämpligen med stöd av lagen (1950:5%) om rätt till fiske. Av 4§ fiske
rättslagen följer att den som inte är svensk medborgare får bedriva fiske i 

svenskt allmänt vatten endast i den utstriickning som regeringen eller annan 

myndighet bestämmer. Med stöd av detta bemyndigande bör fiskeriförord
ningen kompletteras med ett tillståndskrav som omfattar företag som ägs av 

utländska medborgare. Chefen för jordbruksdepartementet har för avsikt 
att återkomma till regeringen i den frftgan. 

Enligt EGs regler finns det möjligheter att uppriitthftlla regleringar av det 
slag företagsförvärvslagcn representerar gentemot Hinder utanför EG. Med 

hänsyn till Sveriges åtaganden inom OECD finns det inte skiil att beht11la ett 20 



tillståndsförfarande för investerare från länder inom OECD-områdct. Med Prop. 1991/92:71 
hänsyn till att ett väsentligt motiv för att ta bort företagsförvärvlagcn är att 

ge en signal om en önskan att öka investeringarna i Sverige så finns det heller 

inte skäl att upprätthålla ett tillståndsförfarande för investeringar från länder 

utanför OECD-området. 

Jag föreslår di1rför, mot bakgrund av min nu liimnade redogörelse, att fö

rctagsförviirvslagen upphiivs. TillsU\ndsprövningen bör upphöra så snart 

som möjligt och jag föreslår att Jagen upphör att gälla vid utgången av år 

1991. 

Eftersom företagsförvärvslagen har nära samband med annan lagstiftning 

uppkommer vissa rättsliga frågor i samband med lagens upphävande. I det 

följande tar jag upp dessa frågor och föresl;lr vissa lagändringar. 

3 .2 Fastighetsföivfövslagcn 

Som jag nämnde inledningsvis päverkas utlänningars möjlighet att etablera 

näringsverksamhet i Sverige av vissa besliimmelscr i fastighetsförvärvslagen. 

Enligt den lagen krävs tillstånd för kontrollsubjekt att förvärva fast egen

dom. Inom justitiedepartementet påg;]r för niirvarande en översyn av Jagen, 

vilken dock inte torde bli färdig före ftrSskiftct. I awaktan på att denna över

syn blir färdig föreslår jag att ett generellt undantag från lagens tillståndskrav 

införs för fast egendom som är taxerad som hyreshusenhet eller industrien

het. Ändringen innebiir att förviirv av framför allt fabrikslokaler och kon

torslokaler som en utländsk näringsidkare behöver för sin näringsverksam

het inte längre kräver fö1viirvstillstånd. 

Vidare innehåller lagen ett kapitel som stadgar att kontrollsubjekt behö

ver tillstånd för att fö1värva vissa gruvrättigheter. Det kapitlet bör upphävas. 

Dessutom blir vissa redaktionella ändringar i Jagen nödvändiga. 

3.3 Kontroll av krigsmaterielindustrin 

3_3_1 Nuvarande ordning 

Som jag nyss nämnt medger RomF att en medlemsstat, utan hinder av för

dragets övriga bestämmelser, vidtar åtgiirder den anser nödvändiga för att 

skydda väsentliga siikerhetsintressen som sammanhänger med produktionen 

av och handeln med vapen, ammunition och annan krigsmateriel. 

Det finns således möjligheter alt bibehålla eller införa kontrollbestämmel

ser till skydd för den svenska krigsmaterielindustrin. 

Regler om kontroll över tillverkningen av krigsmateriel infördes ur

sprungligen genom Kungl. Maj:ts Förordning (1935:395) om kontroll över 

tillverkningen av krigsmateriel m.m. 

1935 års förordning ersattes den 1 januari 1984 av Jagen (1983:1034) om 

kontroll över tillverkningen av krigsmateriel, m.m. (tillverkningslagen). 

Den nuvarande Jagens bestiimmelscr innebiir i huvudsak följande. 

Krigsmateriel får inte tillverkas här i riket utan tillstånd av regeringen. 

Tillstånd får enligt huvudregeln endast meddelas svensk medborgare, svensk 

myndighet, svenskt handelsbolag i vilket inte nttgon av bolagsmännen är 
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kontrollsubjekt enligt företagsförväivslagen och svenskt aktiebolag som i sin Prop. 1991/92:71 
bolagsordning har intagit ett utlänningsförbchåll enligt fiiretagsfö1v:iivsla-
gen. Motivet till denna begränsning i möjligheten att meddela tillstånd, som 
funnits sedan år 1935, är att begränsa utländska intressen i den svenska krigs-
materielindustrin. I samband med införandet av företagsföiviiivslagen år 
1983 togs begriinsningen bort. Diirmed avsågs inte någon ändring av grun-
derna för prövningen. Saken togs upp på nytt i regeringens proposition 

(prop. 1986/87:74) om näringspolitik inför 1990-talct, där föredraganden an-
förde bl.a. att det sjiilvfallet iir viktigt att utHindska intressen inte får infly-
tande över den svenska krigsmaterielindustrin samt redovisade att rege-

ringen, sedan företagsfö1viirvslagen trätt i kraft, villkorat flertalet tillstånd 
för krigsmaterieltillverkning i aktiebolag på s;1 siitt att det i bolagsordningen 

skall finnas intaget ett förbchI'dl som inte är mindre strängt än det som avses 

i 4 § förctagsförv:iivslagen. Enligt föredraganden borde denna praxis av-

spegla sig i de regler som gäller för tillståndsgivningen och detta ledde till att 
begränsningar för tillståndsgivningen i'tter infördes i lagstiftningen. 

Om det föreligger särskilda sk~il kan även annan meddelas tillstånd. Så
dana särskilda skäl kan föreligga om omständigheterna är sådana att syftet 
med regleringen inte äventyras och förutsättningar för tillstånd i övrigt före

ligger, även om ett bolag har ett mindre strängt utlänningsförbehåll i sin bo

lagsordning. 
Regeringen för meddela föreskrifter om undantag från tillståndskravet för 

vissa typer av tillverkning. 

Om tillstånd meddelas ett svenskt aktiebolag, kan tillståndet förenas med 
villkor om att styrelseledamot och verkställande direktör i bolaget samt sup

pleanter för dem skall vara svenska medborgare och bosatta i Sverige. Även 
denna möjlighet motiveras av behovet att kunna begränsa det utländska in
flytandet i den svenska krigsmaterielindustrin. Tillstånd kan också förenas 
med andra villkor samt med kontroll- och ordningsbestämmelser. 

Ett tillstånd kan meddelas för viss tid eller tills vidare och kan av rege
ringen återkallas om tillstfmdshavaren har åsidosatt föreskrift i lagen eller 
föreskrift, villkor eller bestämmelse som har meddelats med stöd av lagen 
eller om det i annat fall föreligger skiilig anledning till återkallelse. 

Lagen innehåller också bcstiimmclscr om tillsyn, avgifter och straff. 

Kontroll över efterlevnaden av lagens bestämmelser utövas av krigsmate

rielinspektionen inom utrikesdepartementets handelsavdelning. 

Enligt tillvcrkningslagcn meddelar regeringen föreskrifter om vad som 

skall avses med krigsmateriel. 

3.3.2 Fortsatt kontroll av krigsmaterielindustrin 

Krigsmatcricllagstiftningcn har under senare år varit föremål för flera utred

ningar. År 1988 lade mcdborgarkommissionen fram sin rapport (SOU 
1988:15) om svensk vapenexport. Betänkandena (SOU 1989:66) Begreppet 

krigsmateriel och (SOU 1989: 102) Utlandssamverkan på krigsmaterielområ
det är för niiivarande föremål för beredning inom regeringskansliet. I sam

band med att förslag om en ny krigsmatericllagstiftning Higgs fram bör även 

kontrollen av det utliindska tigandet i den svenska krigsmaterielindustrin be-



handlas. Förslaget om upphävande av fördagsförviirvslagen medför cmel- Prop. 1991/92:71 
lertid att vissa bestämmelser avseende kontrollen över utliindskt inflytande 

i svensk krigsmaterieltillverkning mtiste iiverl"iiras till krigsmateriellagstift-

ningen från årsskiftet 1991/92. I3cstämmclscrna bör införas i tillverkningsla-
gen. 

Kraven enligt 2 § tillvcrkningslagen på att h:rndelsbolagsman inte får vara 
kontrollsubjekt och att aktiebolag har utlänningsförbchåll bör behållas. Be

greppen kontrollsubjekt och utHinningsförbeldll definieras i företagsför

viirvslagcn. I viss utsträckning bör dessa definitioner överföras till tillverk
ningslagen. 

Med utlänningsförbehåll avses enligt företagsförviirvslagen ( 4 § första 

stycket) ett i bolagsordningen för ett svenskt aktiebolag intaget förbehåll en

ligt vilket kontrollsubjekt genom teckning eller överlfttelse endast får för

värva 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 utHinningsförbehåll avses 

också förbehåll enligt vilket strängare föreskrifter i dessa hiinseenden gäller. 

Bestämmelsen bör i sin helhet införas i tillvcrkningslagen. Detta gäller 

även andra stycket i nyssnämnda paragraf. Enligt detta kan det genom sär

skilt tillstånd medges att iiven andra förbehåll skall kunna anses som utlän

ningsförbehil.11 enligt lagen. Med denna bcst:immclse avses I.ex. fall diir det 

finns ett utlänningsförbehåll av nyss niimnt slag men som gör undantag för 

aktier som ägs av ett namngivet moderbolag. Det kan också tänkas att det 

i utlänningsförbehfillct görs undantag för aktier som ägs av en namngiven 

stiftelse. Tillstånd bör meddelas av regeringen. 

Även i fortsättningen skall som huvudregel endast företag som har utlän

ningsförbchåll av angivet slag ges tillstånd att tillverka krigsmateriel. Huvud

delen av bolagets aktier kommer att vara bundna, vilket innebär att aktierna 

inte får förvärvas av kontrollsubjekt genom överl<ltclsc eller teckning. Detta 

ger automatiskt en kontroll över det utländska iigandet. 
Beträffande definitionen av begreppet kontrollsubjekt föreslår jag att den 

nuvarande hänvisningen till företagsförvärvslagen i 2 § tillverkningslagen bi

behålls men att den begränsas till att avse 3 §första och andra styckena i den 
upphävda lagen. 

I3estiimmelserna i tredje stycket i 3 § blir således inte längre tillämpliga. 
Enligt dessa kan genom särskilt tillstånd medges att en svensk stiftelse eller 

en svensk ekonomisk förening inte skall vara kontrollsubjekt. Den utredning 

som måste göras i samband med en sådan tillståndsprövning är resurskrä

vande. I awaktan på en ny krigsmateriellagstiftning anser jag det därför till

räckligt med den nyss niimnda möjligheten för ett krigsmaterieltillverkande 

bolag att efter tillstånd av regeringen ha ett från huvudregeln awikande ut
länningsförbehåll. 

För att upprätthålla kontrollen över det utHindska inflytandet över krigs

materielindustrin bör, liksom hittills, gälla att ett bolag inte ffH upphäva eller 

ändra sitt utlänningsförbehtill utan regeringens godkännande. Denna regel 

bör endast giilla de bolag som har tillstånd enligt tillvcrkningslagen. 

Vad giiller fysiska personer och myndigheter förutser jag inga särskilda 
problem. 23 



Förvärv av aktier genom bodelning, a1v eller testamente omfattas inte av Prop. 1991/92:71 
förctagsförvärvslagcns bestämmelser om fö1viirvstillstånd och utlännings-
förhchåll. Genom sådana familjerättsliga förvä1v kan alltstt utländska rätts-
subjckt få kontroll över ett svenskt aktiebolag som har tillstånd att tillverka 

krigsmateriel utan att detta står i strid med bestiimmelserna i tillvcrkningsla-
gen. Upphävandet av förctagsförvärvslagcn innebiir inte någon ändring i 

detta avseende. 

3.4 Ändringar i annan lagstiftning 

Enligt kreditupplysningslagcn (1973:1173) krävs tillstånd att bedriva kredit
upplysningsverksamhet. Tillstånd får inte meddelas kontrollsubjekt. Sist

nämnda bestämmelse strider mot EGs bestämmelser om etablcringsrätt. Re

geringen beslutade den 27 juni 1991 att tillkalla en särskild utredare för att 

se över kreditupplysningslagen (Dir 1991:69). En av utredarens huvudupp
gifter är att utreda hur den svenska lagstiftningen skall anpassas till EGs reg

ler och därutöver i vilken utsträckning utländska företag bör ges möjlighet 
att bedriva kreditupplysningsverksamhet i Sverige. Utredaren skall redovisa 

sitt arbete före den 1 juli 1993. I avvaktan på att utredaren redovisar sitt ar
bete lägger jag inte nu fram något förslag om ändring i kreditupplysningsla

gen. En mindre redaktionell ändring blir dock nödvändig i lagen. 
Enligt lagen (1976:240) om förvärv av eldistributionsanläggning m.m. 

krävs tillstånd att förvärva en eldistributionsanläggning. Kontrollsubjekt be

höver dock inte tillstånd enligt denna lag om deras förvärv prövas enligt före

tagsförvärvslagen. Denna undantagsbestämmclse bör tas bort när företags

förvärvslagen upphävs. 
Dessutom krävs mindre redaktionella ändringar i lagen (1985:277) om 

vissa bulvanförhållanden, gruvlagen (1974:342) och minerallagen (1991 :45). 

3.5 Fria och bundna aktier 

Som jag nämnde inledningsvis är den rättsliga grunden för bestämmelserna 
om utlänningsförbehåll i företagsförvärvslagen stadgandet i 17 kap. 1 §aktie
bolagslagen och 12 kap. 1 § bankaktiebolagslagen om möjligheten att ha fria 

och bundna aktier. En särskild fråga är om denna bestämmelse är förenlig 

med EGs bestämmelser, dvs. om det är möjligt att genom ett förbehåll i ett 

aktiebolags bolagsordning begränsa möjligheterna att förvärva aktier i bola

get på grund av nationalitet. Aktiebolagskommitten (Ju 1990:08) har bl.a. 
till uppdrag att se över vilka aktiebolagsrättsliga lagändringar som behövs 
med hänsyn till den pågående europeiska integrationen. Kommitten kom

mer under våren 1992 att redovisa sin bedömning i ett delbetänkande. 

4 Upprättade lagförslag 
I enlighet med vad jag nu har anfört har det inom näringsdepartcmcntet upp

rättats förslag till 
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l. lag om upphiivande av lagen (1982:617) om utländska förvärv av Prop. 1991/92:71 
svenska företag m.m., 

2. lag om ändring i lagen (1982:618) om utliindska förvärv av fast egendom 

m.m., 

3. lag om iindring i lagen (1983:1034) om kontroll över tillverkningen av 

krigsmateriel, m.m., 

4. lag om ändring i kreclitupplysningslagen (1973:1173), 

5. lag om ändring i lagen (1976:240) om förvii1v av eldistrihutionsanhigg-

ning m.m, 

6. lag om ändring i lagen (1985:277) om vissa bulvanförhållanden, 

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

8. lag om iindring i minerallagen (1991 :45). 

Jag har i detta iirende samrått med statsråden Lauren, Dinkelspiel och 

Lundgren. 

5 Specialmotivering 

5.1 Förslaget till lag om upphävande av Jagen (1982:617) 
om utländska förvärv av svenska företag m.m. 

Enligt de nuvarande bestämmelserna måste tillstånd till ett fö1viirv sökas 

inom en m:°mad från förviirvet. Om så inte sker hlir föivärvet ogiltigt. Detta 

innebär att tillstånd till förvärv som sker mer iin en m:lnad innan lagen upp

hör att giilla måste sökas för att förvärvet inte skall bli ogiltigt. För förviiiv 

som sker mindre än en månad innan lagen upphör att gälla behöver dock 

inte tillstånd sökas för att undgå ogiltighet. 

Efter det att lagen upphört alt gälla äger utHinningsförbehåll som intagits 

i bolagsordningen alltjämt giltighet men de kan diircfter tas bort eller iindras 

utan tillstånd. 

I 22 § föreskrivs att den som till följd av bestämmelserna i lagen har fått 
kännedom om enskilds affärs- eller driftförhållandt:n inte obd1örigen får 
röja eller utnyttja vad han s[tluncla har erfarit. Denna föreskrift om tystnads

plikt hör fortsätta att gälla även efter lagens upphävande. En föreskrift om 
detta har tagits in i lagens andra stycke efter förslag från lagrådet. 

5.2 Förslaget till lag om ändring i lagen (1982:618) om 
utländska förvärv av fast egendom m.m. 

Ändringarna i lagen innebär bl.a. att fastighet som är taxerad som hyreshu

senhet undantas från tillståndskravet. Föreskrifter som giillcr just denna typ 

av egendom finns i 1 kap. 2, 5 och 8 §§ samt i 3 kap. 3 §. Dessa föreskrifter 

blir nu öwrflödiga och tas därför hort efter påpekande från lagn1det. 

l kap. 
2§ 

I paragrafen anges ett antal typer av förviirv diir kravet på förvärvstillstfrnd 
inte gäller. Genom ändringen fogas nu till undantagen förvärv av egendom 
som är taxerad som hyreshusenhet eller industrienhet. 25 



Vid fastighetstaxering enligt fastighctstaxeringslagen (1979: 1152) skall be- Prop. 1991/92:71 
slut fattas om fastigheternas indelning i taxcringsenheter. D~irvid skall för 
vaije taxcringsenhet typ av taxeringsenhet bestämmas. I 4 kap. 5 § anges de 
beteckningar för typ av taxeringsenhel som finns. De beteckningar som 
medför att ett förväiv inte blir tillståndspliktigt iir de som anges i punkt 2, 
som avser hyreshusenhet och punkterna 3 och 4 som avser industrienhet. E3c-
dönrningen om ett förvärv kriiver tillsti'tnd får ske på grundval av taxcrings-
bevis för fastigheten. 

Bland undantagen anges under punkten 5 vissa familjcriittsliga forviirv 
som inte kdvcr tillstånd under förutsiittning att inte överlåtaren är skyldig 
att avyttra fastigheten enligt vissa angivna lagar, däribland lagen om fö1v~irv 
av hyrcsfastighct 111.m. Eftersom den lagen endast tilliimpas på egendom 
som är taxerad som hyreshusenhet och den typen av egendom nu befrias från 
kravet på förvärvstillstånd blir hänvisningen till den lagen överflödig varför 
hänvisningen tas bort. 

l kap. 
5§ 

I paragrafen ges bestämmelser om när förviirvstillstånd avseende vissa ty
per av egendom, däribland egendom taxerad som hyreshusenhet, ffir läm
nas. Den del av stadgandet som avser sistniimnda typ av egendom har tagits 
bort eftersom förviirvstillstånd inte längre krävs vid förvärv av sådan egen
dom. 

l kap. 
8§ 

I paragrafens andra stycke stadgas att förvärvstillstånd inte får meddelas 
om tillstfmd skulle ha vägrats vid prövning enligt vissa lagar, d:iribland lagen 
om förviirv av hyrcsfastighct m.m. Eftersom den lagen endast omfattar 
egendom taxerad som hyreshusenhet och den typen av egendom inte liingre 
kräver förvii1vstillstånd har stadgandet såvitt det berör nyssniimnda lag tagits 
bort. 

2 kap. 
I detta kapitel finns uteslutande föreskrifter om fö1viirvstillstfmd avseende 

inmutningsriitt och rätt till utmål. Som har anförts i den allmiinna motive
ringen skall kravet på förviilvstillstånd för sådana riittighcter tas bort, varfiir 
hela kapitlet nu upphävs. 

3 kap. 

3* 
I paragrafens tredje stycke finns ett stadgande som bl.a. berör egendom 

taxerad som hyreshusenhet. Eftersom den typen av egendom inte l:ingre 
kräver förvärvstillstånd har stadgandet tagits bort såvitt det beriir sådan 
egendom. 

3 kap. 

5 * I paragrafen ges vissa bestämmelser om inmutningsriitt och riitt till utmål. 
Eftersom kravet p<I förviirvstillstånd nu tas bort bctriiffandc dessa gruvriitter 
upphiivs paragrafen. 
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5.3 Förslaget till lag om ändring i lagen (1983:1034) om 
kontroll över tillverkningen av krigsmateriel, m.m. 

1 a § 

Bestämmelserna <Jm utlänningsförbeh;°ill har förts över i sak oföriindradc 
från 4 § företagsförvärvslagen. 

1 b § 
Bestämmelsen har förts över från 6 § förctagsfi\rvii1vslagen. I enlighet 

med vad som har sagts i den allm!inna motiveringen har bestiimmelsen in
skränkts till att endast gälla aktiebolag som har tillstånd att tillverka krigsma
teriel här i riket. Dessutom anges nu att regeringen prövar frågor enligt 
denna paragraf. 

6 Hemställan 

Med hiinvisning till det anförda hemställer jag att regeringen föreslrtr riksda

gen att anta förslagen till 

1. lag om upphävande av lagen ( 1982:617) om ulliindska förviirv av 

svenska företag m.m., 

2. lag om iindring i lagen (1982:618) om utliindska förviirv av fast 

egendom m.m., 

3. lag om ändring i lagen (1983:1034) om kontroll över tillverk

ningen av krigsmateriel, m.m., 

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

5. lag om ändring i lagen ( 1976:240) om fö1viirv av clclistribu tions-

anläggning m.m, 

6. lag om ändring i lagen (1985:277) om vissa bulvanfiirh[dlanden, 

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

8. lag om ändring i minerallagen (1991:45). 

7 Beslut 

Regeringen ansluter sig till föredragandens öve1viigandcn och beslutar att 
genom proposition föreslå riksdagen att anta de förslag som föredraganden 

har lagt fram. 

Prop. 1991/92:71 
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Lagrådsremissens lagförslag 

1 Förslag till 
Lag om upphävande av lagen (1982:617) om utländska 
förvärv av svenska företag m.m. 

Härigenom föreskrivs att lagen ( J 982:617) om utliindska förvärv av 
svenska företag m.m. skall upphöra att giilla vid utgången av år 1991. 

Prop. 1991/92:71 
Bilaga l 
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2 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1982:618) om utländska förvärv av 
fast egendom m.m. 

I farigcnom föreskrivs i fråga om lagen ( 1982:618) om utländska fi\Jviirv 
av fast egendom m.m. 1 

dels att 2 kap. och 3 kap. 5 § skall upphöra att gälla, 
dels att 1 kap. 1 och 2 §§samt 3 kap. 3 § skall ha följande lydelse. 

Nu1·arande lydelse Föreslagen lydelse 

1 kap. 
1 § 

Kontrollsubjekt enligt lagen 
( 1982:() 17) om utländska förvärv av 
svenska företag m.m. får inte utan 
tillstånd (förvärvstillstånd) för varje 
siirskilt fall förvärva fast egendom 
här i landet. 

Den som skulle ha varit kontroll
subjekt enligt lagen ( 1982:617) om 
utländska förviirv av svenska företag 
m.m. om denna hade giillt iiven cjicr 
utgången av år 1991 rnr inte utan till
stånd (förvärvstillsl<°rnd) 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 lagfar! skall, när det iir fråga om tomträtt, 
i sUillet avse inskrivning av upplåtelse eller förvärv av tomträtt. 

Förviirvstillstånd 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 en 
svensk medborgare, 

5. om förvärvaren är gift med 
överlåtaren och inte heller om för
viirvaren eller, när makar förvärvar 
gemensamt, någon av dem är över
låtarens avkomling, allt under förut
sättning att överlåtaren inte är skyl
dig att avyttra egendomen enligt 3 
kap. l § eller enligt 6 § lagen 
(1975:1132) om förvärv av hyresfas
tighet m.m. eller 16 § jordförvärvsla
gcn (1979:230). 

1 Senaste lvdclsc av 
2 kap. 1 * '1991:48 
2 kap. 5 § 1991 :48 
3 kap. 5 § 1991 48 

2§ 
föiviirvstillstånd behövs inte 
L för förviirv genom bodelning, 

arv eller testamente, 
2. för förvärv genom fusion enligt 

14 kap. 8 § aktiebolagslagen 
(1975: 1385), 

3. för förviirv genom inrop på 
exekutiv auktion, 

4. om förvti1varen iir gift med en 
svensk medborgare, 

5. om förvärvaren iir gift med 
överlåtaren och inte heller om för
värvaren eller, när makar förvärvar 
gemensamt, någon av dem iir över
låtarens avkomling, allt under förut
sättning att överlåtaren inte iir skyl
dig att avyttra egendomen enligt 3 
kap. I § eller enligt 6 § lagen 
(1975:1132) om förvärv av hyrcsfas
tighet m.m. eller 16 § jordförvärvsla
gen ( 1979: 230), 

6. för förviin' av egendom som 1/r 
taxerad som hyreshusenhet eller in
dustrienhet. 

Prop. 1991/92:71 
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N111 ·ara11de lydelse Föreslagen (vdclse 

3 kap. 
3§ 

Länsstyrelsen för 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 tilliimpliga delar så förfaras, som 
om egendomen hade blivit utmätt för fordran med biista förmånsrätt efter 
sådana rättigheter som besvärade egendomen redan vid den exekutiva auk
tionen och som har företräde framför alla befintliga fordringar. Även om det 
i enlighet härmed bestämda skyddsbeloppct täcks, får försäljning 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 egendo
men uppskallats av värderingsmän som länsstyrelsen utser. 

Egendomen får säljas till den som Egendomen får säljas till sådana 
är kontrollsubjekt e11ligt lagen riittssubjekt som avses i 1 kap. I§ en-
(1982:617) om utländska förvän' av dast om de har fått förvärvstillstånd. 
s1•e11ska företag m.m. endast om Vidare gäller i fråga om hyreshusen-
de1111e har fått förvä1vstillstånd. Vi- het eller jordbruksfastighet de in-
darc gäller i fråga om hyreshusenhet skränkningar som föreskrivs i 7 § 
eller jordbruksfastighct de inskränk- andra stycket tredje meningen lagen 
ningar som föreskrivs i 7 § andra (1975: 1132) om förvärv av hyresfas-
styeket tredje meningen Jagen tighet m.m. respektive 17 § andra 
(1975:1132) om förvärv av hyresfas- stycket tredje meningen jordför-
tighet m.m. respektive 17 § andra värvslagen (l 979:230). 
stycket tredje meningen jordför-
värvslagen (1979:230). 

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

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992. 
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3 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1983:1034) om kontroll över 
tillverkningen av krigsmateriel, m.rn. 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1983:1034) om kontroll över till
verkningen av krigsmateriel, m.m., 

dels att 2 §skall ha följande lydelse, 
dels all det i Jagen skall införas två nya paragrafer, 1 a § och 1 b § av föl

jande lydelse. 

Nuvarande ~vdclsc Föreslagen ~vdclse 

1a§ 
Med utlänningsförbehåll avses i 

denna lag ett i bolagsordningen för 
ett svenskt aktiebolag i11taget förbe
håll enligt vilket ko11trolls11bjekt ge
nom teckning eller överlåtelse e11dast 
får fön-'iin'a en viss del lll' aktiema i 
bolaget, vid varje tidpunkt motsva
rande mindre än !J·11io procent av 
hela aktiekapitalet och mindre ä11 
tjugo procent m· röstetalet för samt
liga aktier i bolaget. A!ed utlänni11gs
förbehåll m'ses också förbehåll enligt 
vilket strängare föreskrifter i dessa 
hänseenden giillo: 

Regeringen kan medge att ii1'en 
andra förbehåll än som anges i första 
stycket skall anses som utlä1111i11gs
förbehåll e11ligt de1111a lag. 

lb§ 

Krigsmateriel för inte tillverkas 
hiir i riket utan tillstånd av rege
ringen, om ej annat följer av före
skrifter som har meddelats med stöd 
av denna lag. Tillstånd att tillverka 
krigsmateriel får meddelas endast 
svensk medborgare, svensk myndig
het, svenskt handelsbolag i vilket 
inte någon av bolagsmännen är kon
trollsubjekt som avses i 3 § lagen 
(1982:617) om utländska förvärv av 
svenska företag m.m. och svenskt 
aktiebolag i vars bolagsordning inta
gits utliinningsförbehåll som m'ses i 
mlmnda lag. Om siirskilda skäl före-

2§ 

UtlänningsförbeluW enligt denna 
lag i bolagsord11ingc11 för ett svenskt 
aktiebolag som har tillstå11d all till
l'erka krigsmateriel här i riket får inte 
upphävas eller ändras utan tillstcl11d 
av regeri11ge11. 

Krigsmateriel får inte tillverkas 
här i riket utan tillstånd av rege
ringen, om ej annat följer av före
skrifter som har meddelats med stöd 
av denna lag. Tillstånd att tillverka 
krigsmateriel får meddelas endast 
svensk medborgare, svensk myndig
het, svenskt handelsbolag i vilket 
inte någon av bolagsmännen är kon
trollsubjekt som avses i 3 §första och 
andra stycket den upphävda lagen 
(1982:617) om utliindska förviirv av 
svenska företag m.m. och svenskt 
aktiebolag i vars bolagsordning inta
gits uWinningsförbehåll. Om siir-

Prop. 1991/92:71 
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Nuvarande ~vdelse Föreslagen lydelse 

ligger, får dock tillstånd ges iivcn ilt skilda sk:il föreligger, får dock till-
annan. stånd ges iiven åt annan. 

Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från tillstfmdskravet en
ligt första stycket för 

1. tillverkning av krigsmateriel som bedrivs på uppdrag av den som har 
tillstfmd att tillverka ifrågavarande krigsmateriel, 

2. ändring eller ombyggnad av skjutvapen i fall som avses i 24 § första 
stycket vapenlagen ( 1973: 1176 ), 

3. tillverkning av enstaka skjulvapen och av ammunition för tillverkarens 
eget bruk. 

Denna lag triider i kraft den ! januari 1992. 
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4 Förslag till 
Lag om ändring i kreditupplysningslagcn (1973: 1173) 

Härigenom föreskrivs att 4 § kreditupplysningslagen ( 1973:1173) skall ha 
följande lydelse. 

Nuvarande (rdclse Föreslagen lydelse 

4§ 
Tillstånd al! bedriva kreditupplysningsverksamhet får meddelas endast 

om det friin allmänna synpunkter finns behov av verksamheten och den kan 
antas bli bedriven på ett sakkunnigt och omdömesgillt siitt. 

Tillstånd får meddelas för en tid av högst tio år i sänder. Tillståndet fftr 
förenas med föreskrift om hur verksamheten skall bedrivas och om skyldig
het att anmiila iindring av förhållanden som har haft betydelse för tillståndet. 

Tillstånd får inte meddelas kon- Tillstånd får inte meddelas den 
trnllsubjekt enligt lagen ( 1982:617) som skulle ha varit kontrollsubjekt 
om utHindska förviirv av svenska enligt lagen ( 1982:617) 0111 ut-
företag m.111. ländska förviirv av svenska företag 

m.m. om denna hade gällt iin'n efter 
utgängen ill' år 191) I. 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992. 
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5 Förslag till 
Lag om ändring i lagen ( 1976:240) om fö1värv av 
cldistributionsanläggning m.m. 

Härigenom föreskrivs alt 3 § lagen ( l 97Ci:240) om förvärv av eldistribu
tionsanliiggning m.m. skall ha följande lydelse. 

N111'ara11de lydelse Föreslagen (vdelse 

forvärvslillstånd fordras ej 
L i fall som avses i 1 §, om förvärvaren innehar koncession avseende det 

område diir anläggningen finnes, när cldislributionsanläggningen förvärvas, 
2. i fall som avses i 2 §, om förviirvaren innehar koncession avseende det 

område där föreningen eller bolaget bedriver sin verksamhet, 
3. om cldistributionsanliiggning eller sådan andel eller aktie som avses i 

2 §förvärvas eller överlåtes efter medgivande av riksdagen eller regeringen, 
4. om förviilvet skall prövas enligt 4. om förviirvet skall prövas enligt 

lagen (11)82:617) 0111 utländska för- lagen ( 1982:618) om utländska för-
vän' lll' svenskaföretag m.m. eller la- viirv av fast egendom m.m., 
gen ( 1982:618) om ut Hind ska förvii1v 
av fast egendom m.m., 

5. om fö1vä1varen är gift med överlåtaren och inte heller om fö1värvaren 
eller, när makar förvärvar gemensam\, någon av dem är överlåtarens avkom
ling, 

6. om aktie fö1värvas på grund av nyemission diir aktieägarna tecknar de 
nya aktierna i förhållande till det antal aktier de förut iiger. 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992. 
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6 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1985:277) om vissa 
bulvanförhållanden 

Hiirigenolll föreskrivs att 1 och 7 §§ lagen (1985:277) om vissa bulvanför
hållandcn skall ha följande lydelse. 

N11n1randc lydelse 

Denna lag giiller när ett bulvan
förhållande används för att kringgå 
ett st1dant hinder mot att förvärva el
ler behålla viss egendom eller rättig
het som uppställs i 

1. 3 kap. 3 § bankaktiebolagsla
gen (1987:618), 

2. lagen (1975:1132) om fö1värv 
av hyrcsfastighet m.m., 

3. lagen (1976:240) om förvärv av 
eldistributionsanläggning m.m. 

4. jordförvärvslagen (1979:230), 
5. 8 a § fondkommissionslagen 

( 1979:748), 
6. 6a §lagen (1980:2) om finans

bolag, 
7. lagen (1982:617) om u1lii11dska 

fön't°in· m• svc11ska företag m.m., el
ler 

8. lagen ( 1982:618) om utliindska 
förviirv av fast egendom m.m. 

I§ 

Fareslage11 lrdclse 

Denna lag gäller niir ett bulvan
förhållandc används för att kringgf1 
ett sftdant hinder mot att förviirva el-
ler behålla viss egendom eller rättig
het som uppstiills i 

I. 3 kap. 3 § bankaktieholagsla
gen (1987:618), 

2. lagen (1975:1132) om förvärv 
av hyresfastighet m.m. 

3. lagen ( 1976:240) om förvärv av 
eldistributionsanläggning m.m., 

4. jordförvärvslagen ( 1979:230), 
5. 8 a § fondkommissionslagen 

(1979:748), 
6. 6 a § lagen ( 1980:2) om finans

bolag, eller 
7. lagen (1982:618) om utländska 

flirviirv av fast egendom m.m. 

Med ett bulvanförhållande avses i lagen att någon (b11/va11cn) utåt fram
står som iigare av viss egendom eller inneha\'are av viss rättighet men i verk
ligheten innehar egendomen eller dttigheten huvudsakligen för annans (hu
vudma1111ens) räkning. 

Vad som sags i det följande om egendom som ett bulvanförh~Hlande avser 
har tillämpning också på rättighdcr. 

De myndigheter som prövar frå
gor om tillstånd enligt de lagar som 
anges i 1 §första stycket 2-4, 7 och 8 
skall underratta f1klagarmyndighe
ten, om det skäligen kan antas all 
det föreligger ett bulvanförhållande 
inom myndighetens ansvarsonm01de. 

De myndigheter som prövar frå
gor om tillstfmd enligt de lagar som 
anges i 1 § första stycket 2-4 och 7 
skall undcrr;itta ftklagarmyndighc
ten, om det skäligen kan antas all 
det föreligger ett bulvanförhållandc 
inom myndighetens ansvarsomrf1de. 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992. 
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7 Förslag till 
Lag om ändring i gruvlagen (1974:342) 

Härigenom föreskrivs i fråga om gruvlagen ( 1974:342), 
dels att l kap. 8 § skall upphöra att giilla, 
dels att 2 kap. 8 §och 9 kap. 4 § skall ha följande lydelse. 

Nul'(lrafldc lydelse Förcslagcfl lrddsc 

2 kap. 
8§ 

Ansökningen skall vara skriftlig och innehålla 
l. uppgift om mineralfyndighetens art och beskrivning av det område som 

avses med ansökningen, 
2. uppgift om fastighet som beröres av ansökningen samt namn och adress 

pf1 fastighetsägaren och de övriga sakägarc sökanden känner till. 
Om bergmästaren rinner det behövligt, skall sökanden ge in plan för un

dersökningsarbetcts bedrivande och utredning om sina möjligheter att full
följa planen. 

fordras medgivande till inmut
ningrn av myndighet eller riittsiigarc 
enligt vad som siigs i 2-5 § eller i la
g<'ll (1982:618) 0111 wlii11dsk11fön·ärl' 
av ji1st cgcflt!om m.m., skall vid an
sökningen fogas handling som visar 
att medgivande erhf1llits av myndig
heten eller rättsiigaren eller begiirts 
hos myndigheten. 

Fordras medgivande till inmut
ningen av myndighet eller rättsägare 
enligt vad som sägs i 2-5 § skall vid 
ansökningen fogas handling som vi
sar att medgivande erhållits av myn
digheten eller rättsägaren eller be
giirls hos myndigheten. 

Sökanden skall erliigga, förutom föreskriven ansökningsavgift, förskott 
till inmutningsavgiften beriiknat enligt grunder som regeringen bestämmer. 

Bergmiislan:n skall förklara an
m:ilan utan verkan, om 

I. fångeshandlingen inte har 
företetts, 

2. tillstånd till j('irviin·et inte crhill
lit.1· niir såd11111 kn"ivs enligt lagen 
( 198:!:618) om wliindska jihviirv av 
jäst egendom 111.111 ..• eller 

3. förv;irvet har skett genom en 
sådan gåva mellan makar som inte 
har registrerats enligt 16 kap. :ikten-
skapsbalken. 

Bergmästaren skall förklara an
mälan utan verkan, om 

I. fångeshandlingen inte har 
företetts, eller 

2. förvärvet har skett genom en 
s[idan gf1va mellan makar som inte 
har registrerats enligt 16 kap. äkten
skapsbalken. 

I annat fall 'kall han snarast anteckna anm:ilningcn i gruvregistret. 

Denna lag träder i kraft den l januari 1992. 

Prop. 1991/92:71 
Bilaga 1 

36 



8 Förslag till 
Lag om ändring i minerallagen (1991:45) 

Härigenom föreskrivs att 1 kap. 7§ minerallagen (1991:45) skall ha föl
jande lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

1 kap. 
7§ 

Bestämmelser som berör verksamhet som avses i denna lag finns i plan
oeh bygglagen (1987:10), miljöskyddslagen (1969:387), naturvårdslagen 
{1964:822), lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m.m. och la
gen (1988:950) om kulturminnen m.m. 

Bestämmelser om rätt att förvärva och inneha eller på annat sätt ta befatt
ning med kärnämne eller mineral med halt av sådant ämne finns även i lagen 
(1984:3) om kärnteknisk verksamhet. Bestämmelser om rätt i övrigt att be
driva verksamhet med strålning finns i strålskyddslagen (1988:220). 

Bestämmelser som i vissa avsee11-
den begränsar rätten att få eller på 
an11at sätt förvärva u11dersöknings-
1illstå11d eller bearbet11ingsko11ces
sio11 och att fön,ärva nyttja11deriitt till 
bearbetningsko11cessio11 finns i lagen 
(1982:618) om wlä11dska förvärv av 
fast egendom m. m. 
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Lagrådet 
Utdrag ur protokoll vid sammantriide 1991-10-31 

Niirvarande: justitierådet Bengt Rydin, regeringsrådet Stig von I3ahr, justi

tierf1del Inger Nyström. 

Enligt protokoll vid regeringssammantriide den 24 oktober 1991 har rege

ringen p<°1 hcmsUillan av statsr[1det Per Westerberg beslutat inhiimta lagrå

dets yttrande över förslag till 

1. lag om upphävande av lagen ( 1982:617) om utliindska förviirv av 

svenska företag m.m., 

2. lag om ändring i lagen (1982:618) 0111 utländska förviirv av fast egendom 

111.m., 

3. lag 0111 ändring i lagen (1983:1034) 0111 kontroll iiver tillverkningen av 

krigsmati.::ricl, 111.m., 

4. lag om iindring i kreditupplysningslagen ( 1973: 1173 ), 

5. lag om iindring i lagen ( 1976:240) om förviirv av eldistributionsanliigg-

ning m.m., 

6. lag om ändring i lagen ( 1985:277) om vissa bulvanförhfdlanclen, 

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

8. lag om ändring i minerallagen (1991 :45). 

Förslagen har inför lagri'tdet föredragits av hovriiltsassessorn Bengt 

J\gartz. 

Förslagen föranleder följande yllrande av lagräde1: 

Förslaget till lag om 11pphii1wule av lagen (1')82:617) om wliindska Jö1viin' 
av svenska företag m. m. 

I 22 §lagen om utländska förvärv av svenska företag m.m. föreskrivs att den 

som till följd av bestämmelserna i lagen har ff111 kiinnedom om enskilds af

färs- eller driftförhållanden inte obehörigen får röja eller utnyttja vad han 

sålunda har erfarit. Såvitt avser det allmiinnas verksamhet sägs alt bestäm

melserna i sekretesslagen (1980: I 00) i stiillet iir att tilliimpa. 

De angivna föreskrifterna om tystnadsplikt torde böra giilla även efter det 

att den nu aktuella lagen har upphiivts. Lagrådet får därför föreslf1 att till 

lagförslaget fogas en bestiimmelse av följande lydelse: 

~Vad som i 22 §i den upphävda lagen sägs 0111 tystnadsplikt skall dock fort
farande gälla.~ 

Lagrådet vill erinra 0111 att bestämmelser 0111 straff för brott mot tystnads

plikt finns i 20 kap. 3 §brottsbalken. 

Förslaget till lag om ändring i lagrn (1982:618) 0111 111/iim/ska jiJrviin• av 
fast egendom m.m. 

I 1 kap. 2 § förcslfts i remissen ett tilliigg till uppriikningen av de fall, diir 

tillstånd inte behövs för utliindskt förviirv av fast egendom hiir i landet. len 

sjätte punkt i paragrafen anges sålunda forviirv av egendom som är taxerad 

Prop. 1991/92:71 
Bilaga 2 
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som hyreshusenhet eller industrienhet, varigenom skulle undanröjas ett av Prop. 1991/!)2:7 l 

hindren för ulhindska niiringsidkarc att etahlera sig i Sverige. Bilaga 2 
I andra paragrafer i samma lag finns hänvisningar som genom ti!Higget i 

2 §blir överflödiga. Så blir fallet it.ex. 2 § 5 samt 5 och 8 §§samma kapitel. 

Det bör överviigas om inte, som en konsekvens av den föreslagna lagiind

ringcn, sådana oegcntliga hiinvisningar samtidigt bör tas hort. Dctsamma 

g;iller hetriiffande 3 kap. 3 § tredje stycket, där en iindring i annat avseende 

redan föreslagits. 

Lagrådet lämnar förslagen utan erinran. 
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