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Sammanfattning

1973 års kreditupplys-Utredningen haft i uppdraghar överatt se
varithuvuduppgift för utredningen harningslag 1973:1173. En att

kreditupplysningsverksamhetintresset effektivhurundersöka av en
personlig integritet sekretessfrämjas hänsynen till ochkan utan att

månuppgift varit i vadharför En prövaträds när. attannan
informationsteknik påkallari fråga data- ochutvecklingen om

kreditupplysningslagen.iändringar
deni undersöka hurhaft uppdragUtredningen har dessutom att

itill EG:s regler och därutöverlagstiftningen skallsvenska anpassas
möjlighet bedrivaföretag börutsträckning utländskavilken attges

i Sverige.kreditupplysningsverksamhet
redovisats iutredningsuppdraget hardelensist nämndaDen av

kreditupplysnings-EES-anpassning1992:22delbetänkandet SOU av
detavskaffaskulleUtredningen föreslog där bl.a.lagen. att man

bedrivaföretagutlänningar och utländskaförbudet förgällande att
Särskilda bestämmelserikreditupplysningsverksamhet Sverige.

EES-landkreditinstitut från änför det falletföreslogs annatett ettatt
bedrivainnefattadehemlandsauktorisation rättSverige hade attsomen
särskiltdå,Kreditinstitutet skullekreditupplysningsverksamhet. utan

Sverige.sådan ifå bedriva verksamhettillstånd, även
tilldelbetänkandet har lagtsutredningen fram iladeDe förslag som

delvisreglerna harlagstiftning. Ikraftträdandet deförgrund av nya
i kraft.EES-avtalet träderberoendegjorts närav

radföreslår utredningenframläggsI det slutbetänkande ensom nu
Ändringsförslagen berör bl.a.kreditupplysningslagen.ändringar inya

fysiskauppgiftertillämpningsområde, vilkalagens personer somom
tillkreditupplysningssammanhang ochi rättenfå förekommabör

Utredningen läggerverksamhet.kreditupplysningsföretagensinsyn i
påstärka konkurrensenavseddaockså fram förslag är attsom

kreditupplysningsområdet.
kreditupp-bedriverbortåt trettio företagdetFör närvarande är som

två företag,dominerasSverige. Marknadenilysningsverksamhet av
Soliditet,ochbankerna,Upplysningscentralen UC, ägs somsom av

Bradstreet-koncernen.internationella Duningår i den
hjälpmedbedrivs till delKreditupplysningsverksamhet stor av

kreditupplysningsföretagendatabehandling. innebärautomatisk Det att
ocksåkreditupplysningslagenfölja inteskyldiga baraär utanatt
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datalagen. Utredningen det emellertid önskvärt kreditupplys-anser att
ningslagen så fullständigt möjligt reglerar vad skall gällasom som
kreditupplysningsområdet. Utredningen förordar därför detatt tas
vissa bestämmelser datahantering i kreditupplysningslagen,om
motsvarande del de föreskrifter för närvarande finns ien av som
datalagen.

Kreditupplysningslagen innehåller i dag regler frikrets.s.k.om en
Kreditupplysningar förmedlas inom denna krets faller utanförsom
lagens föreskrifter. Till frikretsen hör främst banker vidareoch
sådana kreditupplysningsföretag står under Finansinspektionenssom
tillsyn, idvs. praktiken UC. Andra kreditupplysningsföretag, t.ex.
Soliditet, står utanför frikretsen. Detsamma gäller finansbolagen.

Intresset åstadkomma integritetsskydd talar föratt ett gottav att
kreditupplysningslagen får så tillämpninggenerell möjligt.en som
Behålls frikretsen, kommer del kreditupplysningsverksam-storen av
heten falla utanför lagens skyddssystem. Under år har alltatt senare
fler kreditinstitut kommit ingå i frikretsen. och desstyper attav
omfång kommer öka ytterligare, finansbolagen eller iatt om -
framtiden kreditmarknadsbolagen i enlighet med sina önskemål-
inkluderas.

Utredningen föreslår slopar med frikrets ochatt systemetman en
låter kreditupplysningslagen gälla beträffande alla företag som
bedriver kreditupplysningsverksamhet. månIden det behövs speciella
regler för banker och andra kreditinstitut, kan åstadkommasdetta
inom för kreditupplysningslagen.ramen

De kreditupplysningsföretagenstörsta för i dag register över en
mycket del den svenska befolkningen. Uppgifter samlas ochstor av
lagras de behövs med anledning kredit-aktuelloavsett om av en
prövning eller ej. Utredningen diskuterar inte, för stärkaattom man
integritetsskyddet, bör begränsa den nuvarande registreringsverksam-
heten och exempelvis införa krav frånsamtycke den enskildeett
för han eller hon skall kunna registreras. Utredningen haratt
emellertid kommit fram till sådant liksom andraatt ett system,
liknande inskränkningar i registreringen uppgifter, skulle innebäraav
så praktiska problem intede bör genomföras.stora att

Kreditupplysningslagen innehåller för närvarande rad be-en
stämmelser begränsar möjligheterna använda känsligaattsom
uppgifter i kreditupplysningssammanhang. Så råder prin-t.ex. ett
cipiellt förbud uppgifter brottslighet ochmot att ta om om
sjukdom, hälsotillstånd i kreditupplysningar. Utredningenm.m.
föreslår förbuddetta behålls i oförändrat. Den nuvarandeatt stort sett
möjligheten för Datainspektionen dispens från förbudetatt tasge
emellertid bort.

Enligt vad har kommit fram under utredningsarbetet detärsom av
intresse för olika kreditgivare få reda vad denstort ansökeratt som
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kredit har för kreditengagemang. För närvarande utväxlasenom
kreditengagemang inomuppgifter enbart sluten användarkrets,om en

finansbolag.består banker och Förmedlingen uppgifternasom av av
via UC. kreditupplysningsföretag, Soliditet, intesker Andra hart.ex.

tillgång till uppgifterna. Vidare till följd hargäller avtalav som
finansbolagen UC informationingåtts mellan bankerna och samt att

inte får spridas till företag utanförkreditengagemang den slutnaom
Kreditgivare inom kan alltså inte fåhandelnanvändarkretsen. t.ex.

uppgifterna.del av
förmedling uppgifterangivna beträffandeDet systemet omav

till finans-sig på bank- ochkreditengagemang grundar hänsyn
Utredningen emellertid funnitbolagssekretessen. har att utanman -

alltför bör kunna låtasekretesshänsynen mycket äventyrasatt en-
informationen. talarföretag del För dettakretsstörre avav

effektiv kreditupplysningsverksamhet.få till ståndintresset att enav
innebär UC inte kreditupplysnings-förfarande andraEtt attsom men

också stå i stridinformation kreditengagemang tordefårföretag om
konkurrenslagen.denmot nya

kreditupplysningslagen införeslår i försUtredningen detatt en
inte hindrarbestämmelse reglerna banksekretess attatt m.m.om om

krediter inom kretsuppgifter lämnade utväxlas utgörs aven somom
kreditupplysningsföretag. Detkreditinstitutoch andrabanker samt

kreditinstitutenskyldighet för lämnaföreslås inte någon regel attom
emellertidinformationen. Utredningen förutsätterberördaden attut

likafortsättningen skall behandlas ochkreditupplysningsföretag ialla
uppgifter kreditengagemang.alltså inte bara UC skall delatt omav

hittillsUtredningen kreditinstituten liksom bör kunnaattanser
i kreditupplysningsföretagensbegränsningarträffa avtal rätt attom

erhållna informationen.utnyttja den
kreditupplysningsföre-vissa inskränkningar inärvarande gällerFör

ibetalningsförsummelsermöjligheter in uppgiftertagens att ta om
frågaprivatpersoner. skall i principkreditupplysningar Det varaom

slagits domstol. l utred-betalningsförsummelser har fastsom avom
kvarstår oförändrade. Ut-ningsförslaget dessa regler i settstort

kredit-redningen föreslår emellertid kompletterande regel attomen
inte får innehålla uppgifterupplysningar privatpersoner omom

kreditmissbruk i då ellerandra fall krediten har lämnats bankän av en
kreditinstitut missbruket Uppgifteroch är gravt.ett annat om

föreslåsbetalningsförsummelser kreditmissbrukoch sättsamma-
kreditengagemangföreslagits beträffande uppgifterhar utansom om -

hinder inom kretssekretess kunna utväxlas utgörsen som avav
kreditinstitut kreditupplysningsföretag.banker och andra samt

linje enligt förordarI med vad för närvarande gäller datalagensom
utredningen i kreditupplysningslagen allmändet försatt en

uppgifter fysiskabestämmelse skall gallrasatt utom om personer ur
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kreditupplysningsregister, uppgifterna intenär längre behövs med
hänsyn till ändamålet med registret. Den nuvarande regeln attom
kreditupplysningar privatpersoner inte får innehålla uppgifterom om
ekonomiska förhållanden äldreär årän behållsm.m. tresom
oförändrad.

Utredningen föreslår och idag,sättatt skallvar en, samma som
ha rätt skälig avgift få besked de uppgifteratt finnsmot om som
lagrade honom hos kreditupplysningsföretag. Beskedetett skallom
innehålla information från vilken källa uppgifterna har hämtats.om
I enlighet med vad föreskrivs i datalagen skall fysiskasom nu

kunna få besked kostnadsfritt gång år.personer en per
När kreditupplysning privatperson lämnas skall, enligten om ut,en

kreditupplysningslagens nuvarande regler, den medsom avses
upplysningen samtidigt och kostnadsfritt skriftligt meddelandeett

de uppgifter, omdömen och råd upplysningen innehållerom som om
honom kreditupplysningskopia. Den omfrâgade skall också under-
rättas har begärt upplysningen beställaruppgift. Enom vem som

näringsidkare ellerär knuten till företagsättperson annatsom ett
har motsvarande få beskedrätt vilka faktiska uppgifteratten om som

lämnatshar honom. Han har däremot inte få vilkarättom att veta
omdömen rådoch har lämnats och han intehar heller rättsom att
någon beställaruppgift.

Under utredningsarbetet har framkommit det ofta källa tilläratt en
irritation näringsidkare omfrågas de kan fåatt utan att veta vem
beställaren En för näringsidkareär. rätt erhålla beställaruppgiftatt
har, konstaterar utredningen, bl.a. den fördelen liksomde privat-att

får möjlighet felaktiga missvisanderätta och uppgifterattpersoner
direkt hos beställaren.

Mot bakgrund det anförda förordar utredningen näringsidkareav att
och näringsanknutna fysiska skall få till kredit-rättpersoner samma
upplysningskopior och beställaruppgifter privatpersoner. När detsom
gäller juridiska föreslås inte några motsvarande regler.personer

För närvarande gäller huvudregel kreditupplysnings-attsom
verksamhet får bedrivas bara efter tillstånd Datainspektionen.av
Utredningen föreslår tillståndskravet behålls och Datainspektio-att att

skall stå kvar tillståndsmyndighet. Banker och andranen som
kreditinstitut skall dock kunna bedriva kreditupplysningsverksamhet

tillstånd från Datainspektionen, de enligt sittutan grundläggandeom
tillstånd har bedriva sådanrätt verksamhet.att

Datainspektionen föreslås också få huvudansvaret för tillsynen
kreditupplysningsområdet. Tillsynsansvaret beträffande banker och
andra kreditinstitut skall dock i fortsättningen liggaäven hosatt
Finansinspektionen då det gäller dessa instituts kreditupplysnings-
verksamhet.
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kreditupplysningslagen överklagasenligtbeslutDatainspektionens
belutFinansinspektionensregeringen, medannärvarande hosför

föreslårUtredningenregeringen eller kammarrätten.tillöverklagas
enligt kreditupplys-beslutmyndigheternasbådaöverklagandeatt av

ske hos länsrätten.fortsättningen skalliningslagen
januari 1995.föreslås i kraft den lträdareglernaDe nya
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Summary

InformationCreditCommission review the 1973The set towas up
investigate1973: 173. One of its main tasks has beenlAct to ways

excessiveactivities withoutefficient credit informationachievingof
Another task has beenpersonal privacy andencroachment secrecy.on

andwhich inconsider the developments computerextent toto
InformationCredittheinformation technology call for amendments to

Act.
investigatingCommission task ofhas also had theThe ways

with of theharmonised the ruleswhich Swedish law beto
foreignwhichfurthermore, theUnion and,European extent to

activitiescredit informationagencies should be enabled to carry on
Sweden.

interimof theremit forms the subjectThis latter of the reportpart
whichinkreditupplysningslagen,1992:22 EES-anpassningSOU av

thethings, abolishingCommission otherrecommended,the among
creditforeign companies fromdisqualification of aliens andcurrent

proposedSpecial provisionsinformation activities in Sweden. were
Swedeninstitute other thanof credit from EEAthe countryevent ana

which included theregistrationauthorisation its ofhaving country
credit institutecredit information activities. Theright to engage

activities well,Swedenthen be allowed suchwould to ascarry on
special permission.without

interimforward Commission itsproposals by theThe reportput
into force of thebasis of legislation. Thehave been made entry newa
the EEA Agreementrules been made partly dependent whenhas on

into force.enters
Commission recommendsfinal presented, theIn the report anow

relatingCredit Information Act,of further amendments thenumber to
particulars concerningthings of theother the the Act,toamong scope

in-in creditprivate individuals which should allowedbe to occur
creditright insight into the activities offormation and the ofcontexts,

proposalsinformation enterprises. The Commission forwardalso puts
credit information.aimed enhancing competition the field ofat

agencies creditthirty business engagedThere today someare
dominatedinformation activity in Sweden. The market by two

agencies, Upplysningscentralen which theviz UC, owned by
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banks, and Soliditet, which of internationalthe Dunparta
Bradstreet group.

Credit information activities extensively based automaticare on
data processing, which that the credit information companiesmeans
have comply, withonly the Credit Information Act but alsoto not
with the Data Act. The Commission, however, finds desirable that
the Credit Information Act should give complete indicationas an as
possible of the rules be observed in the credit informationto sector,
and therefore recommends that the Credit Information Act be made

include certain provisions data processing, correspondingto on to
various provisions be found in the Data Act.at present to

The Credit Information Act includes rules concerningat present a
circle frikrets which credit information provided beyondcomes
the of the Act. This circle mainly includes banks and,scope moreo-

certain credit information agencies coming under the supervisionver,
of the Financial Supervisory Authority, which in practice UC.means
Other credit information agencies, Soliditet, excluded frome. are

circle,the financethe companies.as are
Interest achieving good protection for privacypersonal argues

in favour of Creditthe Information Act being given the widest
possible application. franchisethe retained, large of creditparta
information activity will be beyond the of the statutoryrange
safeguards. In the franchise has includerecent toyears come an
increasing variety of credit institutes, and its will stillexpandrange
further the finance companies future, creditthe marketor-
companies included, they wish be.toare as-

The Commission recommends that franchisethe besystem
abolished and that the Credit Information Act be made apply allto to
undertakings engaging credit information activities. Insofar as
special rules needed for banks and other credit institutes, thisare can
be achieved within the framework of the Credit Information Act.

biggestThe credit information agencies today keep registers of a
large proportion of Swedens population. Data collected andvery are

stored regardless of whether they forneedednot currentor are a
credit The Commission discusses whether, ofassessment. as a means
strengthening the protection of privacy, existing registration activities
should restrictedbe and, for registrationexample, of individualthe
be made conditional his her The Commission has,consent.on or
however, the conclusion that of this kind, like otherto systemcome a
restrictions the registration of data, entailwould practical problemson
of prohibitive magnitude.

The existing Credit Information containsAct number ofa pro—
visions limiting the of sensitive information credit informationuse

For example, the inclusion of data concerning criminalcontexts.
behaviour and concerning illnesses, health in creditstatus etc.
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information basically prohibited. CommissionThe thatrecommends
retainedthis prohibition be virtually unaltered. The ofpresent power

waivethe Data Inspectorate the prohibition should, however, beto
abolished.

the of the inquiry varioushas become thatapparent course
providers interest ascertaining creditcredit have thegreata

commitments of applying for credit. things stand,Asa person now
concerning credit commitments exchanged withinparticulars onlyare

consisting of and finance companies.limited circle of banksusersa
credit in-particulars transmitted through UC. OtherThese are

formation agencies, Soliditet, have them.do not toaccesse.
financebanks, theFurthermore, under between theagreements

companies UC, credit commitment information beand notmay
theycompanies outside closed circle of Thusdivulged theto users.

retailcredit providers in trade.available, for example, tonotare
creditconcerningfor transmission of particularsThis thesystem

considerations and financecommitments of bankbased companyon
should beCommission thatThe has found, however,secrecy.

ofwider circlejeopardising forpossible, without unduly asecrecy,
information. Concernthisundertakings be allowed toto toaccess

ofactivities in favourefficient credit informationbring about argues
informationcreditUC otherdoing. procedure whereby butA notso

commitments would alsoinformation creditagencies obtain oncan
Competitionvariance with Act.be theto at newappear

InformationCredit Act beCommission recommends that theThe
bankingthe rules ofinclude provision the effect thatmade toto a

concerningparticularsofdo preclude the exchangenotetc.secrecy
creditotherwithin circle comprising banks andcredits advanced a

Commissioninformation agencies. Thecreditinstitutes wellas as
of credit institutesmaking the dutyrecommend ruledoes tonot a

that futuredoesinformation concerned, butdivulge the assume
thatagencies will treated equally,information becreditall so access

forcommitments will be reservedcreditconcerningparticulars notto
UC.

able,institutes should becreditopinion, theCommission’sIn the
restricting theconcludethey agreements usepresent, toatareas

of themakeentitledagenciesinformationcreditwhich toare
obtained.information

credit in-ability oftheapplyCertain restrictions toat present
theirindefaultsofparticularsincludeagenciesformation paymentto

principle being thattheprivateconcerninginformationcredit persons,
Theincluded.thusbeof lawaffirmed bydefaultsonly court maya

unalte-essentiallyrulesrecommendations theseleaveCommission’s
effectadditional rule theCommission recommendsred, but the toan

includeconcerning privatecredit informationthat notpersons may
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particulars of credit abuse in where the credit has beenexcept cases
advanced by bank other credit institute and the abuse ofa or some

serious recommended just has beennature.a proposedas-
concerning particulars of credit commitments that particulars-
concerning defaults and abuse of credit, confidentialitypayment
notwithstanding, be exchangeable within circle consisting of banks,a
other credit institutes and credit information agencies.

In keeping with the existing provisions of the Data Act, the
Commission recommends that Creditthe Information Act be made to
include general provision whereby particulars concerning in-a
dividuals be deleted from the registers of credit informationtoare
agencies when they longer needed for the of theare no purpose
register. The rule whereby credit information relatingpresent to
private include particulars concerning financialnotpersons may
circumstances which than three oldetc. retainedare more years
unaltered.

The Commission recommends that individual,each just today,as
shall entitledbe of reasonable charge obtainpaymenton toa a

of the particulars concerning himself whichstatement stored byare
credit information The shall contain informationa statementcompany.

concerning the from which the particulars have been obtained.source
In keeping with existing provisions of the Data individualsAct, shall
be entitled free of charge.to statementone per year

When credit information concerning private divulged,a person
the existing rules of the Credit Information Act lay down that the

whom informationthe refers shall simultaneouslyto and freeperson
of charge receive written notice of the particulars, ratings and
recommendations which informationthe contains about him a copy
of credit information. The about whom the inquiry madeperson
shall also be told who has requested informationthe client identifica-
tion. A who tradesman otherwise connected withperson a or a
business undertaking correspondingly entitled be told whatto
particulars of fact have been supplied concerning him. On the other
hand he entitled know what ratings and recommendationsnot to
have been supplied, he entitled obtain client identification.tonor

In the of inquirythe has emerged that being inquiredcourse
about without being allowed know the identity of the clientto a
frequent of tradesmen. The Commissioncause annoyance among

that tradesmen entitled obtain client identification,notes towere
this would for example have the advantage of enabling likethem,
private rectify incorrect misleading particulars thetopersons, toor
client direct.

The main rule that credit information activitiesat present may
only be carried by permission of the Data Inspectorate. Theon
Commission recommends that the stipulation of permission be
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retained and that the Data Inspectorate remain the supervisory
authority. Banks other credit institutions,and however, will be able

credit information activities without permission from theto carry on
Data Inspectorate their basic permits entitle them in suchto engage
activities.

also recommended that the Data Inspectorate be made
primarily responsible for supervision credit informationof the sector.
Supervisory responsibility with regard banks creditand otherto
institutions, however, shall continue Financialbe vested theto
Supervisory Authority where the credit information activities of these
institutions concerned.are

Decisions made by the CreditData Inspectorate thepursuant to
Information Act be contested by appeal the Govern-at present tocan

against decisions Financial Supervisorywhereas appeals by thement,
Authority filed with Government administrativethe the courtsare or
of appeal. The Commission decisions bothrecommends that by
authorities under the Credit Information in future contestableAct be

appeal administrativeby to county courts.
proposed that the rules into force January1stenternew on

1995.
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Författningsförslag

tillFörslag
kreditupplysningslagenändring iLag om

1973:1173

1973: 1173kreditupplysningslageni frågaföreskrivsHärigenom om
1992:1616enligt lagenparagrafens lydelse§ i17dels omatt a

följande18 § och haskall betecknaskreditupplysningslageniändring
lydelse,

1992:1616enligt lageni lydelse3 §§ dessochdels 1 omatt
följande lydelse,hakreditupplysningslagen skalliändring

§ skall harubriken före 5§§22 och 2313-20,4-11,dels samtatt
följande lydelse,

§§,och 18paragrafer, 5atvåskall införasidels det lagen aatt nya
följande lydelse,av

skall införas23 §§10, 13, 14 ochföredels närmastatt
lydelse.följanderubriker avnya

lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

bestämmelserInledande

§1

någon,innebärkreditupplysningsverksamhetlag gällerDenna attsom
ellerersättningkreditupplysningari enstaka fall, lämnar motutom

kreditupp-ocksågällerLageni näringsverksamhet.led annanettsom
omfattning.denlysningsverksamhet, är störreavom

kreditupp-medIförmed- lagenomfattar inteLagen avses
elleromdömeuppgift,lysninginomkreditupplysningarling av

förtill ledningråd lämnasSverigeskrets utgörs somsom aven
förbedömningsådana kreditin-ochriksbank mottagarens

kreditvär-delför kreditupp-ellerrättningar av annansegen
ivederhaftighetdighet ellerinrättadelysningsverksamhet

hänseende.ekonomisktövrigt istår Finans-underföretag som
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

inspektionens tillsyn och inte Medär näringsidkare iavses
kreditmarknadsbolag enligt lagen sådana fysiskaäven
lagen 1992:1610 kredit-om utan attpersoner som, vara
marknadsbolag. näringsidkare, har så vä-ett

Lagen gäller inte heller för- sentligt inflytande i vissen
medling kreditupplysningar näringsverksamhet uppgifterav att
mellan företag inom deras förhållandensamma om egna
koncern. behövs för belysa verksam-att

hetens ekonomiska ställning.

2§

1 lagen med Lagen gäller inte näravses en myn-
kreditupplysning: uppgift, dighet lämnar uppgifter medutom-

råddöme eller lämnas till stöd lag, förordning ellersom av
ledning för bedömning särskilt beslut regeringenav an- av

kreditvärdighet eller eller myndighet regeringennans som
vederhaftighet i övrigt i ekono- har bestämt.
miskt hänseende, Lagen omfattar inte heller
personupplysning:kreditupplys- förmedling uppgzfier mellanav
ning enskild företag inom koncernom annan person samma

den näringsidkare i sådanaän är fall då före-detutomsom
eller har så väsentligt lämnar uppgifterna hartagannars som
inflytande i viss näringsverk- tillstånd enligt §3 första styck-
samhet uppgift hans bedriva kreditupplys-att et attom

förhållanden behövs för ningssverksamhet.egna
belysa verksamhetens ekono-att

miska ställning.

Tillstånd m.m

3§

Kreditupplysningsverksamhet Kreditupplysningsverksamhet
får bedrivas efter till-endast får bedrivas endast efter till-
stånd datainspektionen. stånd Datainspektionen. Till-av av

stånd får meddelas endast om
verksamheten kan bli be-antas

pådriven sakkunnigt ochett
omdömesgillt sätt.
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lydelse Föreslagen lydelseNuvarande

Tillstånd Datainspektio-Något tillstånd dockbehövs av
inte för föl-inte för behövs docknen

bankföretag kreditinstitut, underutländskt jandeett
kreditupplys-driver med förutsättningverksamhet attsom
omfattasningsverksamhet5 § bankrörel-stöd 1 kap. avav

grundläggande till-institutetskredit-1987:617,selagen om
stånd, nämligenupplysningsverksamhetomfattas

oktroj,bank med svenskhemlandet meddeladedet i enav
bankföretagutländskttillståndet driva bankrörel- ettatt

tillstånd drivahar attsomse,
i Sverige enligt Iverksamhetkreditinstitututländsktett

bankrörelselagenkap. 4 §driver verksamhet medsom
1987:61 7,1992:2 kap. 9§ lagenstöd av

bankföretagutländsktkreditmarknadsbolag,1610 ettom
Sveri-driver verksamhet ikreditupplysningsverksamhet somom

5 § bankrörel-enligt 1 kap.hemlandetdet iomfattas geav
selagen,tillståndet drivameddelade att

kreditmarknadsbolag,finansieringsverksamhet. ett
kreditinstitututländsktett

tillstånd drivahar attsom
i Sveri-finansieringsverksamhet

2 kap. 8§ lagenenligtge
kreditmark-1992:1610 om

nadsbolag eller
kreditinstitututländsktett

i Sven-driver verksamhetsom
9 § lagenenligt 2 kap. omge

kreditmarknadsbolag.
iden mån denkreditupplysningsverksamhet,förTillstånd behövs

sådantkreditupplysningoffentliggörande sättbedrivs avgenom
yttrandefrihetsgrundlagen.tryckfrihetsförordningen ochiavsessom

4§

Tillstånd bedriva kreditupp-att
fårlysningsverksamhet med-

verksamhetenendastdelas om
påbli bedrivenkan ettantas

och omdömesgilltsakkunnigt
sätt.

får förenaDatainspektionenfårTillstånd förenas med
3 § första styck-tillstånd enligtföreskrift hur verksamhetenom
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bedrivasskall och skyl- med villkor för hur verksam-etom
dighet anmäla ändring heten skall bedrivasatt ochav om
förhållanden har haft skyldighet anmäla ändringsom att
betydelse för tillståndet. förhållanden har haftav som

betydelse för tillståndet.
Finansinspektionen får med-

dela villkor för hur banker och
andra kreditinstitut isom avses
3 § andra stycket skall bedriva
kreditupplysningsverksamhet.

Verksamhetens bedrivande Allmänt kreditupplysnings-om
verksamhetm. m.

Kreditupplysningsverksamhet Kreditupplysningsverksamhet
bedrivasskall så den skall bedrivas så den inteatt att

leder till otillbörligt intrång i leder till otillbörligt intrång i
personlig integritet in- personlig integritet tilleller attgenom
nehållet i de upplysningar oriktiga missvisandeellersom upp-
förmedlas eller på gifter lagras eller lämnassättannat ut.
eller till oriktiga eller miss-att
visande uppgifter lagras eller
lämnas ut.

Automatisk databehandling
får användas i verksamheten.

fårVidare registrering av
ske.personnummer

Den har be-rätt attsom
driva kreditupplysningsverk-
samhet ansvarig för data-är
behandlingen och skall vidta
lämpliga tekniska och organisa-
toriska säkerhetsåtgärder för

hindra behandlingen skeratt att
på otillåtet ochsättett att
uppgifterna otillåtenförutsätts
insyn.

frågaI fysiskaom personer
gäller uppgifter, omdömenatt
och råd får samlas in, lagras
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Föreslagen lydelselydelseNuvarande

kreditupplys-och lämnas iut
ningsverksamhet endast detom

påkallat kreditupplys-är av
ningsändamâl och med de
begränsningar i övrigt som

ellerföljer denna lag avav
meddelats medharvillkor som

lagen.stöd av

5a§

isekretessVad gäller omsom
kreditinsti-och andrabankers

inteverksamhet hindrar atttuts
krediterlämnadeupgifter om

betalningsförsummelseroch om
förkreditmissbruk utväxlasoch

kreditupplysningsändamål inom
sådanakrets utgörs avsomen

kreditinstitutoch andrabanker
kreditupplysningsföretagsamt

i 3avsessom
användningen[fråga avom

betalningsförsum-uppgifter om
kreditmissbruk finnsochmelser
bestämmelseri 7ytterligare

uppgifterkänsligaVissa

6§

politiskanågonsUppgift om
uppfattning,religiösaeller ras

får insamlas,hudfärg ickeeller
ividarebefordrasellerlagras

kreditupplysningsverksamhet.
någon miss-Uppgift attom

för brotteller har dömtstänks
avtjänat straff ellerhareller

påföljd förundergått annan
föremål förvariteller harbrott

socialtjänstlagenenligtåtgärd
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1980:620, lagen l990:52 tjänat straff eller undergått
med särskilda bestämmelser påföljd för brott eller harom annan
vård lagen 1988:870 varit föremål för åtgärd enligtav unga,

vård missbrukare i vissa socialtjänstlagen 1980:620,om av
fall, lagen 1991:1128 lagen l990:52 med särskildaom
psykiatrisk tvångsvård, lagen bestämmelser vårdom av unga,
1991 129l rättspsykiatrisk lagen 1988:870 vård: om om av
vård, lagen 1967:940 angåen- missbrukare i vissa fall, lagen
de vissa psykiskt 1991:1128 psykiatriskomsorger om om
utvecklingsstörda, §§11-14 tvångsvård, lagen 1991:1129
polislagen 1984:387, lagen rättspsykiatrisk vård, lagenom
l976:51 l omhänderta- 1967:940 angåendeom omsorger
gande berusade vissa psykiskt utvecklings-av personer om

eller utlänningslagen störda, §§11-14 polislagenm.m.
1989:529 får med- 1984:387, lagen 1976:511utan
givande datainspektionen in- omhändertagande be-av om av
samlas, lagras eller vidarebe- rusade ellerpersoner m.m.
fordras i kreditupplysnings- utlänningslagen 1989:529.
verksamhet. Detsamma gäller
uppgift sjukdom, hälsotill-om
stånd eller liknande.

Medgivande isom avses
andra stycket får lämnas endast

synnerliga skäl föreligger.om
Vad i andra Vad i förstasom anges som anges

stycket hinder förutgör stycket hinder förutgöratt att
uppgift näringsförbud uppgift betalningsförsum-om om
insamlas, lagras eller vidare- melse, kreditmissbruk eller
befordras i kreditupplysnings- näringsförbud samlas in, lagras
verksamhet. eller lämnas i kreditupplys-ut

ningsverksamhet.

Uppgifter betalningsförsum-om
melse m. m.

7§

Personupplysning får inne- Kreditupplysningar fysiskaom
hålla uppgift betal- inte näringsid-ärom annan personer som
ningsförsummelse sådan kare fårän inte innehålla uppgift

fastslagits domstols andra betalningsförsummel-som genom om
eller myndighets avgör- sådanaänannan ser som
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lydelselydelse FöreslagenNuvarande

fastslagitshar dom-åtgärd eller lettande eller genomsom
myndighetsellerbetalningsinställelse, kon- stolstill annan

åtgärdavgörande eller ellereller ackord.kursansökan
lett till betalningsin-har

ställelse, konkursansökan eller
ackord.

kreditupplysningEn som
får intei första stycketavses

innehålla uppgiftheller om
då kredi-kreditmissbruk, utom

bankhar lämnatsten enav
kreditinstitut ocheller annatett

Finans-missbruket är gravt.
fårinspektionen meddela när-

fallföreskrifter i vilkaommare
sådant missbruk är attett anse

gravt.som
såvittDatainspektionen eller,efterRegeringen eller, rege-

kredit-banker och andragällerbestämmande, datain-ringens
fårFinansinspektioneninstitut,föreskrivafårspektionen un-

frånföreskriva undantag be-ibestämmelsernafråndantag
ochi förstastämmelsernafinnsstycket, detförsta om

finnsstyckena, detandrasärskilda skäl. om
skäl.särskilda

enligt sagdaUppgift detUppgift enligt sagdadet somsom
fårfår inte hellerlämnasfår hellerfår ickelämnas utut

iregister användslagras ilagras. som
kreditupplysningsverksamhet.

Äldre uppgifter

8§

Uppgifter fysiskainne-Personupplysning får perso-om
ianvändsomständighet i registerhålla uppgift ner somom

kreditupplysningsverksamhetbe-förhållandeeller är avsom
skall gallras registretnå- närbedömningentydelse för ut urav

längre behövs med hän-de inteivederhäftighet ekono-gons
regi-till ändamålet medårmiskt hänseende, tre synom

årfrån utgången detförflutit stret.av
fysis-Kreditupplysningarinträffadedå omständigheten om

intekaförhållandet upphörde. är nä-eller personer som
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Uppgift enligt det sagda ringsidkare får inte innehållasom
får lämnas skall efter den uppgift omständighetut ellerom
angivna tiden gallras förhållande betydelseut ärur som av
register används i kredit- för bedömningensom av personens
upplysningsverksamhet. Gall- vederhäftighet i ekonomiskt
ringen skall sågöras det hänseende, år förflutitsnart treom
kan ske och i fall innan från utgången det år dåvart av om-
upplysning lämnas den ständigheten inträffade ellerom som
uppgiften förhållandet upphörde. Uppgiftavser.

inte får lämnas skallutsom
efter den angivna tiden gallras

register ianvändsut ur som
kreditupplysningsverksamhet.
Gallringen skall sågöras snart
det kan ske och i fall innanvart
upplysning lämnas denom som
uppgiften avser.

Utlämnande kreditupplys-av
ningar

9§

Personupplysning får lämnas Kreditupplysningar fysiskaom
finnsdet anledning inte närings-ut, ärantaom personer som

upplysningen kommer idkare fâr inte lämnasatt att ut, om
användas någon det finnsän anledningav annan anta att
den på grund ingånget upplysningen kommersom av att an-
eller ifrågasatt kreditavtal eller vändas någon denänav annan

liknande anledning har ingångetgrund ellerav som av
behov upplysningen. Vad ifrågasatt kreditavtal ellerav nu av

gäller offentliggörande liknande anledningsagts har behov
personupplysning på sådant upplysningen. Vadav av som nu

i tryckfrihetsför-sätt gäller inte offentliggöran-som avses sagts
ordningen och yttrandefrihets- de kreditupplysningav
grundlagen. sådant i tryckfri-sätt som avses

hetsförordningen och yttrande-
frihetsgrundlagen.
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insyn och rättelse

Var och harharVar och rätträtt att motatt mot enen
skälig avgift hos den be-skälig avgift hos den be- somsom

kreditupplysningsverk-kreditupplysningsverk- driverdriver
fâ skriftligtskriftligt samhet beskedfâ beskedsamhet omom

huruvida ii verksamheten det verksamhetenhuruvida det
uppgifteruppgifter finns lagradefinns lagrade omom

såda-såda- det finnsfinns honom och,och, dethonom omom
varifrånuppgifter, de in-uppgifter, har förvad de nana

förinnehåll. och vad de harhämtats
innehåll. En fysisk harperson

kostnadsfritt beskedtillrätt en
året.gång om

från fysiskBegäran en per-
förstabesked enligtson om

framställas skrift-stycket skall
egenhändigtligen och vara

undertecknad.
stycketBesked enligt första
månadskall lämnas senast en

begäran har gjorts.efter det att

kreditupplysningNärpersonupplysning lämnas,När om enen
skallmed fysisk lämnasskall den ut,som avses upp- person

upplys-den medlysningen samtidigt och kost- som avses
kostnads-ningen samtidigt ochskriftligtnadsfritt tillställas ett

uppgifter, skriftligt med-fritt tillställasmeddelande de ettom
uppgifter,råd upplys- delande deomdömen och om-som om

och råd upplys-innehåller dömenningen rörande som
innehåller rörandeningenharochhonom somom vem

harupplysningen. ochhonombegärt vem somom
upplysningen.kreditupplysning begärtNär annan

enskild lämnas,rörande person
medskall den avses upp-som

samtidigt och kost-lysningen
skriftligtnadsfritt tillställas ett
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meddelande de uppgifterom
upplysningen innehållersom

rörande honom.
Första och andra styckena Första stycket gäller inte kre-

gäller kreditupplysning ditupplysning lämnassom som ge-
lämnas offentliggörande offentliggörande i trycktgenom nom
i skrifttryckt eller skrift skrift eller skriftannan annan som

i kap. 5 §1 tryck- i kap.l 5 § tryckfrihets-som avses avses
frihetsförordningen. förordningen eller sådant of-

fentliggörande i Jsom avses
kap. §1 yttrandefrihetsgrund-
lagen.

12§

Förekommer anledning till misstanke uppgift i kreditupplysningatt en
lämnats under den tolvmånadersperioden ieller registersenastesom

ianvänds kreditupplysningsverksamhet oriktig eller miss-ärsom
visande, skall den bedriver verksamheten dröjsmål vidtautansom
skäliga åtgärder för utreda förhållandet.att

Visar sig uppgiften oriktig eller missvisande, skall den,vara om
den förekommer i register, kompletterasrättas, eller uteslutas ur
registret. Har uppgiften tagits i kreditupplysning lämnatsen som
på i tryckfrihetsförordningensätt än och yttrandefri-annat som avses
hetsgrundlagen, skall rättelse eller komplettering så det kan skesnart
tillställas och under den tolvmånadersperioden fåttvar senasteen som
del uppgiften. Har uppgiften under den tolvmånaderspe-av senaste
rioden lämnats i periodisk skrift ieller kreditupplysningsverk-en
samhet bedrivs återkommande offentliggöranden enligtsom genom
yttrandefrihetsgrundlagen, skall rättelse eller komplettering så snart
det införaskan ske i följande skriften ellerett motsvaran-nummer av
de form offentliggörande enligt yttrandefrihetsgrundlagen. Vadav

i detta stycke gällersägs dock icke, uppgiften uppenbarligensom om
saknar betydelse för bedömningen vederbörandes vederhäftighet iav
ekonomiskt hänseende.

Har fråga rättelse eller liknande åtgärd tagits efter fram-en om upp
ställning från den uppgiften skall denne kostnadsfrittsom avser,
underrättas huruvida sådan åtgärd vidtagits.om
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Överlåtelse och upplåtelse av
register

l3§

RegisterRegister används i kredit- används i kredit-som som
upplysningsverksamhet får upplysningsverksamhet får
överlåtas upplåtas till överlåtas upplåtaseller eller till

efter medgivande efter medgivandeendast endastannan annan
Datainspektionen. Datainspektionen eller,av av

såvitt gäller kreditupplysnings-
register förs banker ochsom av

kreditinstitut,andra Finansin-
spektionen.

bedrivaupphör bedriva Den upphörDen att attsom som
kreditupplysningsverksamhet kreditupplysningsverksamhet

sådan flytta sådaneller flytta eller attattsom avser som avser
till landverksamhet till land verksamhet ett annatett annat

registerkassera register eller kasseraeller att ettatt ett som som
sådansådan i verksamheti verksamhet användsanvänds

till Datain-till datain- skall anmäla dettaskall anmäla detta
spektionen såvittspektionen. Inspektionen före- eller, gäller

sådana och andra kreditinstitut,i fall hur det bankerskriver
register Finansinspektionen. Datain-skall förfaras med som

Finansinspek-åtgärden. spektionen ellerberörs av
tionen meddelar i sådana fall

förfarasvillkor för hur det skall
register berörs åt-med som av

gården.

Tystnadsplikt

14 §

Den eller har varit Den eller har varitär ärsom som
i kreditupplysnings- i kreditupplysnings-verksam verksam

får fårverksamhet inte obehörigen verksamhet inte obehörigen
utnyttja tillröja eller vad han röja eller utnyttja tillvad han

fått enskil- följd fåttföljd därav därav enskil-veta vetaom om
personliga förhållandendas personligadas eller ekonomiska

eller yrkes- eller affärs- förhållanden eller yrkes-om om
hemligheter. affärshemligheter.eller
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Tillsyn m.m.

tillsynDatainspektionen Tillsynen lagen efter-utövar över att
efterlevnaden denna levs Datainspektionenöver utövasav av

såvittlag. gäller företag som avses
3 § förstai stycket och av

Finansinspektionen såvitt gäller
företag i 3 § andrasom avses
stycket.

så, icke vållarTillsynen skall den kostnad ellerutövas störreatt
nödvändig.olägenhet än ärsom

Datainspektionen Fi-och
samrådanansinspektionen skall

tillsynsfrågor.i

Datainspektionen harDatainspektionen har rätträtt attatt
inspektioninspektion företa hos denföreta hos den somsom

tillstånd enligt 3 § förstabedriverkreditupplysningsverk- har
kreditupplys-del stycket bedrivasamhet och attatt ta samt-av

ningsverksamhet och delliga handlingar verk-rör att tasom
samtliga handlingarsamheten. rörav som

verksamheten.
sådant tillståndharDen bedriver kreditupp- Den somsom

Datainspektionenlysningsverksamhet skall lämna skall lämna
upplysningarde verksam-datainspektionen upplys-de om

inspektionenheten begärningar verksamheten somom som
sin för sin tillsyn.inspektionen begär för

fråga banker och andratillsyn. I om
kreditinstitut finns bestämmel-

undersökning och skyl-ser om
dighet lämna upplysningar iatt
7 kap. 1 § bankrörelselagen
1987:617 §och 5 kap. 1

1992:1610 kredit-lagen om
marknadsbolag.

Bedrivs kreditupplysningsverksamhet offentliggörandegenom av
kreditupplysning sådant i tryckfrihetsförordningensätt som avses

bedriveryttrandefrihetsgrundlagen skall den verksamhetenoch som
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inom vecka efter offentliggörandet till Datainspektionenatten se
kostnadsfritt får del det offentliggjorts.av som

l7§

Om den fått tillstånd fått tillståndOm den enligtattsom som
bedriva kreditupplysningsverk- 3 § första bedrivastycket att

åsidosättersamhet bestämmelse kreditupplysningsverksamhet
i denna lag eller föreskrift någonåsidosätter bestämmelseen

meddelats med stöd i denna lag eller villkorettsom av som
får datainspektionenlagen, i har meddelats med stöd av

mån behov ändra föreskrift får Datainspektionen ilagen,av
tidigare meddelats eller mån behov ändra villkorettsom av

meddela föreskrift. Om inte tidigare har meddelatsny som
åstadkommasrättelse kan på meddela villkor.eller ett nytt

något får datainspek-sätt, Om inte åstadkom-rättelse kanannat
återkalla tillståndet.tionen Det- något fårsätt,annatmas

gäller, förutsätt- Datainspektionen återkalla till-samma om
ningarna tillståndet övrigtför i ståndet. gäller,Detsamma om
inte föreligger.längre förutsättningarna för tillståndet

i övrigt inte föreligger.längre

17a§ 18§

Om bank eller kre-ett annaten
åsidosätterditinstitut bestäm-
i denna ellermelsema lag

villkor har meddelats medsom
får Finansin-stöd lagen,av

månspektionen i behovav
villkor tidigareändra ett som

meddelats eller meddelahar ett
villkor.nytt

åstad-rättelse inte kanOm
på något sätt,kommas annat

såvittFinansinspektionen,får
och andrasådana bankergäller

§i 3kreditinstitut som avses
eller 54andra stycket

kreditinstitutet be-förbjuda att
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kreditupplysningsverksam-driva
het.

ellerOm bankiföretagOm ett annatett enavsessom
i 3 §kreditinstitutÖverträderstycket3 § andra avsessom

6 intestycket 3 ellerandraföreskriftlag ellerdenna som
skall Finansin-rättelse,vidtarstöd lagenmeddelats med av

behörigunderrättaspektionenföreläggaDatainspektionenfår
myndighet i institutets hem-vidta rättelse.företaget att

inteändåOm rättelseföljer före- land.företaget inteOm
får FinansinspektionenDatainspektio-skall sker,läggandet,

förbjuda institutetbehörig myndig- göraunderrätta att nyanen
Innani landet.åtaganden härinstitutets hemland.ihet

inspek-meddelas skalländå inte sker, förbudOm rättelse
behörigförbjuda tionen underrättaDatainspektionenfår myn-

Iinstitutets hemland.åtaganden dighet iinstitutet göraatt nya
inspektionenfårbrådskande fallmed-förbudi landet. Innanhär

föregåen-förbudmeddelainspektionen under-skalldelas utan
till hemlands-i in- underrättelsemyndighet debehörigrätta

skallmyndigheten. Dennabrådskandehemland. Istitutets un-
ske.sâ kandetderrättasinspektionen meddelafårfall snart

föregående under-förbud utan
hemlandsmyndig-tillrättelse

underrättasskallDennaheten.
det kan ske.så snart

18a§

får föreskrivaRegeringen om
bedriverdenskyldighet för som

kreditupplysningsverksamhet
stycket§ förstaenligt 3 att

Datainspektio-avgift förbetala
enligttillsynsverksamhetnens

lag.denna
Datainspek-Avgift påförs av

tionen.
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Straff och skadestånd m.m.

Till böter eller fängelse i högst Till böter eller fängelse i högst
år döms den uppsåt- år dömsett den uppsåt-ettsom som

ligen eller oaktsamhet ligen eller oaktsamhetav av
bedriver kreditupplysnings- bedriver kreditupplysnings-

verksamhet föreskrivet till- verksamhet hautan tillrättutan att
stånd, det enligt 3

bryter 6-9 13 § första bryter 6-9 13 §förstamot mot
stycket eller andra stycket stycket eller andra stycket
första meningen eller 16 § första meningen 16eller §
tredje stycket, fiiirde stycket,

bryter föreskrift bryter villkormot mot ettsom som
meddelats enligt 4 § andra enligtmeddelats 4 13 §
stycket, 13 § andra stycket andra stycket andra meningen
andra meningen eller 17 17 § eller 18 § första stycket,
eller eller

lämnar uppgift i såda- 4. lämnar uppgift i såda-osann osann
fall i 10 § eller fall i 10 § förstana som avses na som avses

16§ andra stycket eller i stycket 16eller § andra stycketett
meddelande enligt 11 eller i meddelande enligtett

11
Till böter döms den Till böter döms densom ge- som ge-

oriktiga uppgifter uppsåt- oriktiga uppgifter uppsåt-nom nom
ligen föranleder någon ligen föranleder någonatt attsom som
bedriver kreditupplysningsverk- bedriver kreditupplysningsverk-
samhet, i fall samhet, iän fall änannat annatsom som

i 9 § andra meningen, i 9§ andra meningen,aves aves
lämnar personupplysning lämnar kreditupplysningut uten en

ha grund till detta tillha grund dettautan att utan att
enligt 9 Till straff enligt Till9 straffsamma samma
döms den döms denatt ut- att ut-som genom som genom
nyttja uppgifter någonhos nyttja uppgifter någonhossom som
bedriver kreditupplysningsverk- kreditupplysningsverk-bedriver

uppsåtligen uppsåtligen sigsamhet bereder sig samhet bereder
tillgång till personupplys- tillgång till kreditupplysningen en
ning ha grund till detta ha grund till dettautan att utan att
enligt 9 I ringa fall enligt ringa falldöms 9 I döms
dock inte till inte tilldockansvar. ansvar.

Den har överträtt ettsom
vitesföreläggande har med-som
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fårenligt 22 § inte do-delats
för handlingtill straffmas en

förbudet.omfattassom av

kreditupplysningsverksam-Harkreditupplysningsverksam-Har
föreskrivetbedrivitsföreskrivetbedrivits hethet utanutan

registertillstånd, skallregistertillstånd, skall an-somsom an-
förklarasi verksamhetenförklarasi verksamheten väntsvänts

detförverkat, ärförverkat, det är upp-omupp-om
obilligt. Detsammaenbartobilligt. Detsammaenbart

överlåtitsregisteröverlåtits gäller,registergäller, omom
upplåtits i strid med 13 §13 § ellerupplåtits i strid medeller

eller villkorförsta stycketföre-ellerförsta stycket omom
enligt 13 §meddelatsenligt 13 §skrift meddelats somsom

meningenstycket andrameningen andrastycket andraandra
följts.följts.

skadaskallkreditupplysningsverksamhetbedriver ersättaDen som
otillbörligtnågontillfogasföljd verksamhetentill genomavsom

uppgiftoriktigpersonliga integritet elleriintrång hans attgenom
visaverksamheten kanbedrivericke denhonom,lämnas somom om

bedömande ochiakttagits. Vidvarsamhettillbörlig och omatt omsorg
till lidande och andraman uppstått hänsyni skada har ävenvad tages

ekonomisk betydelse.omständigheter än rentav annan

kredit-bedriverOm den som
upplysningsverksamhet inte

åligger honomfullgör vad som
får12 da-enligt 10, 11 eller

vite.tainspektionen förelägga
gäller, denDetsamma om som

sådan verksamhetbedriver un-
tillgång tillderlåter lämnaatt
lämnahandling eller att upp-
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lysning i fall 16i § stånd förelägga den be-som avses som
första eller andra stycket. driver verksamheten vite.

Överklagande

Talan datainspektionens Datainspektionens och Finans-mot
beslut föres hos regeringen inspektionens beslut enligt

besvär. Justitiekanslern fårdenna lag överklagas tillgenom
får föra talan för tillvara- länsrätten. Justitiekanslern fåratt

allmänna intressen. föra talan för tillvarataga att ta
allmänna intressen.

Denna lag i kraftträder den januari 1995.l

Föreskrifter har meddelats Datainspektionen med stödsom av av
äldre bestämmelser gäller, inte beslutas inspektionen,annatom av

ikraftträdandet,efter dock längst till utgången juniäven 1995.av
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Direktiven

Regeringen beslutade juniden 27 1991 tillkalla särskildatt en
för kreditupplysningslagen.utredare överatt se

Huvuduppgifterna för utredningen enligt direktiven undersökaär att
intressethur effektiv kreditupplysningsverksamhet kanav en-

främjas hänsynen till personlig integritet och sekretessutan att
förträds när,

lagstiftningenhur den svenska skall till EG regler ochanpassas-
därutöver i vilken utsträckning utländska företag bör möjlighetges

bedriva kreditupplysningsverksamhet Sverigeiatt samt
i vad mån utveckligen i fråga informationsteknikdata- ochom-
påkallar ändringar i kreditupplysningslagen.
Regeringen april 1993 tilläggsdirektivbeslutade den 15 för ut-om

redningen. Enligt utredningendessa skall kreditupplys-överväga om
ningslagen ändras så också näringsidkare m.fl. tillbör s.k.rättatt ges
beställaruppgift, uppgift till omfrågadedvs. den harom vem som

kreditupplysning.begärt en
Direktiven bifogas betänkandet bilagasom
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Utredningsarbetet

Utredningen påbörjade sitt iarbete december 1991. Den första
inriktades åstadkomma anpassning den svenskaetappen att en av

kreditupplysningslagens tillregler EES-avtalet. Resultatet arbetetav
redovisades imars 1992 i delbetänkandet SOU 1992:22 EES anpass-
ning kreditupplysningslagen. Förslaget tillhar lett lagstiftning SFSav
1992:1110, jfr SFS 1992:1616.även

Utredningsmannen och andra företrädare för utredningen besökte
i februari 1992 Köpenhamn och sammanträffade företrädaremed för
Registertilsynet Finanstilsynet.och Vid besöket fick utredningen
information dansk kreditupplysningsverksamhet och synpunkterom

dansk EG-anpassning reglerna för denna verksamhet.av
I andra utredningsarbetet har utredningen fortsattetappen av

bestämmelserna i kreditupplysningslagen.översynen av
Utredningsmannen och andra företrädare för utredningen har

företagit studiebesök kreditupplysningsföretagen UC Soliditet.och
diskussionerFortlöpande har med företrädare för dessaägt rum

kreditupplysningsföretag. Utredningen har härvid informerat sig bl.a.
företagens uppfattning behovet ändringar i kreditupplys-om om av

ningslagen.
Företrädare för såväl grossist- detaljhandelsföretag deltagitharsom

överläggningari med utredningen. Vidare har hearing hållits meden
för banker föroch Sveriges Bankkunders Riksorganisa-representanter

Vidtion. dessa sammankomster diskuteratshar det bl.a. vilka
uppgifter särskilt intresse i samband kreditbedömningär medsom av

vilkaoch sekretesshänsyn sig gällande.görsom
Utredningsmannen och andra företrädare för utredningen företog

i september 1992 studieresa till Bryssel och sammanträffade dären
företrädaremed för olika EG-direktorat, bl.a. för DG XV sysslarsom

med utarbetandet EG-direktivet skydd för enskilda vidav om
behandlingen personuppgifter. Ett besök företogs också denav
belgiska nationalbanken, där företrädare för banken redogjorde fören
bankens kreditupplysningsverksarnhet.

I maj 1993 företog utredningsmannen och andra företrädare för
utredningen studieresa till London Wiesbaden.och I Londonen
sammanträffade utredningen med företrädare för kreditupplysnings-
företagen Dun Bradstreet Equifax fickoch och information hurom
kreditupplysningsverksamhet bedrivs i England beträffande företag
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utredningen Bundes-I Wiesbaden besökterespektive privatpersoner.
Schufa-företagensfick bl.a. del hurSchufa och system attta av

fungerar.inom användargrupperkreditinformation slutnautväxla
Datainspektionenvid flertal tillfällen besöktSekreteraren har ett

Sekreterareninspektionens verksamhet.informationinhämtatoch om
Datatilsynetnorskaföreträdare för detockså i samband medhar att

kreditupplysningsverksam-fått informationinspektionenbesökte om
i Norge.heten
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Gällandel rätt

Kreditupplysningslagen 1973: l 1731

kreditupplysningslagens tillkomst i förstaVid lagen handattangavs
till undanröja riskerna kreditupplysningsyftade för skulleatt att
otillbörligt intrång i kreditsökandes personliga integritet.medföra de

effektivtSamtidigt lagen avsedd bidra till fungerandeattvar en
kreditupplysningsverksamhet.

sådan kreditupplysnings-Enligt § gäller lagen i första handl
någon, i fall,innebär enstaka lämnarverksamhet utomattsom

i näringsverksam-kreditupplysningar ersättning eller ledmot ettsom
Även kreditupplysningsverksamhet omfattas lagen,het. avannan

omfattning.förutsättning verksamhetenunder är störreatt av
definition § uppgift,kreditupplysning enligt i 2Med lagensavses

bedömningråd, till ledning föromdöme eller lämnas av annanssom
övrigt i ekonomiskt hänseende.kreditvärdighet eller vederhäftighet i

tredjetillämpningsområde enligt § andra ochFrån lagens lär
Så falletviss kreditupplysningsverksamhet undantagen.styckena är

kreditupplysningar mellan företag inomförmedlingvad gäller av
inom frikretsen. Denna kretskoncern den s.k. utgörssamtsamma

Sveriges investe-Sveriges Riksbank,enligt gällande lagtextnu av
kreditupplys-sådana kreditinrättningar eller förringsbank AB och

Bankinspektionensinrättade företag står underningsverksamhet som
tillsyn inte finansbolag.och ärsom

finns inte ifr SOU 1992:22Sveriges investeringsbank längre s.
FinansinspektionensanledningGenom lagen 1991:936 med55. av

i författninginrättande förskrivits bestämmelser lag ellerhar att annan
Finansinspektionen. RiksdagenBankinspektionen skall haravseom

investeringsbank skallhärtill Sveriges ABmed hänsyn beslutat att
Bankinspektionenutgå uppräkningen ordet skall utbytasoch motattur

ändring kommerFinansinspektionen SFS 1992:1616. Denna att
regeringeni kraft den dag bestämmer.träda

såparagrafens lydelseRiksdagen har också beslutat ändra attatt
kreditmark-1992:1610kreditmarknadsbolag enligt lagen om

i finansbolagenfrån frikretsen stället förnadsbolag skall undantas
i avsnitt 7.21992:1616. utvecklasSFS Som kommernärmare att

ochnuvarande finansbolagenskall kreditmarknadsbolagen deersätta
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kreditaktiebolagen företagsform. Såväl lagen kreditmark-som om
nadsbolag ändringdenna träder i kraft den dag regeringensom
bestämmer.

kreditupplysningslagensUnder tillämpningsområde faller i första
hand den affärsmässigt organiserade kreditupplysningsservice som
bedrivs kreditupplysningsföretag i egentlig bemärkelse. Vidareav
omfattas sådan kreditupplysning banker och andra kreditinstitutsom
under Finansinspektionens tillsyn lämnar till utanför denmottagare

frikretsen.nämnda Lagen gäller också kreditupplysningsserviceovan
lämnas branschföreningar och liknande företagarorgani-t.ex.som av

sationer, denna sker betalning elleroavsett motom
Som sådanexempel i enstaka fall lämnad kreditupplysning som

fallernormalt utanför tillämpningsområdelagens kan dennämnas
kreditupplysningsservice förekommer hos advokat- och revisions-som
byråer.

Den kreditupplysningsverksamhet omfattas lagen får enligtsom av
3§ bedrivas efter tillståndendast från Datainspektionen. Sådant
tillstånd får meddelas det kan verksamheten kommerantas att attom
bedrivas sakkunnigt och omdömesgillt 4 § första stycket.sättett

Datainspektionen har möjlighet förena tillstånd föreskriftmedatt
bedrivandeverksamhetens och amnälningsskyldighet beträffandeom

ändrade förhållanden betydelse för tillståndet 4 § andra stycket.av
För verksamhet bedrivs offentliggörande kreditupp-som genom av

lysningar sådant i tryckfrihetsförordningensätt ochsom avses
yttrandefrihetsgrundlagen krävs inte Datainspektionens tillstånd 3 §
andra stycket. Hit hör publicering kreditupplysningar i tidskrifterav

också offentliggörande kreditupplysning i radio eller jämställ-men av
da medier.

I samband med de nämnda ändringarna § har riksdagenlovan av
också beslutat i 3 § inta andra innehållstycke medatt ett nytt att
banker och andra kreditinstitut från EES-länderna skall ha rätt att
bedriva kreditupplysningsverksamhet i Sverige med stöd sinav
hemlandsauktorisation SFS 1992: 1616; avsnitt 7.2. Datainspektio-se

Äventillstånd skall alltså inte krävas för versamheten. dennanens
ändring kommer träda i kraft regeringenden dag bestämmer.att

för kreditupplysningsverksamhetRegler hur skall bedrivas finns i
§§.5 14 Detta avsnitt inleds med den grundläggande bestämmelsen-

kreditupplysningsverksamhet bedrivas sådantskall sättatt ett att
inte till otillbörligtden leder intrång i personlig integritet genom

innehållet ide uppgifter förmedlas eller tillellersättannat attsom
oriktiga missvisandeeller uppgifter lagras eller lämnas Personligaut.
uppgifter särskilt ömtålig får i princip inte insamlas, lagrasnaturav

vidarebefordraseller i kreditupplysningsverksamhet. Vissa typer av
sådan ömtålig information kan dock undantagsvis få förekomma i
kreditupplysningssammanhang. Datainspektionen kan, då synnerliga
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föreligger,skäl medge uppgifter sjukdom,brott, hälsotillståndatt om
liknandeoch insamlas, vidarebefordraslagras eller i sådan verksamhet

6 §.
Lagen skiljer enligt 2 § mellan begreppen kreditupplysning och

personupplysning. Med kreditupplysning tidigare nämnts,avses, som
uppgift, omdöme eller råd till ledning förlämnas bedömningsom av

kreditvärdighet eller vederhäftighet i övrigt i ekonomisktannans
Sådanhänseende. upplysning såväl fysiskkan juridiskavse som

Med personupplysning kreditupplysning enskildaperson. avses om
näringsidkarevarken så väsentligt in-eller harärpersoner som annars

iflytande viss näringsverksamhet uppgift förhållandenderasatt om
behövs för belysa ekonomiska ställning.verksamhetens En kredit-att
upplysning näringsidkare eller näringsanknutna brukar benämnasom
företagsupplysning och kan juridiska Termenävenavse personer.

inte iförekommer lagen.
Om personupplysningar finns särskilda bestämmelser i olika av-

Personupplysningar får i princip inte innehållaseenden. uppgift om
betalningsförsummelser sådanaandra fastslagits domstolän som av

myndigheteller eller lett till betalningsinställelse,annan som
konkursansökan eller ackord §. Då särskilda föreligger får7 skäl

regeringensregeringen eller, efter Datainspektionenbestämmande,
frånmedge undantag denna regel.

Uppgifter betalningsförsummelser måste gallras efter viss tid.om
Personupplysningar får nämligen inte omständighetergrundas eller
förhållanden för bedömningenbetydelse vederhäftig-av av personens

ihet ekonomiskt hänseende, år förflutit från utgången dettreom av
år då omständigheten inträffade eller förhållandet 8 §.upphörde
Personupplysningar får dålämnas endast det grund ingångetut av

ifrågasatt kreditavtaleller eller i samband med andra ekonomiska
riskbedömningar finns behov upplysningen 9 §. Dåav en person-
upplysning lämnas, skall omfrågadeden kostnadsfritt få skriftligtett
meddelande innehållet i den upplysning lämnats honom,om som om
s.k. personupplysningskopia. omfrågadeDen skall också veta vem

har begärt upplysningen 11 § första stycket.som
En enskild näringsidkare näringsanknuteneller harärperson som
motsvarande kostnadsfritt erhålla meddelande vilkarätt att etten om

faktiska uppgifter lämnats honom. Han har däremot inte rättsom om
få rådets eller omdömets innehåll eller begärtatt veta vem som

uppgifterna 11 § andra stycket.
innehållerLagen också regler rättelse då oriktiga miss-ellerom

visande uppgifter lämnats i kreditupplysningsverksamhet 12 § och
tystnadsplikt för den eller har varit iverksam kreditupp-ärom som

lysningsverksamhet 14 §.
Datainspektionen enligt tillsyn15 § den kreditupplys-utövar över

ningsverksamhet omfattas lagen. Detta kan skesom av genom
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inspektion eller Den bedriver kreditupplysnings-sätt.annat som
verksamhet skyldig lämna Datainspektionenär de uppgifteratt om
verksamheten inspektionen begär för sin tillsyn 16§ andrasom
stycket.

Då kreditupplysning bedrivs sådant offentliggörandegenom som
i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen skallavses

den bedriver verksamheten inom vecka till Datainspek-attsom en se
tionen kostnadsfritt får del det offentliggjorts 16 § tredjeav som
stycket.

Om den Datainspektionenshar tillstånd bedriva kreditupp-attsom
lysningsverksamhet åsidosätter någon bestämmelse i lagen eller i
meddelat tillstånd, får inspektionen tidigareändra meddelade
föreskrifter eller meddela föreskrift. Kan inte åstadkom-rättelseen ny

får Datainspektionen återkalla tillståndetsätt, 17 §.annatmas
Beträffande bankföretag och andra kreditinstitut från EES-länderna,

bedriver kreditupplysningsverksamhet i Sverige med stöd sinsom av
hemlandsauktorisation gäller huvudansvaret för tillsynen derasatt av
verksamhet här i liggerlandet behörig myndighet i hemlandet.
Riksdagen har dock beslutat Datainspektionen vissskall haatt
möjligheter ingripa dessa företag SFS 1992:1616; jfr avsnittatt mot
7.2. Bestämmelser intagits ihärom har Med17 stöden ny a av
paragrafen får Datainspektionen förelägga sådant vidtaföretagett att
rättelse företaget kreditupplysningslagenhar elleröverträttom
meddelade föreskrifter. Om företaget inte följer föreläggandet, skall
Datainspektionen underrätta behörig myndighet i företagets hemland.
Sker rättelse detta inte, får Datainspektionen förbjuda företagettrots

åtaganden här i landet. Paragrafen ikraftgöra träder den dagatt nya
regeringen bestämmer.

Underlåter kreditupplysningsföretag omfrågadett att ge en person
information i samband kreditupplysningmed eller underlåter företaget

oriktiga eller missvisande uppgifter, Datainspektionenrätta kanatt
förelägga företaget vid vite fullgöra sitt âliggande. Vitesföreläg-att

kan ocksågande användas Datainspektionen i syfte tillgångattav
till handlingar eller uppgifter i samband med tillsynsverksamheten
22 §.

Lagen innehåller regler straff 19 § skadeståndochäven om
21 §-

Enligt lagens avslutande fårparagraf Datainspektionens beslut
överklagas regeringen.hos

1.2 Datalagen 1973:289

Då uppgifter enskilda i kreditupplysningsverksamhetom personer
hanteras med hjälp ADB administrativ databehandling gällerav
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inte för registreringdatalagens regler. Datalagen gäller däremot som
inte för registreringmanuellt. Lagen gäller heller avseendesker

juridiska register förs hjälp ADBdessa medoavsettpersoner, om av
ej.eller

Datalagens bestämmelser personregister. Med termenavser avses
förs hjälpenligt § register med ADB och1 m.m. som av som

innehåller personuppgift hänföras till den medkansom som avses
definieras i upplysninguppgiften. Personuppgift sin tur som som

enskild person.avser
Personregister får enligt 2 § inrättas föras denoch endast somav

fått bevis licens.sig till Datainspektionen och dettahar anmält om
innebära särskilda risker förvissa register, bedömsFör typer somav

personliga integritet, licensotillbörligt intrång i enskilds krävs utöver
Såsärskilt tillstånd från Datainspektionen. fallet deäräven ett om

någon naturlig anknytning till den förregistrerade inte har som
dåvid samkörning register. Detsamma gällerregistret och s.k. av

upplysninginnehåller eller värderanderegistret omdöme omannan
känsliga uppgifter hälsotillståndregistrerade brott,den eller t.ex.om

religiös tillhörighet.eller
villkreditupplysningsverksamhet med hjälp ADBiDen avsom

måste alltså licens ochenskilda ha delsregisterföra överett personer
kreditupplysningsregister normalttillstånd, eftersomdels ettett

någon naturliginte harinnehåller uppgifter om personer som
kreditupplysningsföretaget.anknytning till

någon registeran-skall det finnasvarje personregisterFör ärsom
enligt för verksamhetförstås datalagen densvarig. Härmed vars

förfogar registret. När det gällerpersonregister förs, han överom
registeransvarige vanligtviskreditupplysningsverksamhet denär ett

organisation.företag eller en
databehandlingtillsyn automatiskDatainspektionen överutövar att

intrång integritet §. Finnerotillbörligt i personlig 15inte medför
så fallet meddela villkor eller,Datainspektionen kan denäratt om

förbjuda fortsatt förandeinte åstadkommas pårättelse kan sätt,annat
personregistret 18 §.av

20 21 §§innehåller också bestämmelser straff ochDatalagen om
skadestånd §.23och

regeringen 25 §.får hosDatainspektionens beslut överklagas
förslag tillDatalagsutredningen i 1993 lagt framhar ett en nymars

avsnittSOU 1993:10; vidare 13.datalag se
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2 Kreditupplysningsmarknaden

Kreditupplysningsföretagenl

För närvarande har 27 företag Datainspektionens tillstånd bedrivaatt
kreditupplysningsverksamhet hösten 1993. Som redovisats i
föregående avsnitt får medlemmarna i den s.k. frikretsen lämna
kreditupplysningar till varandra detta tillståndkräverutan att av
Datainspektionen.

Den svenska kreditupplysningsmarknaden domineras två storaav
företag, Upplysningscentralen UC AB UC och Dun Bradstreet
Soliditet Soliditet.AB Båda företagen har kontor i Stockholm,
Göteborg och Malmö och bedriver verksamhet hela landet. Deöver
sysslar med alla kreditupplysningstjänster.typer av

UC

UC stårbankerna och enligt instruktionen för Finansin-ägs av
spektionen tillsyn. UC:sunder dess bolagsordning har godkänts av
regeringen får enligtoch lydelsen inte ändras regeringensutan
tillstånd. Företaget tillkom samordningsorgan för bankernasettsom

kreditupplysningsverksamhet.interna Genom lagändring 1981 SFSen
1981:737 inkluderades företaget i frikretsen.

bankinterna UCDen delen verksamhet sker utanför kreditupp-av
lysningslagens UC bedriver emellertid också kreditupp-externram.
lysningsverksamhet. För del verksamheten gäller kreditupp-denna av
lysningslagens regler.

Soliditet

kreditupplysnings-i april amerikanskaSoliditet 1993 detköptes av
företaget10 juli 1991 harDun Bradstreet. Sedan denföretaget

står Soliditet underauktorisation finansbolag. Som fmansbolagsom
inte frikret-emellertidFinansinspektionens tillsyn. tillhörFöretaget

uteslutits frånuttryckligenñnansbolagen ieftersom lagtextensen,
kreditupplysnings-Soliditetsdenna krets § andra stycket. För1

kreditupplysningslagens Tillsynen dennaverksamhet gäller regler. av
Datainspektionen.verksamhet utövas av
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Övriga kredirupplysningsféretag

Störst övriga kreditupplysningsföretag AB Svensk Upplysnings-årav
tjänst lokaliserat till Malmö bedriverär verksamhet översom men
hela landet. Företaget har viss specialinriktning kreditupplys-en
ningspublikationer.

Frånsett de nämnda företagen och vissa tillståndbanker har attsom
bedriva kreditupplysningsverksamhet finns det i ytterligarelandet

icirka 20 företag branschen. En del dessa kreditupplysningsföretagav
specialinriktadhar mycket verksamhet. Det finns företagen som

upplysningartillhandahåller redare och fartygsågare till ledningom
för bedriver Vissadem verksamhet skeppsklarerare.som som

kreditupplysningar till sina angåendefackförbund lämnar medlemmar
Även någratilltänkta arbetsgivare. utvecklingsfonder har tillstånd att

kreditupplysningsverksamhet.bedriva

2.2 Banker

från bankhållUtredningen har inhämtat bankinterna kreditupp-denatt
principlysningsverksamheten i bedrivs uteslutande via UC. Ett visst

informationsutbyte ocksåförekommer emellertid direkt mellan
bankerna.

bedriver inte själva någon kreditupplysningsverksamhetBankerna
egentlig mening. vidarebefordrar emellertid vissi De i utsträckning

kreditupplysningar från UC till frikretsen. Enligtutanförmottagare
Datainspektionens praxis sådaninte vidarebefordrananses av
uppgifter tillstånd bedriva kreditupplysningsverksamhetkräva att
under förutsättning inte tillför uppgiften från ytterliga-banken UCatt

faktauppgifter. råd eller omdömen. Skyldigheten lämnaattre
personupplysningskopia åvila UC den aktuella banken.anses men
Observeras bör den aktuella kreditupplysningen inte får omfattaatt
intern bankinformation sådan informationendast generellutan som
UC möjlighethar lämna till helst har behov däravatt ut vem som som
jfr avsnitt 3.2.

2.3 Kreditupplysning i skrifttryckt m.m.

För närvarande utkommer cirka tio kreditupplysningspublikationer.
Samtliga UC, Soliditet Svensk upplysningstjänst.ellerutges av
Skrifterna något olika inriktning.har En beskrivning häravnärmare

ikommer avsnittgörasatt
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Datainspektionen har vid tillfälle fått informationett attom en
dagstidning publicerat kreditupplysningar jfr 16 § tredje stycket
kreditupplysningslagen. Sydsvenska Dagbladet hade låtit kredit-ett
uppplysningsföretag bedömning några företag igöra Malmö.en av
Tidningen innehöll därefter artikel uppgifterna publicerades.dären

Datainspektionen har hittills inte fåtthösten 1993 information om
kreditupplysning meddelats radio eller liknandeannatsom genom
medium.
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3 Datainspektionens verksamhet

Inledning1

Datainspektionens frågor tillstånd tillsynoch enligtprövar utövarom
kreditupplysningslagen inkassolagen 1974:182.och Detdatalagen,

inspektionen meddela licens enligt datalagen.ankommer att
Myndigheten också tillsyn enligt 1987: 1231lagenutövar auto-om

vid taxeringsrevision.matisk databehandling
generaldirektör. InspektionensChef för Datainspektionen är en

Generaldirektörenbestår 10 styrelsenstyrelse ärav personer.
inspektionen finns tvåInom sakenheter. Denordförande. ena svarar

inspektionens uppgifter i fråga offentlig verksamhet och denför om
i fråga enskild verksamhet. Den enheten, sakenhetandra senareom

enligt kreditupplys-tillstånds- och tillsynsverksamhetenförsvarar
också teknisk admini-Datainspektionen har ochningslagen. en en

strativ enhet.
områden Datainspektionen meddelat generellaPå vissa har

verkställighetsföreskrifter i särskild författningssamling:utsom ges en
författningssamling Så exempelvisDatainspektionens DIFS. har

beträffande inkassoverksamhet, direktreklam,föreskrifter utfärdats
föreskriftsrättstatistik. Grunden för 14 §forskning och denna är

kreditupplysningsomrâdetdataförordningen 1982:480. På före-
sådana föreskrifter. Tidigare utarbetade inspektioneningakommer

emellertid i fall standardföreskrifter tillämpningvissa vägledande om
kreditupplysningslagen. Föreskrifterna publicerades i inspektionensav

riktlinjer dåförfattningssamling DIFS 1981:2 och användesse som
gåtttillståndsgivningen. Man harföreskrifter meddelades vid numera

ifrån förfarande.detta
8 kreditupplysningsförord-Datainspektionen får stöd §med av

kredit-föreskrifter för tillämpningenningen 1981:955 meddela av
tillämpningsföreskrifter har dock inte med-upplysningslagen. Sådana

delats.
råd inkasso-Inspektionen utfärdat Allmänna beträffandehar s.k.

personregister användningenADB-säkerhet för ochverksamhet, av
Några sådana råd inte utfärdatspersonregister i arbetslivet. har dock

kreditupplysningsområdet.på
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Inspektionen meddelar också föreskrifter i enskilda fall. Rätten att
meddela sådana föreskrifter regleras i de inledningsvis nämndatre
lagarna.

Datainspektionen för fortlöpande diskussioner med företrädare för
de kreditupplysningsföretagen.största Man löser vanligen underhand
i samråd de speciella frågor kommer Några formligasom upp.
branschöverenskommelser har inte träffats. Efter diskussioner har
Datainspektionen och de kreditupplysningsföretagenstörstatre
kommit cirkulerandeöverens rättelserutin beträffande felaktigaom en

missvisandeoch uppgifter.
Under budgetåren 198687 199091 redovisade Datainspektionen-

sin verksamhet i årsbok. Sedan budgetåret 199192 redovisasen
verksamheten dels i verksamhetsberättelse och idels nyhets-etten
brev, DIrekt, utkommer gånger år. Inspektionentresom per ger
också informationsskrifter och rådallmänna dokumenterarut som
praxis inom olika områden. Som exempel kan seriennämnas
Datainspektionen informerar

.

3 Tillstånd

För närvarande hösten 1993 gäller 27 Datainspektionen med-av
delade tillstånd bedriva kreditupplysningsverksamhet. Detatt
förhållandevis låga antalet förklaras bl.a. marknaden förattav

dominerasnärvarande tvåde företagen UC och Soliditet sestoraav
avsnitt 2.1.

Under åren 1974 1992 har sammanlagt 538 kreditupplysningstill--
stånd ny verksamhet meddelats. Av dessa beviljades 426 stycken
1978 avsågoch tillstånd för föreningsbanker. Dessa tillstånd har
upphört gälla förnyelse har begärts. Som beskrivits iatt utan att
avsnitt 2.2 enligt Datainspektionens praxis bankernas vida-anses
rebefordran kreditupplysningar från UC under vissa förutsättningarav
inte tillstånd.kräva Som exempel företag fått tillstånd undersom
den tiden kan inkassoföretag med specialinriktadnämnassenaste
kreditupplysningsverksamhet och kreditupplysningsföretag med
utlandsinriktning.

I 4 § första stycket kreditupplysningslagen föreskrivs tillståndatt
bedriva kreditupplysningsverksamhet får meddelas endast detatt om

kan verksamheten kommer bedrivas sakkunnigt ochantas att att ett
omdömesgillt Genom lagen 1992:1110sätt. ändring i kreditupp-om
lysningslagen slopades det tidigare gällande kravet fråndet allmänatt
synpunkt skulle finnas behov verksamheten jfr utredningensav
betänkande SOU 1992:22 199293:12.och prop.

Datainspektionen har tolkat kriteriet tillståndför så kravetatt
sakkunnighet erfarenhet kreditupplysningsverksamhet ochavser av
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kunskaper aktuell lagstiftning, medan kravet omdömesgillhetom
uppfattas hänförligt till affärsverksamhet i Dåallmänhet.som
företaget juridisk bedöms den formelltär ansvarigären person som
för verksamheten, verkställande direktör i aktiebolag.t.ex. etten

Underlaget för bedömningen sakkunnigheten oftautgörsav av
avseende ekonomisk juridiskbetyg eller utbildning kan ocksåmen

bestå i intyg från tidigare arbetsgivare bedrivit kreditupplys-en som
ningsverksamhet.

Beträffande kravet omdömesgillhet består bedömningsunderlaget
vanligen tillståndssökandesden uppgifter eller olika slagsav egna
intyg. Egna uppgifter sakförhållanden i principgodtas de lättom om

kontrolleras.kan Intygen ofta från tidigarebetyg arbets-utgörs av
givare. De också utfärdatskan ha tingsrätt, advokat ellerav en en
någon haft tillstândssökande.har kontakt med den Vidannan som
bedömningen har särskild vikt vidlagts erfarenhet hanteraattav

tillståndssökandespersonal bakgrund den anställda mångamot attav
gånger självständigtkommer hantera känsligt material.att

tid kreditupplysningslagenUnder den varit i kraft tioharsom ca
avslagsbeslut meddelats.

Tillstånd bedriva kreditupplysningsverksamhet imeddelasatt ca
90% fallen i tillstånd enligtsamband med datalagen föraattav
personregister.

januari 1993 fick tillståndFöre den 1 meddelas för tid högsten av
tio år i sänder. Tillstånden beviljas då regelmässigt för denna
tidsperiod. Genom den lagändringen SFS 1992:1110nämndaovan
avskaffades tidsbegränsning.denna

kreditupplysningsverksamhetBankernas inom frikretsen faller
utanför kreditupplysningslagens tillämpningsområde. Sker verksam-

utanför frikretsenheten krävs emellertid Datainspektionens tillstånd.
Tidigare har förhållandevis 350 sådana tillståndantal caett stort
meddelats Datainspektionen. tillståndDessa har upphörtav numera

gälla förnyelse har begärts. Anledningen till detta äratt utan att att
bankerna sig i vissa kunna vidarebefordraavseendenanser upp-
lysningar inspektionensha tillstånd till kreditupplysnings-utan att

Så fallet dåverksamhet. bank från beställare,är extern t.ex.en en en
ikund banken, får begäran kreditupplysning. Banken inhämtaren om

uppgiften från UC, vanligtvis via terminalskrivare, och lämnar sedan
upplysningen vidare till den beställaren.externe

Datainspektionen har i sin praxis bankernas vidarebefor-ansett att
upplysningardran från UC inte betrakta kreditupplys-är attav som

ningsverksamhet i kreditupplysningslagens Bedömningenbemärkelse.
gjortshar reservationmed för banken upplysningendast lämnaratt

från UC vidare tillföra någraden ytterligare faktauppgifter,utan att
råd jfreller omdömen avsnitt 2.2.
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3.3 Villkor för kreditupplysningsverksamhet

I samband med kreditupplysningsverksamhet Datainspektionenhar rätt
villkormeddela i det särskilda fallet med stöd såväl kreditupp-att av

lysningslagen datalagen. I båda ilagarna används dettasom samman-
föreskrift.hang uttrycket Lagrådet ihar lagstiftningsärendeett annat

förordat i lagtext uttrycket villkor ianvänds stället för föreskriftatt
i princip bara skall användas då fråga normgivning seärsom om

198990 Utredningens.80. fortsättningsvisanvänder termenprop.
villkor för sådanabeteckna föreskrifter i enskiltmeddelasatt ettsom
ärende.

tillståndDen har bedriva kreditupplysningsverksamhet ärattsom
skyldig följa de villkor Datainspektionen meddelat med stödatt av
kreditupplysningslagen. Villkoren syftar vanligen till skyddaatt
enskilda integritetsintrång till förhindraellermot att attpersoner
felaktiga missvisandeeller uppgifter sistnämndalämnas I det falletut.

såvälskyddet fysiska juridiskaavser som personer.
När kreditupplysningsverksamhet bedrivs hjälp blirmed ADBav

tillämpligdatalagen för databehandlingen uppgifteräven av om
fysiska Som redovisats i avsnitt 1.2 krävs för inrättande ochpersoner.
förande personregister licens Datainspektionen2 §. Dessutomav av
krävs tillstånd, eftersom kreditupplysningsregister normaltett
innehåller uppgifter någon naturliginte harom personer som
anknytning till kreditupplysningsföretaget 2 § 3 och innehåller
värderande uppgifter den registrerade 6 §.om

Datainspektionen i tillståndskall samband med föraatt person-
Ändamåletregister meddela villkor för registrets ändamål §.5 anges

i det aktuella sammanhanget kreditupplysningsverksamhet attsom ,
lämna uppgifter till ledning kreditvärdighetför eller veder-annans
häftighet i övrigt iekonomiskt hänseende Ett kreditupplysnings-etc.
företag får inte använda kreditupplysningsregister för andraett
ändamål.

Vid tillstånd föra personregister Datainspektionenskall enligtatt
6 § datalagen meddela villkor i andra Inspektionenavseenden.även

sålunda vilka källor informationen får vilkahämtas,anger ur
uppgifter får ingå i registret uppgifternaoch hur skall ADB-som
behandlas. Villkor också beträffande tekniskameddelas den ut-
rustningen, kontroll och säkerhet gallringbevarande ochsamt om av
uppgifter. Vidare formernaregleras för utlämnande uppgifter ochav
till vilka personuppgifterna får lämnasmottagare ut.

De föreskrifter har meddelats i UC:ssamband med ochsom
Soliditets tillstånd kreditupplysningsverksamhetbedriva mycketäratt
omfattande delvis svåraoch överblicka. Datainspektionen haratt
meddelat åttiotal villkor för UC femtiotaloch för Soliditet.ett ett
Villkoren har imeddelats samband respektive företagsmed grundtill-
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stånd, kompletterats i företagens förnyelsetillstånd i särskildaoch
Iärenden. samband med förnyelse företagens tillstånd bedrivaattav

kreditupplysningsverksamhet har Datainspektionen sammanställt
villkor för respektivegällande företag. Villkoren har i samman-

ställningarna införts under olika rubriker, vilka också ger en upp-
fattning villkorens innehåll. Som exempel kan rubrikernanämnasom
Ändamål, Upplåtelse, Registerinnehåll, Uppgiftslämnare, Bearbet-

Kreditkoder, Kreditbevakning, Gallring,ning, Utlämnande, Rättelse
dementi, CD-rom Creditscoring. Innehålletoch ADB-säkerhet, och

ii villkoren kommer begränsad omfattning redovisas i anslutningatt
respektive sakfråga.till

Datainspektionen villkorMed stöd datalagen har meddelat ävenav
för den del UC:s sikte iverksamhet medlemmarnatarsomav
frikretsen. På motsvarande villkor meddelats för Soliditetsharsätt
kreditupplysning till inom Esselte-koncernen, till vilkenmottagare

företaget tidigare hörde.koncern
UC och Soliditet har till utredningen framfört klagomål över att

såDatainspektionens reglering för verksamhet omfattandederas är
detaljerad.och

önskemålframställt bestämmelserna avseendeFöretagen har attom
utnyttja sinaregisterändamål så företagen får möjlighetändras att att

kreditupplysningsregister för vissa andra ändamål, föräven t.ex
identifieringstjänster fysiska ocksåavseende Företagen harpersoner.

till tekniska utvecklingen upplevspåpekat det med hänsyn denatt som
in-villkor vilket mediumbetungande beroendeatt vara av om

formation får hämtas in lämnaseller ut.

3.4 Tillsyn

Datainspektionens tillsyn enligt kreditupplysningslagen utövas
tillsynvanligen i samband med den med stöd datala-utövas avsom

föregående avsnitt beskrivnaDetta hänger med det igen. samman
tillämpliga kredit-förhållandet datalagens bestämmelser deäratt

upplysningsregister enskildaförs med hjälp ADB och omfattarsom av
personer.

mottagitDatainspektionen under de tio åren mellanhar senaste
från år. Oftatrettio sjuttiofem klagomåloch allmänheten är an-per

kreditupplys-ledningen till missnöjet den klagande att ettatt menar
ningsföretag oriktiga missvisande uppgifter honom.lämnat eller om

klagomålenvanligt förekommande grunder för denAndra är att
kreditupplysningsföretag lämnatklagande gällandegör utatt ett

legitimt uppgiften förelegatuppgifter honom behovatt ettutanom av
upplysningen.inte fåtteller han begärtatt veta vem som
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Datainspektionen också initiativ tillsynsärenden.tar eget upp
Detta kan ske efter Datainspektionen olika fått kännedomsättatt

förhållanden föranleda ingripandekan enligt kreditupplys-ettom som
ningslagen. Uppgifterna framkommit i massmedia,kan ha lämnats av

i förfrågningarallmänheten samband med till Datainspektionen eller
framgått kreditupplysningsföretagens marknadsföring. Iav egen

fall ocksåenstaka förekommer det andra myndigheter kontaktaratt
Datainspektionen därför inom sitt områdede observerat någotatt eget
förhållande strida kreditupplysningslagenseventuellt kan motsom
bestämmelser.

Tillsynsärendena kan handläggas muntligen, det vanligaste ärmen
handläggningen skriftligen. Datainspektionen dåsker begäratt att ett

kreditupplysningsföretag inkommaskall med yttrande över ett
ifrågasatt missförhållande. några DatainspektionenI enstaka fall har
också skriftligen fråninhämtat yttranden andra myndigheter eller
branschorganisationer.

Datainspektionen också möjlighet tillsynhar utövaatt attgenom
företa inspektioner. Detta sker relativt sällan. Beträffande de två

inspektioner år.företagen har hittills skett ungefär femtestörsta vart
genomgånginspektioner har innefattat total verksam-Dessa en av

heten.
Efter Datainspektionens begäran yttrande vidtar kreditupplys-om

självmant sådan i enskildaningsföretaget vanligen rättelse deten
Datainspektionen. ocksåärendet kan godtas Det kan handlasom av

rutinförändringar. Då Datainspektionenomfattande kanom mer
tidsfrist åtgärda aldrig förekommitbevilja för felet. Det har attatten

tillstånd viteDatainspektionen har behövt återkalla eller föreläggaett
skyldigheter enligt någraför få företag fullgöra sina lagen. Iatt ett att

fall Datainspektionen anmält förseelser enligt 19 § andra styckethar
kreditupplysningslagen till åtal.

Datainspektionens tillsynsskyldighet kreditupplys-omfattar även
offentliggörande sådantningsverksamhet bedrivs sättsom genom

i tryckfrihetsförordningen yttrandefrihetsgrundlagen.ochsom avses
publiceringSådant offentliggörande sker för närvarande endast genom

dagstidningi olika tidskrifter och i enstaka fall i setyper ett enav - -
hittills 1993 inte fåttavsnitt 2.3. Datainspektionen höstenhar

radiokreditupplysning via ellermeddelande lämnas annatom som
liknande medium.

kreditupplys-kreditupplysningar inom frikretsenNär lämnas är
inte någon tillsynningslagen inte tillämplig. Datainspektionen utövar

Vanligen innebärsådan kreditupplysningsverksamhet. docköver
blir dåpersonuppgifter databehandlas. Datalagenverksamheten att

inspektionen lag.tillämplig och tillsyn med stöd dennautövar av
förekommit Datainspektionen tvingatsDet har aldrig haratt
kreditupplysningslagen.förelägga vite enligt
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4 Underlaget för kreditupplysning

l Inledning

faktaunderlagetMerparten för kreditupplysningar inhämtas frånav
offentliga källor register.och Genom offentlighetsprincipen finns
unika möjligheter få samlad och lättillgänglig informationatt om
fysiska och företag ihär landet. Vem helst har enligtpersoner som
tryckfrihetsförordningen del allmänna handlingar, såvidarätt att ta av
inte sekretesslagen föreskriver annorlunda. Myndigheterna har
emellertid möjlighet tillhandahålla information och sälja uppgifteratt

åligger enligtvad dem tryckfrihetsförordningen jfr avsnittutöver som
16.

Vissa offentliga register har ändamål tillallmänhetenattsom vara
upplysning särskilt vidoch hjälp, affärstransaktioner olika slag.av
Inskrivningsregistret uppgifter fastighetsägare ocht.ex.ger om
inteckningar till hjälp för dem vill förvärva fast egendom. Ettsom av
aktiebolagsregistrets viktigaste uppgifter kunna aktuellaär att ge
uppgifter företräder aktiebolag.ettom vem som

finns ocksåDet register har inrättats direkt för försäljningsom av
uppgifter till Såallmänheten. fallet med det statliga ochär person-
adressregistret, SPAR, inrättats efter beslut riksdagen SFSsom av
1976:1114. Den begär uppgifter hos myndighet för attsom en
aktualisera, komplettera eller kontrollera personuppgifter skall enligt
28 § datalagen hänvisas till SPAR.

Det allmänna företagsregistret, inrättat regeringenBASUN, är av
försäljningSFS 1984:692 för uppgifter tillföretag allmän-av om

heten.
offentliga register primärtAndra avsedda hjälpmedel iär som

myndigheternas Samtidigtverksamhet. kan de uppgifteregen som
finns lagrade där intresse för myndigheten. Såandra än ärvara av
exempelvis fallet med olika register Riksskatteverket RSV,hos
kronofogdemyndigheterna och skattemyndigheterna. Dessa myndig-

säljer uppgifter till kreditupplysningsföretagen.heter bl.a.
Underlag för kreditupplysningar emellertid ihämtas begränsad

omfattning också från privata källor. Som exempel kan nämnas att
UC från finansbolag fårbanker och uppgifter kreditengagemangom
och missbrukade krediter.
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kreditupplysnings-Datainspektionen stöd datalagen ochhar med av
kreditupplysningsföre-föreskrifter reglerat vilka källorlagen genom

inhämtar kreditupplysnings-får använda då de uppgifter förtagen
också utförligt vilka uppgifterändamål. Inspektionen har angett som

ändamål. princip likalydande förskrifter harfår registreras för detta I
Soliditet.för UC ochutfärdats

Information privatpersoner4.2 om

innehåller uppgifter praktisktKreditupplysningsföretagens register om
befolkning, cirka sju miljoner männi-Sveriges dvshelataget vuxna

får enligt DatainspektionensUppgifter fysiskaskor. personerom
i månad året före detföreskrifter in tidigast novembersamlas

fråga år.kalenderår då i fyller sextonpersonen
får veckovis uppdaterade grundupp-Kreditupplysningsföretagen

och adressregister,fysiska från Statensgifter person-om personer
registeransvarig föradressregisternämdochSPAR. Statens ärperson-

adress,Informationen omfattarregister.detta personnummer, namn,
ocksåfårfolkbokföringsort medborgarskap. Företagenoch veta om

förändring-tidpunkten för dengift ogift ochellerär senastepersonen
förändring tillframgår emellertid inteavseende. Deti detta om enen

skilsmässa eller dödsfall. SPAR lämnarpå grundogift har skett av
samhörighetspersons Med dettaockså uppgift s.k. personnummer.om

Uppgift samboregisterades make eller maka.endast den omavses
fårfinns barn. Inte hellerinte inte det gemensammaens omanges -

registrerade.samhörighetsperson till denbarn somanges
medborgarskap från SPAR baraUppgifterna om enangerom

vilket åri förekommande fallsvensk medborgare ochärperson
erhållits. Beträffande utländska medborgaremedborgarskapet har

nordiskthuruvida frånuppgift de kommerlämnas endast annatett
Kreditupplys-information hemlandet inte.eller ej. Amianland gesom

invand-får information tidpunkten förningsföretagen en personsom
från riksavise-Sverige utvandring till landring till eller annatett

ringsbandet.
kreditupplysningsföretagen uppgiftergång fjortonde fårdagEn var

centralbyråns äktenskapsregister datum förStatistiskafrån om
gåvor makar och bodel-registrering äktenskapsförord, mellanav

ningar.
gångkreditupplysningsföretagenskatteregistrenFrån hämtar en per
registerinkomst och förmögenhet. För dessaår uppgifter taxeradom

registeransvariga.skattemyndigheternade lokalaRSV ochär
nettoinkomsten,inkomstår, den sammanräknadeUppgifterna avser
beskattningsbartaxerad inkomststatligt och kommunalt samt

taxeringskod, uppgiftInformationen kan ocksåförmögenhet. omavse
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skönstaxering, inkomstens fördelning olika förvärvskällor, under-
skottsavdrag avseende fastigheter, övriga underskottsavdrag, övriga
allmänna avdrag och förlustavdrag. alltsåDet fråga deär om
offentliga uppgifterna i deklarationen.

Uppgifter fysiska fastighetsinnehav gånghämtasom personers en
året från fastighetstaxeringsregistren. De lokala skattemyndig-om

för register.heterna har dessa Informationen omfattaransvaret
beteckning,fastighetens belägenheten, taxeringsvärdet, ägarandel och

Enligtdatum för lagfart. Datainspektionens förskrifter får kreditup-
plysningsföretagen inte registrera vilken förvärv köp,typgenom av
gåva fysisk har blivit till fastighet.etc Inte hellerägarepersonen en
får uppgift köpeskilling registreras. Inteckningsbelastning fårom
däremot anges.

Kreditupplysningsföretagen får varje uppgift från olikavecka de
kronofogdemyndigheterna mål betalningsförläggande.beträffande om
Förutsättningen kapitalbeloppet överstiger 500 kronor. Upp-är att

från för betalningsföreläggandegifterna hämtas registret och hand-
täckning förs varje kronofogdemyndighet. Informationensom av

uppgiftomfattar gäldenären, borgenären, datum för utslaget ochom
Då fysiska rapporteringenskuldbeloppet. det gäller skerpersoner

då föreligger. Beträffande juridiskaförst utslagett rapporte-personer
både ansökningar betalningsföreläggande och utslag.omras

gång i veckan lämnar RSV uppgifter utsökningsregistretEn ur
till kreditupplysningsföretagen. Information lämnasREX om

inkomst- företagarskatter uppgår till minst 2.500restförda och som
uppgifter mâl lämnas. Uppgifterkr. Det endast allmännaär somom

enskilda mål från registret för betalningsföreläggandelämnas baraom
handräckning.och

utsökningsmål blirNär avslutas med skulden betaldattett genom-
betalning utmätning inte. måleteller det Avslutasrapporteras-

med kronofogdemyndigheten konstaterar gäldenärendäremot att att
utmätningsbara tillgångarsaknar eller gäldenären okänd skeräratt en
till kreditupplysningsföretagen. Vad baraärrapport rapporterassom

faktum gäldenären saknar tillgångar eller okänd. Någondet äratt
mål frågainformation vilken det skuldsumman ellerärsortsom om,

mål framgår inte.antalet
inte några uppgifterKronofogdemyndigheterna lämnar om

handräckningar. återtagningsmål får kreditupplysningsföretagenI dock
information återtagits eller det inte har anträffats.gods haratt attom

ingå i beneficiumBetalar gäldenären eller godset hans rapporte-anses
målet inte.ras

Från registret näringsförbud erhåller kreditupplysningsföre-över
då näringsförbudunderrättelse meddelas. Detta register förstagen ett

innehållermanuellt RSV och för närvarande uppgift cirka 150av om
näringsförbud. skickarRSV meddelande blankett tillett en
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kreditupplysningsföretagen då verket underrättats närings-att ettom
förbud har meddelats. Av meddelandet framgår vilken domstol som
meddelat förbudet och detta slutligt eller tillfälligt. Det finnsärom
också uppgift hur länge förbudet gäller. Beträffande denom person

meddelats näringsförbud adress ochsom anges namn, personnummer.
Uppgift lämnas också vilka företag denna företrätt.harom person
Någon inteunderrättelse lämnas då näringsförbudet upphör attny
gälla.

rapporteringen frånl kronofogdemyndigheterna och RSV delas
uppgifterna i olika fysiskaberoende de ellerupp grupper om avser
juridiska Fysiska näringsidkare ellerärpersoner. personer som
näringsanknutna specialrapporteras inte.

Från tingsrätternas målregister får kreditupplysningsföretagen
meddelande blankett inkomna konkursansökningar. Tidigareom

kreditupplysningsföretagenhade tingsrätternaombud samladesom
uppgifter lagsökningar, betalningsföreläggande och tredsko-om

domar.
Genom Post- och Inrikes Tidningar och dagstidningar får kredit-

upplysningsföretagen uppgifter konkurser förordnade förvalta-ochom
UC Soliditet får uppgifteroch del de cirkulärbrev medre. av om

betalningsinställelser, ackordsförslag och ackord Ackords-som
skickar till Sådan information erhållscentralerna berörda borgenärer.

inte från advokater.andra handläggare motsvarande ärenden, t.ex.av
får kreditupplysningsföretagenInte heller kännedom s.k. tystaom

betalningsinställelser.
Både UC Soliditet enligt Datainspektionens föreskrifteroch har rätt
inhämta från krediten-vissa uppgifter banker och finansbolagatt om

och missbrukade krediter. praktiken emellertidI det baraärgagemang
UC tillgånghar till dessa uppgifter jfr avsnitt 10.som

Enskilda själv tillofta telefon eller brevrapporterarpersoner per
kreditupplysningsföretagen ID-handling förkommit. Varjeharatt en
kreditupplysningsföretag tillgånghar till sina uppgifter vilkaegna om
kreditupplysningsförfrågningar har gjorts beträffande visssom en
person.

4.3 Information företagare och företagom

Beträffande fysiska näringsidkare näringsan-ellerärpersoner som
inhämtar kreditupplysningsföretagen i princip uppgifterknutna samma

då Informationskällorna ocksådet gäller privatpersoner. ärsom
vissa emellertid kreditupplysningsföretagendesamma. I avseenden kan

få utförligare information näringsidkare näringsanknutnaoch änom
privatpersoner. får uppgiftDe nämnts,t.ex.,om som ovan om

betalningsföreläggande redan ansökningsstadiet.
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Även uppgifter företag hämtas till delar från destoraom nyss
angivna källorna. Så fallet beträffandeär uppgifter fastighetstaxe-om
ring, betalningsförelägganden såväl ansökningar utslag,som
kronofogdeärenden och protesterade växlar. Detsamma gäller
konkurser, betalningsinställelser, ackordsförslag och ackord.

Kreditupplysningsföretagen får information företagare ochom
företag också från andra källor. Från det allmänna företagsregistret,
BASUN, får kreditupplysningsföretagen gång i månaden uppgifteren

s.k. basvariabler. Informationen omfattar vissa grunduppgifterom
såsom företags postadress, besöksadress och telefonnum-ett namn,

I kod län, kommun och A-region. Företagets organisa-mer. anges
tionsnummer och juridiska form framgår också. Vidare huranges
många anställda företaget har. Denna redovisning sker inte i exakta
siffror med angivandet visst intervall.utan ettav

Beträffande enskild firma företagarens ochen anges personnummer
vilken eller vilka andra enskilda firmor han driver.samt Avnamn

uppgifterna från BASUN framgår inte vilka företräderpersoner som
juridisken person.
Från BASUN hämtas också uppgifter ideella och ekonomiskaom

föreningars och organisationsnummer.namn
Statistiska Centralbyrån, SCB, har uppdelning näringslivetsen av

branscher nio huvudgrupper. Av BASUNS:s informationen till
kreditupplysningsföretagen framgår vilken huvudgrupp företaget
tillhör.

Från Patent- och registreringsverkets aktiebolagsregister får
kreditupplysningsföretagen grunduppgifter aktiebolag Aviseringenom .sker veckovis med magnetband. Informationen kan omfatta bolagets

organisationsnummer, adress och Den kan ocksåsätesort.namn,
innehålla uppgifter bolagsordningen vilken verksamhet bolagetur om
skall bedriva och det finns särskilda förbehåll t.ex. hembudsskyl-om
dighet. Namn, och adress beträffande styrelse-personnummer anges
ledamöter, suppleanter, verkställande direktör och revisor. Vidare

tecknar bolagets firma. UC och Soliditet abonneraranges vem som
urval dessa uppgifter. Företagen kan också speciellaett göraav

beställningar avseende denna information fåroch då del av upp-
gifterna papperskopia.

Kreditupplysningsföretagen får också bokslutsinformation från
Patent registreringsverket.och Den omfattar aktiebolagens för-
valtningsberättelser, resultaträkningar och balansräkningar. Då
boksluten godkänts räkenskapsavdelningen mikrofilmas de.av
Informationen uppdateras kreditupplysningsföretagen fårattgenom
kopior dessa mikrofilmer.av

Såvitt gäller handelsbolag hämtas uppgifter ärom vem som
delägare från handelsregistret. Den januari1 1993 fördes föransvaret
förandet handelsregistret frånöver länsstyrelserna till Patent- ochav



SOU 1993:11064

Överförandet successivtSFS 1992:1498. skerregistreringsverket
genomfört denenligt övergångsbestämmelserna helt 1skalloch vara

januari 1995.
får uppgifter från tingsrätterna vilkaKreditupplysningsföretagen om

konkursbouppteckningen dåupptagits ifordringaroprioriterade som
företagsinteckningar erhållsUppgiftergått i konkurs.företagett om

tingsrätts företagsregister.från Malmö
betalningsföreläggandeframgått får ansökningarSom omovan

Uppgifterföretagare.registreras beträffande företag ochinsamlas och
inte varitin såvida defår dock inte samlasleverantörsskulderom

91-2520.regeringens beslutföremål för sådan ansökan
från SCB:sockså informationKreditupplysningsföretagen köpakan

handelsbolagensaktiebolagens ochkoncernregister beträffande
koncernförhållanden.

Kreditupplys-olika branscher.nyckeltal förSCB fastställer s.k.
bokslutsin-ledning nämndamed denningsföretagen kan ovanav

beräknaaktiebolag på motsvarandeavseende sättformationen
BASUN-frånutgångspunktenskilda företag. Mednyckeltal för

jämförelsetillhör kanföretagetvilken huvudgruppuppgiften enom
branschenSCB gäller förenligtdet nyckeltalmedgöras somsom

helhet.
handelsbolagdå det gällerobserverasi sammanhangetDet kan att

bokslutsinformationingen offentligenskilda firmor finnsoch att
tillgå.

uppgifterInsamlingen4.4 av

huvudsakligenmyndigheternafråninformationen hämtasaktuellaDen
kreditupplysningsföretagenvanligastehjälp ADB. Detmed är attav

tidpunkter.avisering vid bestämdauppgifternafår genom
uppgifternaså till vidainsamlingen manuelltl andra fall sker att

hari Sommyndigheterna fyller blanketter.lämnas att ovangenom
uppgifter konkursansök-framgått fallet beträffandedettaär t.ex. om

näringsförbud.ningar och
sittläggadir.l992:l2 beräknasAviseringsutredningen som-

uppgifttillutgången år 1993 har överföreslutbetänkande att seav -
tillockså ställningUtredningen skallaviseringar.myndigheternas ta

bibehållas avskaffas.ellerSPAR skallom
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5 Kreditupplysningstj änster

5.1 Kreditupplysningar

Kreditupplysningar innehåller urval de faktauppgifterett av som
beskrivits i föregående avsnitt. Ibland kombineras faktaunderlaget

någonmed form råd eller omdöme. De kreditupplysningsföretagav
bedriver verksamhet inriktningmed särskilda intressegruppersom

selekterar och utformar informationen efter den aktuella målgruppens
intressen. De kreditupplysningsföretagen tillhandahållerstörstatre ett

olikabrett utbud kreditupplysningar för beställarentyper attav av
välja emellan.

Merparten UC:s och Soliditets kreditupplysningar lämnas tillutav
kunder har abonnerat företagens tjänster. Det förekommersom
sällan företagsupplysningar till någonlämnas inte abonne-att ut som

kreditupplysningstjänster.rar
Kreditupplysningsföretagen i praktiken intelämnar heller enstakaut

kreditupplysningar privatpersoner till privatpersoner.andra Närom
UC får in sådan begäran hänvisar företaget tillbeställaren hansen
bankkontakt. Banken förmedlar sedan under de förutsättningar som-
beskrivits i avsnitt kreditupplysningar2.2 från UC till sin kund utan-

denna förmedling enligt Datainspektionens praxisatt anses som
kreditupplysningsverksamhet i kreditupplysningslagens bemärkelse.

Den vill ha enstaka kreditupplysning privatpersonsom en om en
också sig tillkan vända inkassoföretag eller advokatett en som

på kreditupplysningar.abonnerat Inkassoföretaget eller advokaten kan
då motsvarande bank förmedla kreditupplysningen tillsätt som en
beställaren.

kreditupplysningarUtlämnandet sker vanligen via terminal.av
Kreditupplysningsföretaget informationen direkt från sinkan lämna

också viatill abonnentens Utlämnandet kan skedator dator. upp-
vialinjer s.k. videotex, eller Alfaskop ellerringbara och modem,

terminal.skrivande
kreditupplysningarKreditupplysningsföretagen ocksålämnar ut per

fårdå kreditupplysningsföretaget ochtelefon. Beställaren ringer upp
också skickaskreditupplysningen sig. Upplysningen kanuppläst för

till beställaren med brev eller telefax.
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finns mångaSom det olika kreditupplys-nämnts typerovan av
ningar marknaden. Vissa upplysningar innehåller faktaupp-endast

olika rådgifter, andra kompletteras med slagmedan ochav om-
Redovisningen fakta mindredömen. kan ellerav vara mer om-

fattande.
vanligast förekommande kreditupplysningen privat-Den om en
innehåller fakta följandeendast och kan sätt.utseperson

omfrågadesUpplysningen innehåller uppgift den adress ochom namn,
frågafolkbokföringsort. Vidare framgår i svenskärpersonenom

inte svensknordboej För utländskmedborgare eller svensk. en
innehåller uppgiftinte nationaliteten. Upplysningen omperson anges

civilstånd giftej gift föromfrågades och datumden senaste
civilståndet. fall finns uppgiftförändring I förekommande omav

Kreditup-registrering äktenskapsförord bodelning.för ellerdatum av
också uppgifter från tvåplysningen innehåller vissa hämtats desom

nämligen uppgift inkomst, under-årens taxering, taxeradsenaste om
Uppgifter fastig-beskattningsbar förmögenhet.skottsavdrag och om
taxeringsvärde finnsfastighetsbeteckning, ägarandel ochhetsinnehav

betalningsamnärkningar.Vidare redovisas eventuellaockså med.
i målbeträffande privatpersoner utslagSådana anmärkningar kan avse

eller vissa restförda skatter.betalningsföreläggande, tredskodomom
fordringsägareupplysningen framgår vidare ochAv ärvem som

utmätningsförsök gjorts destorlek. Omskuldsummans utan attett
uppgiftutmätningsskulden, lämnastillgångarna har täcktutmätta

årenockså någon under dehärom. Det senastetreanges om annan
kreditupplysning i fråga.har begärt personen

privatpersonutförlig kreditupplysning kan ävenEn enommer
personuppgifter beträffandeupplysningar ochinnehålla om namn

adress.omfrågades maka makarna bormake eller om samma
finansbolag UCbanker och lämnarTill sluten användargruppen av
kreditengagemang ochvissa uppgifter enskildaut personersom

kreditmissbruk jfr avsnitt 21 och 22.
kreditupplysningsföretagen inteprivatpersonerDå det gäller gör

betalningsförmåga. Ibedömningnågon allmän samman-personensav
Datainspektionen föreskrivit s.k.harhanget kan nämnas attatt

inte näringsid-får åsättas enskildakreditkoder inte ärpersoner som
olikai ställetVid kreditgivning till privatpersoner användskare.

jfr avsnitt 5.2.standardiserade beslutsmodellerformer av
varierar faktainnehålletkreditupplysningar företagBeträffande om

juridiskaktiebolag,omfrågasberoende den är ett annanenom som
ekonomisk förening ellerkommanditbolag, etchandelsbolag,person

enskild firma.en
innehålleraktiebolagvanlig kreditupplysningEn etttyp omav

organisationsnummer.uppgift adress, telefonnummer ochom namn,
finns tidigare med. Avbolaget har bytt detOm namnetnamn
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upplysningen framgår också vilken tillhörbransch bolaget och detvar
har sitt Datum för registrering och bolagsordningsäte. senaste anges,
liksom uppgift firmatecknare.styrelseledamot ochärom vem som
Koncernförhällanden redovisas angivandemed moder- ochav

Upplysningen innehållerdotterbolag. uppgift aktiekapitaletsom
ändring vilketstorlek, eventuell detta belopp år boksluts-samtav

information in. Om fusion likvidationlämnats eller bolagetsenast av
framgår omsättning iförekomman-aktuellt detta. Företagetsär anges,

Betalningsamnärkningar,fall relaterad till antaletde anställda.
betalningsföreläggande, framgår också.däribland ansökningar om

Upplysningen innehåller uppgifter fastighetsinnehav,även om
företagsinteckningar.oprioriterade konkursfordringar och

aktiebolag kankreditupplysning med faktauppgifterEn ettom
styrelseledamöter ochupplysningar enskildakompletteras med om

Utredningentillvissa har anknytning bolaget.andra personer som
dessatill vilken informationåterkommer strax omsom anges

personer.
uppgifteraktiebolag kanBeträffande juridiskaandra änpersoner

Sålundaoffentliga källor.i omfattning inhämtasinte är t.exsamma ur
offentlig.intebokslutsinformation beträffande handelsbolag

innehållerkreditupplysning handelsbolagvanligEn etttyp av om
och telefonnummer.organisationsnummeruppgift adress,om namn,

vilken handelsbolaget verksamtupplysningen framgår i bransch ärAv
ansökningarbetalningsanmärkningar, däriblandvilkaoch om

aktiebola-ådragit sig. Liksom förbolaget harbetalningsföreläggande,
företagsinteckningar ifastighetsinnehavingår uppgifter ochget om

informationen.
motsvarandehandelsbolag kanUpplysningen sättett somom -

uppgifteraktiebolag kompletteras medbeskrivits beträffande om-
inflytande i bolaget.hareller andradelägare personer som

anknytningharkreditupplysningarInformation i somom personer
i drag dehandelsbolagaktiebolag ellertill storamotsvararettett
bedriver rörelsefysiskauppgifter lämnas ut sompersoneromsom

informationfrågahär delvisenskild firma. Detunder är om samma
nämligenprivatpersoner,kreditupplysningarilämnas ut omsom

civil-medborgarskap,adress,uppgifter personnummer,namn,om
betalningsan-taxering,bodelning,ochäktenskapsförordstånd,

kreditupplysningssamman-omfrägningar imärkningar och senaste
erinrasbetalningsanmärkningar kanDå gäller attdethang. om

intekrävsnäringsanknutnanäringsidkare eller attbeträffande personer
ifastslagits det sättbetalningsanmärkningarna skall ha angessom

kreditupplysningslagen.§7
ocksåinnehållerfysiskföretagsupplysning avseendeEn personen

pågåendeövrigauppgiftintressentinformation, dvss.k. personensom
framgåocksådyl. Det kanstyrelseuppdrag, delägarengagemang ome
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den aktuella har haft näringsanknytning till något företagpersonen
gåtthar i konkurs.som

Beträffande enskilda företagare rörelsen ochnamnetanges
vilken bransch företaget tillhör. Dessutom framgår eventuella
företagsinteckningar och oprioriterade konkursfordringar.

Uppgift tidigare omfrågningar gjorts kreditupplys-hosom som
ningsföretaget beträffande företaget respektive företagaren finns
vanligen med i företagsupplysningar.

Till medlemmarna i sluten användargrupp bestående bankeren av
och finansbolag UC också ilämnar vanlig kreditupplysningtypen av

vissa uppgifter kreditengagemang missbrukade krediteroch jfrut om
avsnitten 21 och 22.

En företagsupplysning kan kompletteras med olika former rådav
och omdömen. Kreditupplysningsföretagen har utvecklat olika systern

sådanaför bedömningar den förväntade betalningsförmågan hosav
företag företagare. Soliditetoch använder i detta sammanhang termen
rating. UC använder däremot i sina för omdömen beträffandesystem
företag inte denna term.

Kreditupplysningsföretaget arbetar på grundval informationdenav
finns i kreditupplysningsregistret någonfram form kreditråd.som av

Härvid används metod bearbetningarbygger och analyseren som
sådana faktorer visat siggenerellt har ha betydelse försett ettav som

framtidaföretags betalningsförmågan. Vilka faktorer vidanvändssom
bedömningen varierar. Några faktorer kan ingå tidigareärsom
betalningsamnårkningar och företags ålder. Analys detett av
omfrågade företagets jämförelsebokslut och med de nyckeltalen som
enligt SCB gäller för ocksåbranschen kan underlag för be-utgöra
dömningen.

kreditrådDe kreditupplysningsföretagen innebäralämnar kansom
omfrågade företagetdet bedöms tillhöra viss definieradatt en

riskklass åsätts visseller definierad kreditrating. Kreditupplys-en
ningen ocksåkan innehålla i olikadelomdömen avseenden.

Bedömningar företag kan också utföras manuellt kreditupp-av av
lysningsföretagen, blirdenna tjänster alltmera sällsynt.typmen av

Kostnaden för kreditupplysning varierar innehålletberoendeen
omfattningen förfrågningar. kreditupplys-och abonnentens Enav

ning privatperson endast innehåller fakta kan för närvaran-om en som
1993 upplysningde hösten kosta 50 kronor. Priset föröverstrax en

innehåller enbart fakta företag eller företagare kanettsom om en
cirka 150 Priset utförligkosta kronor eller beroende hurärmer. av

upplysningen är.
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5.2 Andra kreditupplysningstjänstertyper av

Kreditupplysningsföretagen kan stå till tjänst med kreditbevakning
beträffande sådana fysiska eller juridiska personer som anges av
beställaren. Kreditbevakningen innebär beställaren fortlöpandeatt
underrättas vilka förändringar i ekonomiskt hänseende harom som
inträffat och kan påverka den bevakades betalningsförmåga.som

Som framgått avsnitt tillhandahåller5.1 kreditupplysningsföre-av
standardiserade beslutsmodeller kan användastagen kredit-som av

givare vid kreditbeslut olika slag.av
En sådan beslutsmodell används beträffande privatpersoner ärsom

kreditmallsprövning. Det i förstaär hand företag med antalett stort
kreditprövningar eller med decentraliserad kreditprövning som
använder kreditrnallar för sina kreditbeslut. Faktaunderlaget för
prövningen den informationutgörs företagets kunder lämnarav som
vid sin kreditansökan. Detta underlag kan kompletteras med in-
hämtade kreditupplysningar avseende de kreditsökande.

En kreditmall bygger kreditgivarens uppfattning vilkaegen om
kriterier skall vidavgörande kreditprövningen. Av betydelsesom vara
kan kundernas inkomst, ålder och anställning och före-t.ex.vara
komsten betalningsanmärkningar. Med utgångspunkt från detav
angivna underlaget och kreditrnallen utarbetar kreditupplysnings-
företaget hjälpmed ADB förslag till kreditbeslut.ettav

Kreditmallsprövningen kan i rekommendationut attmynna en en
ansökan kredit skall beviljas eller avslås. Den kan också resulteraom
i förslag sökt kredit skall beviljas till lägre belopp detett att änett
sökta eller säkerhet. Förslaget ocksåkan ansökningenmot ut att
bör ytterligare.prövas

Det kreditgivande företaget registeransvaretha föranses personre-
gistret med uppgifterna de kreditsökande. Kreditupplysnings-om
företaget bearbetar uppgifter personregistret ofta tillsammans medur -
information från kreditupplysning tillhandahåller meden som man -
hjälp kreditgivarens kreditrnall. Bearbetningen har Datainspek-av av
tionen bedömts servicebyråfunktion.utgöra en

Kreditupplysningsföretagen använder också s.k. credit scoring vid
utarbetandet standardiserade beslutsmodeller. Credit scoring ärav en
metod för kreditbedömning där den kreditsökandes kreditvärdighet

enligt särskiltpoängsätts Systemet bygger analyser ochett system.
statistiska bearbetningar omfattande material historiskaettav av
uppgifter och undersökningar betalningsmönster olikahosav

Man har statistiskt funnit samband mellangrupper av personer. ett
vissa faktiska förhållanden och hur kund eller kredittagare ien
framtiden kommer sköta sina betalningsåtaganden. Som exempelatt
kan förändringarnämnas i livssituation såsom skilsmäs-att en persons

anställning eller flyttning, ökar sannolikheten försa, ny att personen
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kan medkreditupplysningsföretagEttsina skulder.inte skall betala
generelltkreditupplysningsregister framfrån sittutgångspunkt ettta

grundvalockså utarbetaskanScoringmodellerscorekort.s.k. av
kreditgivarens kunder.uppgifter egnaom

innehållerListornaspärrlistors.k.vissa branscherInom ut. enges
hajuridiskafysiska ellerförteckningar över personer som anses

kreditgivareuthyrare ellermellanhavanden medsinamisskött enen
i form trycktvanligenUtgivningen skeraktuella branschen.i den av

kreditupplysningslagen.alltså inte enligtTillstånd krävsskrift.
ocksåkreditupplysningspublikationerOlika former ut.gesav

Taxeringskalendern,i Stockholm ABKalenderföretaget ut somger
taxeradejuridiskafysiska ochuppgifterinnehåller personersom

cirkanärvarandeförutkommerförmögenhet. Därutöverochinkomst
kreditupplysningsföretagen.deskrifter störstatio treut avsom ges

inominriktning. Nedannågot olikaSkrifterna har parentes vemanges
år demånga gångerpublikationerna och hurolikade perutsom ger

utkommer.
innehållerkreditupplysningspublikationvanligasteDen entypen av

överstigerför beloppbetalningsanmärkningarsammanställning somav
från denutgångspunktmedSarnmanställningarna sker500 kr.

skriftenutgåva ersätteradress. Enförsumliges eller avnynamn
ianvändspublikationertidigare. Dennavanligen stortyp aven

direktförsäljning.vidomfattning
ochprivatpersonersbåderedovisarsammanställningarnaflestaDe

4Kreditfakta UCgällerbetalningsanmärkningar. Dettaföretags
Justitianrår,Soliditet 50JustitiaHandelstidningggrår, Svensk

Upp-SvenskKreditarkivet ABår,50 nrSoliditetkreditregister ca
ABFöretagsfaktamedKreditrapportenggrår ochlysningstjänst 4

ggrår.50UpplysningstjänstSvensk ca
betalningsanmärkningarinnehåller enbartpublikationerAndra

SoliditetSvar direktbeträffandeSå falletbeträffande företag. är
Soliditetggrår. SpärrkatalogenSoliditet 6årsbok Kundfaktaoch

fysiskauppgifterenbartinnehåller6 ggrår däremot personer.om
företag fyra delar,SverigesskriftenårligenUC somutger

ochfaktauppgifter företagolikakreditkoder ochinnehåller om
4UC SelectocksåKreditupplysningsföretagetföretagare. utger

olika företag.bokslutsuppgifter förinnehållerggrår som
kredit-innehållertvåKredi-kod delarSoliditet årligen ut somger

företagare.ochkoder för företag
enstakavidDatainspektionen baraharSom tidigare ettnämnts

ipubliceratskreditupplysningar hartillfälle fått kännedom att enom
kreditupplys-fått meddelandedagstidning. heller harInte attomman

avsnitt 2.3.jfrradio TVoffentliggjorts i ellerningar har
trycktai formpublikationer harDe nämnts ut avgessom ovan

CD-ROM-skivaocksåemellertidskrifter. UC Select levereras ensom
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Äventill persondator. Soliditet CD-ROM-skivoranslutasatt uten ger
kreditinformationmed företag, CD Market CD Svar Direkt.ochom

skivorna upplåter kreditupplysningsföretagenGenom den del sittav
register juridiska Upplåtelsen innebär möjlighetsom avser personer.
för abonnenter för bruk selektera fram informationen denatt eget ur
upplåtna registerdelen. Den information på detta lämnassätt utsom

innehålla uppgifter näringsanknutnas.k.kan även t.ex.om personer,
ingår i aktiebolags delägare istyrelse eller ärett sompersoner som

sådana fall får informationen tillhandelsbolag. 1 bara lämnas utett
Uppgifter näringsanknutnai Sverige. dockärmottagare om personer

inte sökbara för abonnenten.
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6 God kreditgivningssed

Vid kreditgivning kan det bli aktuellt för kreditgivare inhämtaatten
information tilltänkt låntagare inte bara därför han måsteom atten

sigskydda kreditförluster. Det får också åligga honommot attanses
försöka medverka till privatpersoner inte sig i skuld isätteratt en om-
fattning inte rimlig i förhållande till deras betalningsförmågaärsom
prop. 199192:83 106.s.

I 5 § konsumentkreditlagen 1992:830 föreskrivs näringsidkareatt
i förhållande till konsumenten skall iaktta god kreditgivningssed.
Kravet innebär kreditgivaren, vid ringa krediter, skyldigäratt utom

seriös kreditprövning prop. 107.göraatt en s.
promemorianI Ny konsumentkreditlag 1990:84 föreslogsDs att
idet konsumentkreditlagen skulle föras särskild bestämmelseen

med krav kreditprövning. Regeln förenad jämkadmedvar
återbetalningsskyldighet för Kredittagaren då kreditgivare hadeen
gjort bristfällig kreditprövning. promemorianI uttalades atten en
kreditgivare skyldigborde kontrollera uppgifter från denattvara
kreditsökande så misstanke förelåg uppgifterna felaktigasnart att var

ofullständigaeller på någon viss månpunkt s. 54 f.. I dettauppgavs
kunna ske traditionell kreditupplysning. En fullständiggenom
kontroll, sades det, kunde dock inte anlitande s.k.äga utan ettrum av
kreditengagemangsregister. De kreditgivare möjlighethade fåattsom
kreditengagemangsuppgifter borde därför skyldiga kontrolleraattvara
vad registret innehöll för uppgifter kreditsökande. En kredit-om en
givare inte tillgånghade till registret fick nöja sig med kundenssom
uppgifter. Fanns det anledning dessa felaktiga, bordeatt tro att var
kreditansökningen enligt promemorian avslås.

Någon uttrycklig lagregel kreditprövning jämkningsskyldig-ochom
het infördes emellertid inte i lagen jfr 199192:83 34 f..prop s.

Begreppet kreditgivningssedgod får sitt innehåll huvudsakligen
de regler branschföreträdare tillsynsmyndigheternaochgenom som

har kommit fram till. Finansinspektionens rådAllmänna och
RiktlinjerKonsumentverkets publicerats i myndigheternashar

författningssamlingar.
FinansinspektionensI Allmänna råd tillämpning konsument-om av

kreditlagen FFFS 1992:23 kreditgivarebl.a. börsägs göraatt en en
omsorgsfull kreditprövning,och skall till denoggrann som anpassas
särskilda omständigheter råder i varje särskilt ärende. Härvid kansom
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varvid standardiseradetillförlitliga användas,olika metoder även
scoring, användasberäkningsmetoder, såsom credit kan ettsom

uppgifter underlag kankreditsökandeshjälpmedel. Med den somegna
förbetalningsutrymmetför underlättaförenklad budget göras atten

sedvanligocksårådenkrediten. I rekommenderasden sökta att en
kreditupplysning inhämtas.

kreditprövning i 2i kravdel uppställs dagFör bankernas ett
kredit fårbl.a.1987:617. Där13 § bankrörelselagen sägskap. att

förväntas fullgöragrunder kanlåntagaren godabeviljas endast om
8i 3 kap. §finns intagenmotsvarande regellåneförbindelsen. En

kreditmarknadsbolag.1992:1610lagen om
fårkreditgivarna inteförutsätterbeskrivna bestämmelsernaDe att

låntaga-viss undersökningutlåningsavtalingå göraattutanett aven
villkoren.i enlighet medtillbakamöjligheter betalaatt pengarnarens

vadgenerella reglernågra uttryckligaintefinns dockDet enom
innefatta.kreditprövning skall
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lagstiftningEES-anpassad7 om

tjänsterfinansiella

finansiella tjänsterreglerEES-avtalets7.1 om

finansiellaförbundit sig detSverigeEES-avtalet harGenom att
gäller inomdemmotsvarandeinföra vissa reglertjänsteområdet som

bil. 6 har lämnats199192: 170,EESpropositionen prop.EG. I om
ligger till grund förprinciperderedogörelse föröversiktlig somen

principernainnebärområde. korthetIregelverk dettaEG:s att en
medlemsland därfått i detfinansiellt företagauktorisation ettsom

EG-området. Företagetgiltighet i helaskall hahemmahörföretaget
obehindratlicencesingleauktorisationstöd dennamedskall av

medlemsländer crossitill andratjänstererbjudakunna mottagare
etablering ellerställas kravskalldet därtrade,border attutan

friockså tillHemlandsauktorisationen skall rätttillstånd.särskilt ge
bedrivs inomverksamhetmedlemsländer. Allietablering andra som

hemlandskontroll homeprincip stå underiEG-området skall
skall hamyndigheterhemlandetsinnebärcontrol, vilket attcountry
i andraetableradeövervakning filialer ärförhuvudansvaret somav

medlemsländer.
hemlandstillsynauktorisation ochendaordning medEn en

regler förövriga ländernasdevarje medlemsland godtarförutsätter att
tillräckliga tillgodoseföroffentlig tillsynfinansiell rörelse och attsom

recognition.mutuali rörelsenanspråk på sundhetlandetsdet egna
minirnireglerfasti direktivform lagtsuppnås harskalldettaFör att

grundläggandeapproximationharmoniseringtillsyftar avsom
Reglerfinansiella företag.i olikaför verksamhetenregler typer omav

till-medlemsländernasmellanadministrativt samarbeterutiner för
finansiellaintegreradeantagits för desynsmyndigheter har att

störningsfritt.fungeraskall kunnamarknaderna
också för andragällerinnehåller regler för bankerdirektivDe som

kreditinsti-definitionkreditinstitut. En termentyper avgemensamav
77780EEG.banksamordningsdirektiveti s.k. förstatut finns det

i frånbestårverksamhetföretagMed attetttermen varsavses
återbetalningspliktigaandrainsättningar ellerallmänheten emotta

artikel ingressenräkning l. Ibevilja kredit förmedel och att egen
företagdefinitionen omfattardirektivettill sägs emottaratt som
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medel från allmänheten, antingen insättningar eller igenom annan
form, såsom fortlöpande utgivning obligationer eller andraav
jämförbara värdepapper. Därigenom står det klart definitionenatt
träffar både banker sådanaoch institut svenska kreditaktiebolagsom

finansbolag,och vilka finansierar sig den allmänna marknaden.
De nämnda principerna enda auktorisation ochovan om en om

hemlandstillsyn kommer till iuttryck det s.k. andra banksamord-
ningsdirektivet 89646EEG. Enligt direktivet får kreditinstitut,ett

i hemlandet har auktorisation bedriva viss verksamhet, ocksåattsom
bedriva denna i övriga medlemsländer särskilt tillstånd i värd-utan
landet främstse artiklarna 13 och 18. Verksamheten kan bedrivas

filial eller tillhandahållande tjänster direkt frångenom som av
hemlandet. Förutsättningen verksamheten finns iär att upptagen en
förteckning bifogats direktivet. Denna förteckning brettupptar ettsom
utbud banktjänster. Under punkt 13 kreditupplysnings-upptasav
tjänster. Tillsynen skall i första hand myndigheterna iutövas detav
land där kreditinstitutet auktoriserat. Ett iär samarbete dessa frågor
skall emellertid ske mellan behöriga myndigheter i institutets hemland
och värdlandet.

Vissa finansiellas.k. institut dotterföretag till ellerär annatsom
tillknutna auktoriserade kreditinstitutsätt enligt direktivethar också

driva verksamheträtt utomlands. Denna enligt förteck-rätt äratt
ningen dock begränsad. Exempelvis finansiellthar institutettmera
inte bedriva kreditupplysningsverksamhet.rätt att

Möjligheten för kreditinstitut driva verksamhet med stödett att av
hemlandsauktorisationen innebär inte värdlandets lagar helt saknaratt
tillämpning på verksamheten. Innan filialverksamhet inleds har en
värdlandsmyndighet enligt direktivet viss tid sig underatt ange
vilka villkor verksamheten får bedrivas artikel 19. Sådana före-

Överträderskrifter skall motiverade det allmännas bästa.vara av
kreditinstitutet de meddelade föreskrifterna, har värdlandsmyndigheten
möjlighet ingripa särskilt anvisat förfarandeatt ettgenom som
framgår artikel 21. Ingripanden bådekan ske institutmotav som
driver verksamhet filial och institut tillhandahållermotgenom som
tjänster i värdlandet. l första hand skall värdlandsmyndigheten
förelägga det felande institutet vidta rättelse. Om föreläggandetatt
inte följs myndighetenskall underrätta behörig hemlandsmyndighet

har ingripa institutet. Om missförhållandena inte upphör,att motsom
hemlandsmyndigheten vidtagit åtgärder till följdellertrots att attav

ändamålsenligt ingripande inte kan i fårske hemlandet, värdlands-ett
myndigheten självständigt vidta åtgärderde behövs för attsom
fortsatta överträdelser förhindras.skall Vid får myndigheternabehov
då hindra det institutet fråntredskande åtaganden igöraatt nya
värdlandet. I brådskande fall får värdlandsmyndigheterna ingripa
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direkt, föregående samrådutan med hemlandet. Straffbelagda
gärningar får också beivras omedelbart.

l direktivets artikel 21.5 det intesagda skall påverkaattanges
möjligheterna för värdland vidta erforderliga åtgärderett föratt att
hindra eller bestraffa överträdelse inom sitt territorium föreskrifterav

utfärdats i det allmännas intresse. Detta stadgandesom intesynes avse
sådanabara föreskrifter utfärdats med stöd direktivetsom utanav

föreskrifter i allmänhet,största dvs. föreskrifteräven i lag. Be-
stämmelsen emellertid ingen tydlig vägledning vilka slagsger om
nationella regler kan åberopas till stöd för ingripandensom mot ett
utländskt kreditinstitut jfr 199293:89 s.l25.prop.

Även det inte klart isägs direktivet måste bestämmelsernaom ut
hemlandstillsyn förstås så inte endast den egentliga tillsynenom att

vissaäven delar hemlandetsutan relevanta lagstiftning blirav
gällande för kreditinstitutens utlandsverksamhet. Frågan uppkommer
då svensk eller utländsk lagstiftning blir tillämplig utländskaom när
kreditinstitut bedriver verksamhet i Sverige. Beträffande kreditupplys-
ningsverksamheten kommer denna fråga behandlas i det följande.att

7.2 EES-anpassning den svenskaav

kreditupplysningsverksamheten

Kreditupplysningsutredningen ihar delbetänkandet EES-anpassning
kreditupplysningslagen SOU 1992:22 med anknytning till EES-av

avtalet föreslagit vissa ändringar i kreditupplysningslagen. Föreslaget
innebar bl.a. förbudet för utländska företagatt bedriva kreditupp-att
lysningsverksamhet i Sverige skulle slopas och behovsprövningenatt
i samband med tillstândsgivningen för sådan verksamhet avskaffas.
Förslaget lades till grund för proposition 199293:12, i sinen som

ledde till lagändring 1992:1116. Dennatur trädde i kraft den 1
januari 1993.

Utredningen lade också fram vissa förslag avsåg möjlighetensom
för utländska kreditinstitut bedriva kreditupplysningsverksamhet iatt
Sverige med stöd hemlandets auktorisation. Förslagen kom ingåav att

idel propositionstörre EES-anpassad lagstiftningsom en en om om
banker och andra kreditinstitut prop. 199293:89. Propositionen har
antagits riksdagen se bet. 199293:NU9, rskr. 199293:109; jfrav
bl.a. SFS 1992: 1610 och 1613. De delar förslaget förutsätterav som

EES-avtalet gäller kommer iträda kraftatt den dag regeringen be-att
stämmer. Andra delar har i kraftträtt den 1 januari 1993. Av de be-
stämmelser redovisas i det följande har endast 2 kap. 2 §som
bankrörelselagen i kraft.trätt

Lagstiftningen omfattar bl.a. ändringar i bankrörelselagen SFS
1992:1613 och helt lag kreditmarknadsbolag SFSen ny om
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Avsikten den lagen skall reglera de1992:1610. är att senare
finans-bedrivs kreditaktiebolagen ochi dagverksamheter som av

hemlands-banksamordningsdirektivets reglerDet andrabolagen. om
i bådehemlandstillsyn intagits bankrörelselagenauktorisation och har

gjortskreditmarknadsbolag. I samband härmed haroch lagen om
1992:1616 beträffandei kreditupplysningslagen SFSändringar
kreditinstitut från EES-utländska banker och andramöjligheten för

Sverigei ochbedriva kreditupplysningsverksamhetländerna att
kredit-lagentillsynen sådan verksamhet. Denbeträffande nya omav

frikretsregeln i kreditupp-ändringhar föranlettmarknadsbolag en av
lysningslagen.

får förutom1987:617 bankrörelse,Enligt bankrörelselagen av
drivasoktroj regeringentillståndSveriges riksbank, efter avav

1990föreningsbanker. Sedanoch centralabankaktiebolag, sparbanker
tillstånd från regeringenefterhaft möjlighetutländska bankerhar att

i Sverige.från filialdriva bankrörelse
tillstånd tillskalli bankrörelselagenEnligt reglernade nya

efterFinansinspektionen be-kunnafilialverksamhet ävenges av
bankföretag har4 §. Förfrån regeringen 1 kap.myndigande som

Någottillämpliga 5 §.särskilda 1 kap.blir regleriett EES-landsäte
i sitt hemlandinte bankentillstånd skall krävasi Sverige utfärdat om

sådandrivaDå får bankföretagetdriva bankrörelse.tillståndhar att
myndig-behörigmånader efter detfilial i Sverige tvåfrånrörelse att

föreskrivetunderrättelsehemland hari bankenshet sänt aven
bankföretag skallsådant utländsktFinansinspektionen. Ettinnehåll till

banktjänstertillhandahållaerbjuda ochockså från sitt hemland kunna
tillunderrättelsemyndighet i hemlandetbehörigefter det säntatt en

Finansinspektionen.
vilkeni lydelsepreciseras dessbankrörelselagen2 §I 2 kap. nya

förteck-Uppräkningenbedriva.fårbankverksamhet motsvararen
17banksamordningsdirektivet. Under punkti andraningen det anges

förutsättningardekreditupplysning underfårbanken lämna somatt
innebär bl.a.Hänvisningenkreditupplysningslagen.föreskrivs i att

verksamheten.förhuvudregel krävsDatainspektionens tillstånd som
tillsyn inkluderasFinansinspektionensstår underEftersom bankerna

i frikretsen. Häravkreditupplysningslagen§emellertid enligt 1de
kreditupplysnings-förtillstånd inte krävsDatainspektionensföljer att

emellertidTillstånd krävsbedrivs inom denna krets.verksamhet som
tilllämnarkreditupplysningar bankernabeträffande de mottagaresom

utanför frikretsen.
siktei handförstabankrörelselageni 2 §Regeln 2 kap. tar

enligt 2emellertid kap.bliroktroj. Bestämmelsenmed svenskbanker
bankföretagtillämplig för utländskaocksålydelsen3 § i den somnya

för4 § l ochl kap.bedriva filialverksamhet härtillståndhar att
frånbankrörelseSverige driverifrån EES-ländernabankföretag som
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filial eller erbjuder tjänster med stöd hemlandsauktorisationen lav
kap. 5 §. Förutsättningen den utländskaär bankens hemlandstill-att
stånd omfattar den aktuella verksamhet.typen av

Som konsekvens bankföretag från EES har drivarättatten attav
iverksamhet Sverige med stöd hemlandstillståndet vissaharav

ändringar gjorts i kreditupplysningslagen. Sålunda har 3 § i dess nya
SFSlydelse 1992:1616 försetts med andra styckeett nytt av vars

första framgårpunkt tillstånd från Datainspektionen bedrivaatt att
kreditupplysningsverksamhet inte behövs för utländskt bankföretagett

driver verksamhet i Sverige med stöd l kap. 5 § bankrörelse-som av
lagen, kreditupplysningsverksamhet omfattas idet hemlandetom av
meddelade tillståndet driva bankrörelse. Ett bankföretag från EESatt
får alltså med sinstöd hemlandsauktorisation efter underrättelse tillav
Finansinspektionen bedriva kreditupplysningsverksamhet från filial i
Sverige tillstånd från Datainspektionen. Efter underrättelse tillutan
Finansinspektionen får bankföretaget också Datainspektionensutan
tillstånd bedriva kreditupplysningsverksamhet från sittattgenom

erbjudahemland och tillhandahålla kreditupplysningstjänster. I
påpekassammanhanget kan då tillfälligaenstaka eller kreditupplys-att

ningar intelämnas torde heller underrättelse till Finansinspektionen
jfr prop.l99293:89krävas 117.s.

Som inledningsvis har gäller det andra banksamordnings-nämnts
direktivets princip enda auktorisation kreditinstitutandraävenom en

banker. Den omfattar alltså de nuvarande finansbolagenän ochäven
kreditaktiebolagen. Verksamhetsformerna kreditaktiebolag och finans-
bolag kommer emellertid, tidigare nämnts, ersättasattsom av
företagsformen kreditmarknadsbolag. sådanaRegler bolag harom
intagits i lag 1992:1610 kreditmarknadsbolag.en ny om

Enligt den lagen fårl kap. 2 § finansieringsverksamhet, mednya
vissa angivna undantag, bedrivas endast efter tillstånd Finansin-av
spektionen. Finansieringsverksamhet definieras i l kap. §1 som
näringsverksamhet tillhar ändamål kredit,lämna ställa garantiattsom
för kredit, förmedla kredit till konsumenter eller tillmedverka
finansiering förvärva fordringar eller upplåta lös egendomattgenom
till nyttjande. Tillstånd till sådan verksamhet kan till svenskages
aktiebolag, s.k. kreditmarknadsbolag, tilloch utländska kreditinstitut

i hemlandet driver finansieringsverksamhet tillsynunder ochsom vars
iverksamhet här landet kan komma uppfylla kravenantas att en

sund verksamhet. i SverigeDet utfärdade tillståndet innebär deatt
utländska instituten får driva finansieringsverksamhet frånrätt att
filial här i landet.

Tillstånd krävs emellertid inte sådanaför kreditinstitut från EES
i sitt hemland har driva finansieringsverksamheträtt kap.lattsom

9 §. De får motsvarande bankföretag drivasätt verksam-som- -
från filial ihet Sverige fråneller sitt hemland erbjuda till-eller
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handahâlla tjänster efter det Finansinspektionen mottagitatt en
underrättelse föreskrivet innehåll från behörig myndighet iav
institutets hemland.

I 3 kap. l § lagen kreditmarknadsbolag vilken verksam-om anges
kreditmarknadsbolag fårhet bedriva. punkten framgårAv 14ett att

fårdet lämna kreditupplysningar under de förutsättningar som
föreskrivs i kreditupplysningslagen. Denna bestämmelse motsvarar

föreskrivits ivad 2 kap. 2 § bankrörelselagen angående bankerssom
kreditupplysningar.lämnarätt att

Utländska kreditinstitut enligt vad har drivarättsagts attsom ovan
finansieringsverksamhet i får drivahär landet verksamhetsamma som
kreditmarknadsbolagen i mänden verksamheten omfattas institutetsav

Ärverksamhetstillstånd i 2 2 §.hemlandet kap. dessa villkor
uppfyllda, alltså bedriva kreditupplysningsverksamhetkan de under

förutsättningarde föreskrivs i kreditupplysningslagen.som
Beträffande kreditinstitut frånde EES-länderna enligt hem-som

landstillståndet bedriva kreditupplysningsverksamhethar harrätt att -
på för imotsvarande bankföretag kreditupp-sättsamma som -
lysningslagen gjorts undantag från Datainspektionenskravetett
tillstånd till kreditupplysningsverksamhet. I det andra stycket inya
3 § i andra föreskrivits sådant tillstånd intehar punkten behövs föratt

utländskt kreditinstitut driver verksamhet med stöd 2 kap.ett som av
9 § kreditmarknadsbolag, kreditupplysningsverksamhetlagen om om

i tillståndetomfattas det hemlandet meddelade driva finans-attav
ieringsverksamhet.

Då det gäller bankföretag och kreditinstitut från EESandra som
driver i sin hemlandsauktorisationverksamhet här landet med stöd av
åvilar tillsynen i behöriga myndig-verksamheten första hand denav

iheten hemlandet. Genom 7 kap. 19 § bankrörelselagen och 5 kap.
19 § lagen kreditmarknadsbolag emellertid Finansinspektionenom ges

banksamordningsdirektivetdet i möjlighetdet andrasätt som anges
ingripa dessa företag överträder bestämmelser elleratt annatom
visar sig olämpliga driva här i landet.verksamhetsätt att

Genom utländska bankföretag och kreditinstitutatt som ovan
beskrivits inte kommer Datainspektionens tillstånd dåbehöva deatt
bedriver kreditupplysningsverksamhet iSverige, blir intelagens 17 §
tillämplig sanktion bestårdem. Den i Datainspektionen kanattsom

indra meddelat tillstånd kommer alltså inte bli aktuell förett att
filialer frånutländska EES-land. I 17 § harett annat en ny a

emellertid Datainspektionen vissa befogenheter, motsvarandegetts
Finansinspektionendem gäller för fråga egentligdetnär ärsom om

ibankverksamhet filialer till kreditinstitut från andra länder.
Datainspektionen får i första hand ålägga företag iett som avses

3 § andra vidtastycket rättelse företaget har lagenöverträttatt om
föreskrifteller meddelats med stöd lagen. Om företaget intesom av
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följer föreläggandet, skall Datainspektionen underrätta behörig
myndighet i företagets hemland. Om rättelse ändå inte sker, får
Datainspektionen förbjuda institutet åtagandengöra här iatt nya
landet. Innan förbud meddelas inspektionenskall meddela behörig
myndighet i institutets hemland. I brådskande fall får inspektionen
meddela förbud föregående underrättelse till hemlandsmyndig-utan
heten.

Den lagstiftningen för banker och kreditinstitutandra medförnya
frikretsen i kreditupplysningslagen filialernautökas med till sådanaatt

utländska kreditinstitut får stå under Finansinspektionenssom anses
tillsyn.

Enligt kreditupplysningslagen ingår i frikretsen för närvarande bl.a.
sådana kreditinrättningar står under Finansinspektionens tillsynsom

inte finansbolag. De nuvarande kreditaktiebolagen ingårär alltsåmen
i frikretsen, medan ñnansbolagen inte tillhör denna krets. Som
tidigare avskaffas finansbolagen kreditaktiebolagennämnts och som
verksamhetsformer och med det begreppetersätts gemensamma
kreditmarknadsbolag. inteFör föregripa Kreditupplysningsut-att
redningens ställningstagande i frågan frikrets,medsystemetom en
förklarade departementschefen det olämpligt utvidga kretsenatt attvar
i förhållande till vad gäller i dag prop. 199293:89 159.som s.

föreslogsDärför de kreditmarknadsbolagen ändringatt nya genom en
§ andra kreditupplysningslagenl stycket skulle undantas frånav

frikretsen. Beträffande de kreditaktiebolagennuvarande förslogs en
övergångsbestämmelse enligt vilken kreditmarknadsbolagde vidsom
tiden för den lagens ikraftträdande driver verksamhet enligtnya
kreditaktiebolagslagen får ingå i frikretsen i fortsättningen.även
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konkurrenslagen8 Den nya

juli konkurrenslag i kraft SFS1993 trädde svenskDen l en ny
materiella efter förebild EG:s1993:20. De reglerna har utformats av

i Genom den lagen harkonkurrensregler Romfördraget. nya man
förbudsprin-missbruksprincipen till s.kövergått från den s.k. den

sådant mellan företaginnehåller förbud samarbetecipen. Lagen mot
på den svenska markna-till syfte begränsa konkurrensenhar attsom

Förbjudna avtal ellerresultat 6 §.dettaden eller av-som ger
frånockså missbrukogiltiga §. Lagen förbjudertalsvillkor 7är ett

ställning svenskadominerande denföretags sidaeller flera av en
konkurrensbegränsande§. Från förbudetmarknaden 19 mot sam-

i enskilda fallmedgesföretag skall undantag kunnamellanarbete
§.gruppundantag 17likartade s.k.för avtal,8 § och grupper av

inte beträffandeföreliggermöjlighet till undantagNågon motsvarande
ställning.dominerandemissbruk av

konkurrensbegränsning följerförbjudenförfarandeOm utgörett en
måste upphöra. Dettadirekt lagen förfarandet utgördet att enav

överträdelsertidigare.förhållande till vad gälldeskillnad i avsom
skadeståndsskyldighet 33 §. De kanförbud kan medföralagens

åläggandeingripanden i formtill konkurrensrättsligaockså leda attav
åläggandepågående överträdelse 23 § ellermedupphöra atten

begångna överträdelserkonkurrensskadeavgift för redanbetala s.k.
§.26

allmänna intressenDepartementschefen har uttalat andra än rentatt
konkurrensla-tillämpningkonkurrenspolitiska inte beaktas vidskall av

intressenolika allmännaavvägning mellanriksdagen efterNärgen.
konkurrens-medföroffentliga regleringarbeslutatlag somomgenom

konkur-situationen uppkommadenverkningar kanhämmande att
rättsligtdåkanFöretagentillämpas.inte alls skallrenslagen vara

avtalKonkurrensbegränsandevissthandlaförpliktade sätt.ettatt
partsviljan,friadenuttryck förinteavtalsvillkor utaneller gersom

ofrânkomligellerlagstiftningeffektavsedddirekt ochär enaven
prop.lagenmed stödangripasintesåledeskanföljd denna, avav

199293:56 70.s.
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9 Sekretess på kreditupplysnings-
området

9.1 Inledning

framgår utredningsdirektivenSom bådedet principielltärav av
intresse och praktisk i månbetydelse vad uppgifterstorav om
enskildas krediter skall kunna in spridas kreditupplys-samlas och för
ningsändamål. Då krediterdet gäller hos banker och finansbolag
omfattas sådana uppgifter särskilda bestämmelser sekretess.av om

påpekas i direktiven iDet det dag oklart i vilken utsträckningäratt
kreditupplysningsintresset kan medföra uppgifterna i frågaattanses
får lämnas ut.

Saken har ställts sin såväl UC Soliditet harspets attgenom som
tillstånd kreditengagemangs-föra och missbruksregister. Eftersomatt

ñnansbolagen uppgifterbankerna och bara lämnar till UC detärut
endast detta företag har tillgång till de uppgifter behövs försom som

inrätta sådana register. Frågan reglerna banksekretessäratt om om
innebär tillåtetdet för bankerna lämna de aktuellaäratt att ut
uppgifterna kreditupplysningsändamål.för En fråga ärannan om

i så fårbankerna fall lämna uppgifterna till UC förhindradeärmen
lämna uppgifter till kreditupplysningsföretag.motsvarande andraatt

Saken kompliceras ytterligare förhållande pådet denatt svaretav
frågan bli beroende uppgifterna i enskildadetsynessenare av om

fallet vidarebefordras kreditupplysningsföretagetavsedda frånär att
till krets finansbolag elleren av

För kreditupplysningsverksamhet olikagäller regler sekretessom
beroende hanterar uppgifterna. I sammanhanget blirvem som

isekretessbestämmelserna kreditupplysningslagen, datalagen,
bankrörelselagen finansbolagslagenoch aktuella. För det allmännas
verksamhet gäller avsnitt olikasekretesslagen. I 9.2 behandlas de
lagsbestämmelserna översiktligt. avsnitt redovisasI 9.3 vilka
bestämmelser blir tillämpliga iför olika företag samband medsom
kreditupplysning.
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9.2 Lagbestämmelser sekretessom

Sekretess enligt kreditupplysningslagen

Kreditupplysningslagens bestämmelser bedrivandetgäller för av
kreditupplysningsverksamhet. tillämpningsområdeFrån lagens
undantas förmedling kreditupplysningar inom frikretsen och mellanav
företag inom koncern.samma

Kreditupplysningslagens återfinns i Därsekretessbestämmelse 14
varit i kreditupplysnings-stadgas den eller har verksamäratt som

inte obehörigen får utnyttja till följdverksamhet röja eller vad han
fått enskildas personliga förhållanden yrkes-därav ellerveta om om

affärshemligheter.eller
vissa i sigDet ligger i uppgifter och försakens ärnatur att som av

känslig måste få utnyttjas inom föroch lämnasnatur ut ramen
kreditupplysningsverksamhet. sådant utnyttjande utlämnandeEtt eller
får dock i kreditupplysningslagen ellerbara ske det sätt som anges
ide föreskrifter Datainspektionen har utfärdatmed stöd lagensom av
för då behörigt tillåtet.verksamheten. Det ochär

förhållandenRent semantiskt uppgifter ekonomiskakan om
affärshemlig-knappast inrymmas yrkes- ochunder lagens begrepp

emellertidheter. Uppgifter enskilda ekonomi ansesom personers
personligt förhållande ochenligt praxis begreppetfalla under

tillämpningsområde.omfattas därför paragrafensav

Sekretess enligt datalagen

Så hjälpuppgifter fysiska behandlas med ADBsnart om avpersoner
gäller datalagen. registeran-I 13 § datalagen stadgas den äratt som
svarig eller tagit uppgifterhar befattning med personuppgifter eller

insamlats sådanatill register inte obehörigen får röja vad hansom
därigenom fått enskilds personliga förhållande. Denna regelveta om
blir tillämplig då personuppgifter kreditupplysnings-databehandlas i

det i frikretsen. Närverksamhet sker eller utanföroavsett om
personuppgifter databehandlas i enligt detallmän verksamhet gäller

i stället iaktuella lagrummet bestämmelserna sekretesslagen.
kreditupplysningsföretag, finansbolagDå banker och lämnar ut

fysiskauppgifter skall detta ske meddatabehandlade om personer
sådana föreskrifterdatalagens regler elleriakttagande somav

Datainspektionen stöd utlämnandemeddelat med datalagen. Annatav
obehörigen strider sekretessbestämmelsen.ske och motanses
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1987:617bankrörelselagenenligtSekretess

sina kan ofta,kunderinformation banker harDen somomsom
kreditupplysningssamman-intresse itidigare nämnts, stortvara av

kreditengagemang ochuppgifternainte minstgällerDettahang. om
informationmöjlighet lämnakrediter. Bankernasmissbruk att utav

banksekretess. Lagbe-reglernablir beroendesina kunder omavom
bankrörelsela-i 6 § första stycketåterfinns 1 kap.häromstämmelsen

obehörigentill bank inteenskildas förhållandeföreskrivsDär attgen.
i deti paragrafen gällerpunktenstycket andraEnligt förstafår röjas.

bestämmelser.i sekretesslagensverksamhet ställetallmännas
ändring1992: 1613har lagenbanksekretessRegeln omgenomom

bankrörelse-till 10 §oförändrad 1 kap.överflyttatsibankrörelselagen
Ändringen regeringeni kraft den dagträdakommerlagen. att

bestämmer.
fysiska ellertill åsyftasförhållande bankenskildasuttrycketMed
egenskapjust i desstill bankenförhållandejuridiska avpersoners

omständigheter hängersådanaalltså sikteLagregelnbank. tar som
enskilde.och denbankenkundförhållandet mellanmedsamman

uppgifteromständigheter ochsådanakrediterBankkunders utgör om
sekretessregeln.alltsåomfattasdessa av

utanförkund tillupplysningarDå lämnarbank mottagareom enen
röjande skersådanttill Ettförhållanden banken.röjs kundensbanken

medföromständighetnågonföreliggerdet inteobehörigen attsomom
upplysningen.lämnatillåtet för bankendet är utatt

skyldighet lämnabankharlagbestämmelserEnligt vissa atten
föreskrivetsådantmyndigheter. Etttillsina kunderuppgifter om

exempel kanbehörigen. Somuppgifter skeutlämnande ansesav
skattskyl-vissa uppgifterbank lämnaåliggerdetnämnas attatt omen

Även myndigheterintressenterandraskattemyndigheterna. äntilldiga
innehållerinformationdelhaenligt lagkan rätt att ta somav
aktieägaresigexempelviskanuppgifter. Det rörasekretessbelagda om

i banken.för anställdaföreträdare debanken elleri
situatio-i vissafårskyldigheten bankernalagregleradeUtöver den

dettasina kunderuppgifterha lämnarätt trots attutatt omansesner
för bankernaskyldighetenVid sidanåliggeruttryckligen dem.inte av
i doktrinensålunda vadföreliggeruppgifterlämna somatt ut

vissalämnahargrå zon, där bankerna rättbetecknats attensom
5 uppl.Håkan Nial, Banksekretessenföreskrivnadeuppgifter utöver

praxis ellerfaståberopaskanstöd för denna33. Som rätt ens.
kanomständigheter bankkundensådanaförekomsten antasattav

uppgiftslämnandet.acceptera
denförhållandet kansistnämnda nämnasdetexempelSom attett

betalningcheckerhållit eller överväger att ta emot ansessomensom
Detsammatäckning kontot.finnsfå besked detha rätt att om
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gäller den betalning kontokort. sådanaI falltar emot ettsom genom
samtycke från kundens sida.ettpresumerar man

För utförlig analys bankernas möjlighet lämna uppgifteren attav ut
i olika situationer hänvisas till Håkan Nials nämnda monografiovan
Banksekretessen.

Att uppgifter enskildas förhållanden till bank sprids inomom en
banken kan nödvändigt för bankverksamheten skall kunnaattvara
bedrivas. Informationen dåbör i princip hållas inom den krets av
befattningshavare behöver den för kunna fullgöra sinaattsom
uppgifter. Särskilt detta då det gäller notariatkunder.noga anses vara
Här förekommer det enligt uppgift datorerna spärrade för be-äratt
fattningshavare andra avdelningar jfr betänkandet Företagshemlig-
heter SOU 1983:52 204.s.

Bankerna utbyter också sinsemellan vissa uppgifter kundernasom
krediter på det redovisas i avsnittensätt 10, 21 och 22. Dettasom
informationsutbyte sker huvudsakligen förmedling UC ochgenom av
har utvidgats till omfatta vissa finansbolag.att

Datainspektion har med stöd datalagen utfärdat föreskrifter förav
bankernas behandling personuppgifter. Inspektionen har medävenav

kreditupplysningslagenstöd utfärdat förskrifter för informations-av
tillutbytet den del det utanför frikretsen. Dessa föreskrifteräger rum

har inte någon självständig betydelse för hur begreppet obehörigen
i bankrörelselagen skall tolkas. förhållandetDet utlämnandeatt ett av
uppgifter sker i överensstämmelse Datainspektionensmed förskrifter
innebär inte automatiskt det behörigt enligtäratt att anse som
bankrörelselagens sekretessbestämmelse jfr Nial, 78t.ex. a.a. s. n.

regeringensoch beslut 8den november 1990, Justitiedepartementets
90-1086.dnr Obehörighetsbegreppen i datalagens och kreditupplys-

ningslagens sekretessbestämmelser påverkas däremot förskrifterdeav
Datainspektionen utfärdat med stöd respektive lag.av

Sekretess enligt lagen 1988:606 finansbolagom

Även finansbolagens information kundernas krediter intresseärom av
i kreditupplysningssammanhang.

I 26 § finansbolagslagen föreskrivs den variteller haräratt som
verksam i finansbolag inte obehörigen får röja fåttvad han därvid

affarsförhållande personliga förhållande.eller Iveta om annans
förarbetena till finansbolagslagen framhölls sådant uppgiftsläm-att
nande ingår nödvändig del ordinäraden verksamhetensom som en av
inte obehörigtkan 197879: 170 praxisprop. 53. I haranses som s.
utvecklats visst utbyte kreditinformation mellan finansbolagen.ett av
Som redovisats tidigare lämnar finansbolagen också uppgifter om
kreditengagemang missbrukadeoch krediter till UC på motsvarande

bankerna.sätt som
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Företagsformerna finansbolag kreditaktiebolagoch ersätts genom
1992:1610lagen kreditmarknadsbolag med företagsformenom

kreditmarknadsbolag. Av bestämmelsen i denna lags 1 kap. 5 §
framgår enskildas förhållande till kreditmarknadsbolag inteatt
obehörigen får röjas. Regeln i sak bestämmelsen i finans-motsvarar
bolagslagen utformatsoch har efter förebild regeln banksekre-av om
tess.

Sekretess enligt sekretesslagen 1980:100

Sekretesslagen tystnadspliktenreglerar i allmän Någonverksamhet.
kreditupplysningsverksamhet bedrivs för intenärvarande i offentlig
regi. Sekretesslagen blir därför inte direkt tillämplig i kreditupplys-
ningsverksamhet.

intresse i blir iAv sammanhanget stället den sekretess rådersom
för Datainspektionens och Finansinspektionens tillstânds- och
tillsynsverksamhet.

Sekretess råder enligt 9 kap. 6 § sekretesslagen Datainspektio-hos
i ärende tillstånd tillsyneller för uppgift enskildsnen om om

personliga eller ekonomiska förhållanden, det kan denantas attom
enskilde någoneller honom närstående lider skada eller men om
uppgifter röjs. skaderekvisitEtt denna brukar benämnastyp ettav
rakt skaderekvisit innebär vanligenoch det föreliggeratt en
presumtion för uppgifternade aktuella offentliga.äratt

Enligt 8 kap. §5 sekretesslagen gäller sekretess i statligbl.a.
myndighets verksamhet består i tillståndsgivning eller tillsyn medsom
avseende bank- och kreditväsendet. Den myndighet åsyftas ärsom
Finansinspektionen. Sekretessen omfattar enligt första stycket andra
punkten i paragrafen uppgifter ekonomiska eller personligaom
förhållanden för den har i affärsförbindelse liknandeellerträttsom
förbindelse med den myndighetens verksamhet omfattar.som
Finansinspektionens verksamhet omfattar finansbolagbl.a. banker och
kreditmarknadsbolag. Sekretessen omfattar alltså uppgifter om
ekonomiska personligaoch förhållanden hos dessa företags kunder.
Denna sekretess vad brukar kallas absolut. innebärDet denär attsom
gäller utlämnande uppgifterna medför skada eller ej.oavsett ettom av
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i olikaTillämpliga sekretessbestämmelser9.3
verksamhetföretags

Banker

gällerinom frikretsenkreditupplysningar förmedlas bankernaDå av
sekretessbestämmelser-kreditupplysningslagens regler endastinte utan

informationenDetta gälleri bankrörelselagen. oavsett omna
kreditupplys-Då bank däremot lämnarvia UC ellerförmedlas en
bankrörelse-förutomfrikretsen gällerutanförningar till mottagareen

dåexempelvis falletSåkreditupplysningslagens regler. ärlagen även
emellertid finans-Omtill finansbolag.uppgifterbank lämnar etten

ingår i koncerntill banken ochdotterbolagbolaget är ett samma
kreditupplysningslagen.tillämpningkoncernregelnutesluter av

då uppgifteri verksamhetblir tillämplig bankernasDatalagen om
Datalagens sekretess-databehandlas.fysiskakunder är personersom

fysiskauppgifterdåalltså bank lämnargällerbestämmelse omen
frikretsen.såväl inomtill utommottagare sompersoner

verksamhet. I dentillsyn bankernasFinansinspektionen överutövar
verksam-tillämplig förkreditupplysningslageneller ärmån datalagen

tillsynsmyndighet.Datainspektionenheten är

UC

huvud-informationsutbytetbankinternasker detSom nämntsovan
kreditupplysnings-bankinternaföretagsvia UC. För dettasakligen

formellt.sekretessregel intebankrörelselagensgällerverksamhet
sikte på banker.bestämmelse baraDenna tar

dendetta medfrikretsen motiveradesiDå UC inkluderades att
skulleverksamhet endastUC:sbankinterna delen som ensesav

mellankreditupplysningsverksamhetenorganiseraform försärskild att
Även sekretessbe-bankkrörelselagenssinsemellan.bankerna om

i densig företagetför UC,inte formellt gällerstämmelse anser
sekretessiakttaskyldigtverksamhetenbankinterna delen att sammaav

också åtagandebolagsordning innehållerUC:sbankerna. attettsom
tystnadsplikt.iakttaförbinder siganställdatill företagets attattse

får inte ändrasregeringen ochBolagsordningen har godkänts utanav
medgivande.dess

integällerfrikretsenUC tillhörbåde ochEftersom bankerna
UC:sbankinterna delenför denkreditupplysningslagens regler av

tillsynDatainspektionen inte utövarinnebär bl.verksamhet. Det atta.
tillsynkreditupplysningsverksamhet. Dennadel UC:sdennaöver av

Finansinspektionen.i ställetankommer
ochmellan bankervia UC skerinformationsutbyteFör det som

följerDettaregler.kreditupplysningslagensgäller däremotfinansbolag
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tillämpningsområdeinte ingår i frånfinansbolagen den lagensattav
upplysningar till UCfrikretsen. Då finansbolagen lämnarundantagna

från alltså kreditupplysnings-får uppgifter detta företag gällereller
stårverksamhetenbestämmelse sekretess. Denna dellagens om av

Datainspektionen.tillsynunder av
kreditupplysningslagens tillämpningsom-harVad sagts omsom nu

fråga ingår i koncernfinansbolaget iråde gäller oavsett sammaom
blirKoncernregelnuppgiftslämnande banken ellerdensom

uppgifter via UC. Trotsförmedlingen skertillämplig eftersom attav
ingå iinte koncernföretag bankägt kan detdetta är somanses samma

någon bankerna.av
såväl inompåminnas datalagen gällerAvslutningsvis skall attom

uppgifter fysiskaså UC databehandlarfrikretsenutanför snart omsom
tillsynsmyndighet förDatainspektionen enligt datalagenärpersoner.

hantering personuppgifter.denna av

kreditupplysningsföretag UCAndra än

kreditupp-i principUC gällerkreditupplysningsföretagFör andra än
kreditupplysningsföretag tillhörOmlysningslagens regler fullt ut. ett

inteenligt ordalagenkreditupplysningslagendockkoncern, ären
företag inomtill andraupplysningar förmedlastillämplig när samma

föreskrivitDatainspektionenkan dockDetkoncern. nämnas attatt
i kreditupp-sintidigare tillhörde Esselte-koncernen,Solididtet, som
tillämpa lagenshadeföretag inom koncernenlysning till andra att

kreditupplysningsföretagen behandlarSåmateriella regler. snart
sekretess-ADB gäller datalagenspersonuppgifter med hjälp av

bestämmelse.
kreditupplysningsföretagensDatainspektionen tillsyn överutövar

sinpersonuppgifter. Ibehandlingochkreditupplysningsverksamhet av
Finansinspektionensstår Soliditet underfinansbolagegenskap ävenav

tillsyn.

inansbolagenF

Kreditupplysningslagensinte frikretsen.tillhörFinansbolagen
finansbolagssekretessenalltså vid sidansekretessbestämmelse gäller av

Dåkrediter.kundernasinformationdå Finansbolagen lämnar ut om
dessutomdatabehandlas gällerfysiskauppgifter personerom

sekretessbestämmelse.datalagens
tillsyn.Finansinspektionensstårverksamhet underFinansbolagens

databehandlingkreditupplysningsverksamhet ochFinansbolagens av
Datainspektionen.tillsynpersonuppgifter står dessutom under av
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9.4 Avtalsgrundad sekretess

ocksåEn skyldighet iaktta sekretess kan på Sådanagrundas avtal.att
träffas i olikaöverenskommelser kan sammanhang, mellant.ex.

i företag internt utbyter informationdeltagare krets elleren av som
kreditupplys-kreditupplysningsföretag och den begärmellan ett som

ning.
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10 Soliditetsärendet

Såväl UC Soliditet får enligt Datainspektionens föreskrifter förasom
register beviljadeöver bank- och kontokortskrediter och över
missbruk sådana krediter jfr avsnitten 21 och 22. Informationenav
får samlas från banker, finansbolag vissaoch andra kontokorts-
givande företag. I Soliditets fall kan UC uppgiftskälla.även vara
Enligt inspektionens föreskrifter får uppgifterna i sin lämnastur ut
enbart till sluten användargrupp bestående kretsen av samma som
lämnar uppgifter till registret. Denna slutna användargrupp samman-
faller inte med frikretsen, eftersom finansbolagäven och vissa andra
kontokortsgivande företag har möjlighet ingå i användargruppen.att

I sammanhanget kan påminnas Soliditet inte heller hör tillattom
frikretsen. Detsamma gäller den del UC:s verksamhet fallerav som
utanför den bankinterna kreditupplysningsverksamheten se avsnitt

l.
I praktiken det bara UCär har möjlighet föra det beskrivnaattsom

kreditengagemangs- och missbruksregistret. Anledningen är att
Soliditet inte får tillgång till de bankuppgifter behövs försom
registret. Bankerna och UC sig reglerna banksekre-anser p. g.a. om

förhindrade lämna dessa uppgifter tilltess inteatt mottagareen som
bunden denär sekretess gäller för banker och finansbolag.av som

Soliditet har därför inte kunnat lägga något kreditengagemangs-upp
missbruksregister.och

Soliditet har sig tillvänt den dåvarande Bankinspektionen och
hemställt uttalande det aktuella utlämnandet uppgifterett attom av
inte skulle strida sekretessen enligt bankrörelselagen ellermotanses
lagen finansbolag. Bankinspektionen fann sammanfattningsvisom att
något uttalande i frågan inte borde inspektionengöras beslut denav
18 april 1991. Sedan Soliditet fört frågan vidare bedömde regeringen

Bankinspektionens beslut avstå frånatt det begärdagöraatt att
uttalandet saknade rättsverkan och därför inte kunde överklagas
regeringsbeslut 185791.

Soliditet försökte då undanröja det aktuella hindret skaffaattgenom
auktorisation finansbolag så finansbolagssekretess därigenomattsom
skulle komma gälla beträffande de aktuella uppgifterna. Enligtatt
bankernas bedömning medförde emellertid det förhållandet att
Soliditet blivit finansbolag inte finansbolagssekretess kom gällaatt att
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i Soliditets kreditupplysningsverksamhet. ansåg därför hindretDe att
uppgifternautlämnande kvarstod.mot ett av

Näringsfrihetsombudsmannen, NO, i 1992 iväckte talanmars
affärsbankerna finans-Marknadsdomstolen och dessa ägdamot av
Sveriges Föreningsbank. Han yrkadebolag, sparbankerna och att

finansbolag åläggas vid vitesamtliga banker och bankägda skulle att
uppgifter beviljade krediter, missbruktillhandahålla Soliditet om av

villkorcheckräkningskrediter UCoch personkonton samma som
tillgång till Bankerna bestred yrkandet.fick dessa.

uppgifter låntagares kreditengagemang ochNO hävdade att om
vid kreditbedömningen. Banker-missbruk krediter har värdestortav

Soliditet sådana uppgifter enligt hanstillhandahållavägran att varnas
innebar klarmening betrakta leveransvägran ochatt ensom en

Soliditet i förhållande till UC. Han gjorde gällandediskriminering av
och samordnade agerandebankernas gentemotatt gemensamma

utgjordebojkottliknande agerande. FörfarandetSoliditet ett envar
från Denkonkurrensbegränsning otillbörlig allmän synpunkt.som var

kreditupplysningar,för förmedlingenpåverkade prisbildningen av
försvårade siktocheffektiviteten inom branschenhämmade samt

uppfattning utgjordenäringsutövning. Enligt NO:sSoliditetshindrade
särreglering innebar densådan rättsligintebanksekretessen attsomen

någraförelåg interegleringen spel. Detkonkurrensrättsliga sattes ur
ursäktade konkurrensbe-omständigheter i målet motiverade ellersom

gränsningen.
uppgifter kreditengage-å sin sidagjorde gällandeBankerna att om

i kreditupplys-ringa betydelsemissbruk jämförelsevisoch harmang
kreditbe-informationen förviktigasteningsverksamheten. Den

betalningsanmärkningarienskilda ställetdömningen ärpersonerav
omfrågad i kreditupp-gångermångauppgift hur äroch en personom

inteuppfattning SoliditethadeEnligt bankernaslysningssammanhang.
saknadetillbakagång grund denågon dramatiskdrabbats attavav

till uppgifterna.tillgång de aktuella
innebarbanksekretessockså reglernaBankerna hävdade ettatt om

Soliditet.tilluppgifterna lämnadesaktuellahinder de utattmot
i princip lämnasfår baraUppgifter omfattas banksekretess utavsom

myndigheter i radråder tilltill vilka banksekretess ellerandra för en
särreglering uttrycker samhälletsfall. Banksekretessen är synsomen

186jfr 198182: 165bedrivasbankverksamheten börhur prop. s.
myndigheternaskonkurrensvårdandeintedet kunde deoch vara

förändradfastställabanksekretessen elleruppgift överprövaatt en
befrämja inte bara desyfteBanksekretessensinnebörd den. är attav

detnäringslivets ochbankernas,individuella bankkundernas ävenutan
Soliditet,tilluppgifterna skulle lämnasintressen. Omallmännas

skulle skadas.förtroendet för bankernainrmebar risk fördet atten
justenligt uppfattningbankernasEftersom syftet med banksekretessen
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detta förtroendeär värna den i ifrågasättaärendet konkurrens-att var
begränsningen precis sådan effekt särregleringen kundeen av som

nödvändig och avsiktsägas med förbunden med denna ellervara en
ofrånkomlig följd den prop. 1981822165 5.187.av

Bankerna menade banksekretessen skiljde sig i två avseendenatt
från sekretessden skulle ha åvilat Soliditet Soliditet hade haftsom om
tillgång till uppgifterna. Det banksekretessen absolutattena var var
i den bemärkelsen den inte innefattade något skaderekvisit och detatt

ingenandra meddelarfrihet råder för uppgifter omfattasattvar som
banksekretess. Bankerna menade båda dessa skillnaderattav var

motiverade syftet med banksekretessen, nämligen värnaattav
Ävenförtroendet för bankerna. detta medförde enligt deras upp-

fattning ifrågasättaden konkurrensbegränsningen sådan medatt var en
avsikt förbunden särregleringendel gjorde förfarandetav som
försvarligt det skulle ha konkurrensbegränsandeäven om anses en
effekt. åberopade ocksåBankerna bankernas kreditengagemangs-att
register samtidigt utgjorde deras kundregister och de hadeatt ett
legitimt intresse sådana företagshemligheter inte röjdes.attav

iBankernas argumentation sekretessfrågan kommer behandlasatt
i avsnitt 21.2. Frågan huruvida banksekretessen kannärmare anses

sådan särreglering konkurrenslagen spelutgöra sätteren som ur
i avsnittbehandlas 21.3.

Marknadsdomstolen fann uppgifterna kreditengagemang ochatt om
missbruk hade betydelse för Soliditets kreditupplysningsverksam-stor
het. Bankernas förfarande lämna uppgifter till UC inte tillatt men
Soliditet bedömdes medföra fördel för UC och nackdel fören en
Soliditet i konkurrensen dem emellan. Domstolen konstaterade att

innebardetta konkurrensbegränsning diskrimineringochen en av
Soliditet. Enligt domstolen det uppenbart bankernas förfarandeattvar
försvårade Soliditets näringsutövning. Förfarandet ansågs också
påverka prisbildningen och hämma effektiviteten marknaden. Dis-
krimineringen Soliditet måste enligt Marknadsdomstolensav upp-
fattning Domstolenupphöra. UC fick ifrågavarandemenade att om
uppgifter från bankerna krävde konkurrenshänsynen också Soliditetatt

normaltoch andra konkurrenter till UC kreditupplysnings--
marknaden hade få ansågsdem. Det dock tänkbarträtt att att-
diskrimineringen borde undanröjas något exempelvissätt,annat

UC inte fickheller uppgifterna från bankerna.attgenom
påpekadeMarknadsdomstolen för vilken lösningavgöraatt attman

möjlig måste ställning till rättsligabl.a. de problemtasom var
rörande sekretessen aktualiserats i hänvisning tillärendet. Medsom
Kreditupplysningsutredningens pågående bedömdearbete domstolen

åläggande för bankerna lämna de begärda uppgifternaatt ett att ut
skulle komma föregripa ställningstagandestatsmakternas iatt
lagstiftningsärendet. I den situationen ansågs bankernas vägran att
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otillbörlig från synpunkt såsomuppgifterna inte allmänlämna vara
enligt N0:s talan lämnadesför ingripande konkurrenslagen.krävs

därför bifall.utan
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ll Kreditupplysning i några andra
länder

Kreditupplysningsverksamhet bedrivs i andra länder Sverigeäven än
huvudsakligen med ADB-stöd. På grund härav regleras kreditupplys-
ning ofta olikade ländernas datalagstiftning. Reglerna igenom tar
vissa sikteländer uteslutande fysiska omfattar ipersoner, men

såväl fysiskaandra länder juridiska En utförligsom personer.
förredogörelse utländsk datalagstiftning finns i Bilaga 4 till Datalags-

utredningens förslag SOU 1993:10. internationellaDet samarbetet
dataområdet beskrivs i avsnitt 12.
Till skydd för konsumenter finns i flera särskild lagstiftningländer
konsumentkrediter. I vissa fall innehåller lagstiftningen reglerom som

får betydelse för kreditupplysningen enskildaom personer.
Även banksekretessen får betydelse för kreditupplysningsverksam-

heten i de olika länderna. Sekretessen kan reglerad i lag ellervara
följa rättspraxis.av

det följande beskrivsI kortfattat kreditupplysningsverksamheten i
olikanågra länder.

Danmark

För kreditupplysningsverksamheten i Danmark gäller Lov privateom
register nr 293 af 8 1978.juni Lagens tredje kapitel innehåller
särskilda bestämmelser för kreditoplysningsbureauer. Med
kreditoplysningsbureauvirksomhed sådan verksamhetavses som
innefattar registrering upplysningar bedömningför ekonomiskav av
soliditet kreditvärdighetoch i avsikt vidarebefordra dessaatt upp-
gifter. Den bedriva sådan verksamhet skall anmäla dettaattsom avser

Registertilsynet, Någottillsyn lagens efterlevnad.till utövar översom
föreligger inte. Ettpå tillstånd för verksamhetens bedrivandekrav

företag sin till Registertilsynet, Avtjugotal har anmält verksamhet
några till bolag.dotterbolag utländskadessa är

innehållerkreditupplysningsföretagens register endastDe danska
kredit-Lppgifter varit föremål föreller harärom personer som

betydelserrövning. Enligt får sådana uppgifter harlagen bara som
bedömningen kreditvärdighet registre-vid ekonomisk soliditet ochav

lämnas Registren känsligoch får inte innehålla uppgifterut.ns av
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angående religion politiska, sexuella ellersamtnatur, t.ex. ras,
medicinska förhållanden.

gången kreditupplysningsföre-Då första registreras ettaven person
registreradfå meddelande detta. Enhar han rätt etttag att om person

också få vilka kreditupplysningar harbegäranhar rätt att veta som
halvåret. Om kreditupplys-honom under detlämnats senaste ettom

oriktiga missvisande uppgifterningsföretag eller harlämnar ut
uppgifterna.företaget skyldighet eller ändrarättaatt

kreditupplysningsverksamhet bedrivs banker reglerasDen avsom
22 9 januar 1991.och sparekasserLov banker nrav om

andelskasser, har iPengeinstitutter, banker, sparekasser ochdvs
kreditupplysningsverksamhet. Om bankprincip bedrivarätt att en

regelrättemellertid bedriver verksamheten sätt ettsomsamma
tredje kapitlet itidigare nämndakreditupplysningsföretag, gäller det

tillkreditupplysningar bankernasprivate registere. LämnasLov om
åligger banken följatill banker, deteller andrakunder attegna

penninginsitutters videregivelse afi Bekendtgörelsebestämmelser om
1988. Dessa reglerkreditoplysninger 122 11nr motsvararmartsav

kreditupplysningsföretag.gäller för regelrättadelvis de regler som
dåmeddela kundenbanken skallexempel kanSom nämnas att en

åliggeroch detkreditupplysning första, gången lämnas honom attom
idå oriktiga uppgifter har lämnatsvidta rättelsebanken att en

Även skyldiga följakreditupplysning. utländska banker är att
förordningen.ibestämmelserna

enligt aktuella för-skyldigheter dengäller bankernasNär det nu
tillsynsmyndighet, medanRegistertilsynetordningen kan anses som

inomfrågor fallerexempelvisFinanstilsynet tillsyn överutövar som
bankerna utbytaNågon möjlighet förbanksekretessen.för attramen

inomför närvarande skersinsemellan detupplysningar sätt som
inte.frikretsen finnssvenskaden

iFinanstilsynet Köpen-Datatilsynet ochUtredningen har besökt
förhållanden finns idanskautförligare redogörelse förEnhamn.

kreditupplysnings-EES-anpassningutredningens delbetänkande av
SOU 1992:22.lagen,

Norge

Soliditet ochkreditupplysningsföretagen i Norge ärDe största
Soliditets verksamhetCreditinform. Större delen avser upp-av

i första handCreditinformprivatpersoner, medanlysningar om
trettiotalfinnsföretag. Härutöverkreditupplysningarlämnar ettom

kreditupplysningsföretag.mindre
1978 48juniLovkreditupplysningsverksamhet gällerFör nr.av

givitsForskrzftertillhörandemedpersonregistre avsomm.m.om
behandlarpersonregisterlagensärskild delEnJustisdepartementet. av
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kreditupplysningsverksamhet. Lagen omfattar både fysiska och
juridiska och såvälgäller manuella register ADB-personer som
register.

Kreditupplysningsverksamhet kräver tillstånd, Konsesjon, av
Datatilsynet. Dessutom krävs motsvarande i Sverigesätt som- -
tillstånd för ADB-registrering enskilda och förav personer an-

vissavändandet känsliga uppgifter.av
Uppgifter privatpersoner registreras hos kreditupplysningsföre-om

i samband med i fråga blir föremål för någon formatttagen personen
betalningsamnärkning då kreditupplysningsförfråganeller görs.av en

Uppgifter företag och företagare förs i kreditupplysningsföre-om
register i registrering i officielltsamband med skertagens att etten

företagsregister.
fårKreditupplysningar inte lämnas omständigheternadetut om av

framgår den frågande inte har sakligt upplysningarna.behovatt ett av
inteBestämmelsen inte straffsanktionerad. Enskildaär sompersoner

näringsidkare få innehållet ihar underrättelseär rätt att en om
Ävenkreditupplysningar företagare ochhar lämnats dem.utsom om

möjlighet till i kreditupplysnings-företag har emellertid insynen
innebär fåregistret. Denna de bl.a. harrätt rättatt att veta vem som

gjort förfrågningarhar dem.om
skadeståndsansvar förKreditupplysningsförtagen strikthar ett

upplysningarekonomisk uppkommit har lämnatsskada attgenomsom
varit felaktiga elleri strid eller uppgifterna harmed lagen attgenom

uppsåtalltså oberoendemissvisande. Ansvaret gälleruppenbart av
intevårdslöshet, det omfattar ideell skada.eller men

kreditupplysnings-vissa kreditinstitut får bedrivaoch andraBanker
Datatilsynets tillstånd, verksamheten fallerverksamhet utan men

lämnapersonregisterlagen. För bankerna skall kunnaunder att
till sina respektive kunder, krävs samtyckeuppgifter varandra ettom

enskildai beslut i det fallet bankensfrån kunden, stöd lag eller ett av
sådantfullmakt fattanågon styrelsensstyrelse eller har ettattsom

beslut.
begåtts,brott harkreditmissbruk, innebärBeträffande att ettsom

imissbruksregister förscentraltuppgifter tilllämnas ett som
upplysningarbanker hämtaHärifrån andraregi. kanbankernas om

fåinte deldockbanker kankreditmissbruk. Andra ändessa avgrava
informationen.

Finland

företag,kreditupplysningsverksamhetenFinland dominerasI treav
KreditgivaresFinskaAsiakastieto ochSoliditet, Suomennämligen

Andelslag.
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Beträffande register innehåller uppgifter enskildasom om personer
gäller Personregisterlag 30.4. 1987471. Lagen gäller såväl manuell
registrering registrering med hjälp KänsligaADB. uppgifter.som av

religiös politiskavseende eller uppfattning, brott, hälsa,t.ex. ras,
sjukdom, sexuellt sociala förmåner, fårbeteende eller inte registreras.

innehållerLagen också till insynbestämmelser och rättelse.rättom
innehållerLagen vissa särbestämmelser kreditupplysnings-om

verksamhet, definieras inhämtande registreringochsom som av
personkreditupplysningar i syfte överlåta vidare,dem det skeratt om
i form näring. åligger bedriver sådanDet den verksamhet attav som

registreradeunderrätta första gången upplysningar försden honomom
i kredimpplysningsregister. kreditupplysningsföretagEtt skallett

också omfrågad till vilketbegäran meddela och förav en vem
ändamål kreditupplysning honom har lämnats under deuten om

månaderna uppgifterna honom harsenaste samt avsex vem om
erhållits eller varifrån de härstammar.

står tillsynLagens efterlevnad under Dataombudsman och ettav en
särskilt beslutsfattande Datasekretessnämnden.organ,

Storbritannien

från för databehandlingThe Data Protection 1984 gällerAct av
uppgifter fysiska Datafrågor friståendehandläggsom personer. av en
myndighet the Data Protection Registrar. Lagens materiella del utgörs

åtta dataskyddsprinciper efter förebild Europarådskon-av som av
ventionen ändamål,handlar bl.a. insyn och till rättelse.rättom

Consumers Credit från innehållerThe Act 1974 skyddsregler i
samband med konsumentkreditgivning. Bl.a. kräver kreditupplys-
ningsverksamhet kreditgivningoch till andra företag med be-än
gränsad ansvarighet särskild licens. innehållerLagen regler rätten om

tillför konsumenter insyn och till i samband kreditupp-rättelse med
lysning.

I England finns ingen lagreglerad banksekretess, sekretess-men en
skyldighet för bankerna föreligger enligt rättspraxis, jfr den s.k.även

BankingJacks Report Services: Law Practice;and Report by the
Review Committee 1988 innehåller rekommendationerbl.a.som
angående banksekretessen.

Kreditupplysningsmarknaden så olikauppdelad företagär sätt att
kreditupplysningsysslar med företag respektive privatpersoner.om

Utredningen haft diskussioner företrädare förhar med företagett av
vardera slaget, nämligen Dun Bradstreet företagsinformation och
Equifax upplysningar privatpersoner.om

Information från officiella register frånföretag hämtas bl.a. ochom
tidningar. Kreditupplysningsföretagen också viss möjlighethar att
erhålla information företag från På förfråganbankerna. kanom en
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bank lämna form förslag till kreditbeslut gårut ut atten av som
avråderbanken från kredit eller meddelar intedet finns någraatt

uppgifter talar kredit beviljas. I det fallet fåremot attsom en senare
kreditupplysningsföretaget på köpet informationen företaget haratt

konto hos banken. Härav kan slutsatsen dras i frågabankenett att en
gång har gjort bedömningen företaget har eller haft såharatt en- -
tillfredsställande ekonomi fåttdet har lov bankkonto.öppnaatt att ett
Det beskrivna uppgiftslämnandet skriftligen.sker

Kreditupplysningsföretagens register för upplysningar enskildaom
uppbyggda adressregister,grundval där basupp-ärpersoner av

gifterna hämtas från röstlängderna. 18 år finnsPersoner under inte
i register.med dessa Man har inte tillgång till uppgifter födelse-om

någon identifieringshjälp.data eller motsvarande
Registry Trust domstolsinformation Countrylämnar Court

kreditupplysningsföretagen.judgments och konkursbeslut till
Vissa kreditgivare tillgång till kreditupplysningarhar privat-om

innehåller uppgifter kreditengagemangaktuellapersoner som om
information betalningsförsummelser information.white och black
information via kreditupplysningsföretag inomutväxlasDenna ett

bestå finansieringsföretag,slutna användargrupper kan banker,som av
byggnadsfirmor, återförsäljare företag till-postorderföretag, eller som

någon kredit- Informationsutbytethandahåller form eller kundkort.av
på ömsesidighet. Medlemmarna får tillgång tillbygger typsamma av

information Informationen består vanligende lämnar.som av
uppgifter kredittagarens kreditgivare ochoch adress, typnamn avom
kredit kreditkort, lån, leasing finansiella fakta aktuelltetc och som

betalningsterminer kreditgräns. innehållerkreditbelopp, och Den
uppgifter betalningshistorik, huruvidaockså dvs denom om om-

frågades betalningar i tidhar skett ellerrätt
tillgång till uppgifter betalningsför-Vissa medlemmar har bara om

tillgång till vissa uppgiftersummelser. Andra företag har därutöver
kreditengagemang.om

också i beskrivna De lämnar dockBankerna deltar det samarbetet.
uppgifter betalningsförsummelser. Det harför närvarande bara ut om

fortsättningsvisemellertid vissa banker övervägeruppgetts att att
kreditengagemanguppgifter kundernas avseendelämna ävenut om

vissa lån.typer av
sammanställningarKreditupplysningsförtagen inte någragör egna

försumliga inte någraavseende betalare. De lämnar heller rekommen-
redovisari samband kreditupplysning endast fakta.dationer med utan

Tyskland

Daiaskyddslagen, Deutsches BDSGBundesdatenshutzgesetz
innehåller till enskildaantal bestämmelser syftar skyddaett attsom
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kränkningar privatlivet uppgifter dem ADB-mot attav genom om
behandlas. Lagen innehåller ingen särskild bestämmelse känsligaom
uppgifter, enligt praxis denna uppgifter fåratt typmen anses av
behandlas endast i begränsad omfattning.

Banksekretessen i Tyskland inte ireglerad lagär utan ettses som
utslag det förtroendeförhållande råder mellan bankerna ochav som
deras kunder. Den enskilde kundens uppfattning vad börom som
omfattas tystnadsplikten innebär i principavgörande. Dettaär attav

uppgifterhans samtycke krävs för hans krediter fåskall lämnasatt om
ut.

Den tyska marknaden för kreditupplysningar enskildaom personer
domineras cirka tio regionala Schufaföretag, centralt samord-av som

det s.k. Bundes-Schufa i Wiesbaden. Utred-med sätenas genom
ningen våren 1993 Bundesschufa fick härvidbesökte under och delta

sinhur Schufa bedrev verksamhet.av
till kreditinstitut i övrigtSchufa delen banker och ochägs största av

detaljhandels- postorderföretag. vilaroch Verksamheten ettav
ömsesidigt informationsutbyte. Kreditinstituten företagenoch lämnar

information sina kunder till Schufa och får enligt grund-ut om en
princip reciprocitet tillgång till in-läggande typom samma av

formation de har lämnat.som
leasingföretag uppgifterBanker, och kontokortsföretag lämnar ut

vissa krediter betalningsförsummelser ochtyper samtom av om
information får i sinkreditrnissbruk positiv och negativ och tur

tillgång till information. och postorderföreta-motsvarande Handels-
uppgifterinformationsutbyte med Schufa endastdäremotgens avser

betalningsförsummelser kreditmissbruk.och Den typenom senare av
information intresse för banker, eftersomävenstortanses vara av
betalningsförsummelser i samband med varuinköp uppfattas som en

de första varningssignalerna privatpersonsbeträffande be-av en
talningssvårigheter.

Kreditupplysningsinformationen i in sambandsamlas med att en
kreditbedömning Den enskilde får underteckna särskildgörs. en
klausul i innebär till uppgifterkreditkontraktet samtyckeett attsom

krediten tilllämnas vidare Schufa.om



103som 1993:110

påInternationellt samarbete12

dataområdet

Europarådet

Konventionen skydd fördataskyddskonvention,Europarådets om
personuppgifter EURdatabehandlingvid automatiskenskilda av

dåhittills det gällerinternationella dokumentetviktigaste108, detär
i och trädde1981 StrasbourgKonventionenpersondataskydd. antogs

medlemsländerEuroparådets tjugoen1985. Hittills har tolvikraft av
Frankrike, Spanien, Norge,Sverige,konventionen, nämligentillträtt

Österrike, Irland,Danmark,Storbritannien, Luxemburg,Tyskland,
sigfå anslutaEG ansöktFinland. Nyligen harIsland och även attom

konventionen.till
personligtillsäkerställaDataskyddskonventionens syfte rättenär att

enskildpersonuppgifter idatabehandlingi samband medintegritet av
konventionsstaternafritt dataflöde mellanverksamhet. Ettoch allmän

lagstift-sin nationellaolika ide ländernamöjliggörasskall attgenom
integritets-minimireglerkonventionensning inför omgemensamma

skydd.
uppgifterinnebärintegritetsskyddgrundläggandeKonventionens att

korrekt ochdatabehandlasinhämtas ochskall ettom personer
för bestämtuppgifterna får ske endastAnvändningenlagligt sätt. av

och,korrektaUppgifterna skalländamål artikel 5.angivna omvara
sexuallivhälsa,Uppgifternödvändigt, hållas aktuella. tro,om ras,

nationellakonventionslandetsendastfår databehandlasbrottoch om
artikel 6.integritetsskyddgodtagbartlag ettger

datasäkerhetbestämmelserocksåinnehållerKonventionen om
artikel 8.rättelsetill insyn ochartikel och7 rätt

lagstift-i nationellstödkräverfrån bestämmelserAvvikelser dessa
nödvändiga iavvikelserna bedömasmåste ettning. Dessutom som

ellersäkerhetenallmännaskydda dendemokratiskt samhälle för att
artikel 9.rättigheterfri- ellerenskilda personers

huvudregelnfråntillåtet undantagtvåi fall det göraEndast är att
Detartikel 12.konventionsländernamellanfritt dataflöde enaettom

särskilda skyddsbe-lagstiftning innehålleravsändarlandetsdåfallet är
mottagarlandetspersonuppgifter, medanvissaförstämmelser typer av

andra falletDet är närlikvärdigt skydd.intelagstiftning ettger
slutligaoch detkonventionsstatviauppgifter skeröverförandet enav
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mottagarlandet inte tillträtt konventionen. I dessa fall kan avsändarlan-
det förhindra dess lagstiftning kringgåsatt krävaatt t.ex.genom
särskilt tillstånd för överföringen.

Konventionen reglerar också formerna för samarbetet mellan
konventionsstaterna. Det åligger de olika länderna elleratt utse en
flera myndigheter skall för samarbete och informationsom ansvara

emellan. I Sverige ankommer dessa uppgifterstaterna Datainspek-
tionen.

Europarådet har tagit fram rekommendationer sektorsvis på data-
skyddsområdet. Dessa rekommendationer reglerar bl.a. skyddet för
personuppgifter i polisregister, på socialförsåkringsomrâdet ioch an-
ställningsförhållanden. Några rekommendationerpå kreditupplysnings-
området finns dock inte.

Inom Europarådet pågår för närvarande utredningar sådanaom
integritetsproblem har samband bl.a. videotexanvändningenmedsom
inom banker, användningen kontokort och maskinläsbara identitets-av
handlingar.

OECD

Inom Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling,
OECD, har utarbetats vissa riktlinjer i fråga integritetsskyddet ochom
persondataflödet över Samtligagränserna. medlemsländer har åtagit
sig följa riktlinjerna, någon preciserad tidpunkt föratt denärmen
skall genomförda finns inte.vara

Riktlinjerna tillämpligaär uppgifter enskilda inomom personer
såväl den offentliga den privata sektorn och de lagrasoavsettsom om
manuellt eller med hjälp ADB. Genom riktlinjerna tillskapas ettav
integritetsskydd innebär bl.a. uppgifter enskildaattsom om personer
får samlas in och användas bara i överenstämmelse preciserademed
ändamål. Den enskilde har till insynrätt och rättelse beträffande
informationen. I riktlinjerna föreskrivs vidare medlemsländernaatt
skall vidta alla rimliga och lämpliga åtgärder för tillatt attse
uppgifter enskilda skall kunna säkertgränsernaom personer passera
och avbrott. Reglerutan samarbete biståndoch mellan med-om
lemsländerna finns också.

EG

EG-kommissionen lade i september 1990 fram förslag till direktivett
angående skydd för enskilda vid behandling personuppgifterav
Proposal for Council Directive concerning the protection ofa
individuals in relation the processing of personal data, SYN 287.to
Förslaget blev föremål för omarbetning och EG-kommissionen antog
i oktober 1992 modifierat förslag till direktiv. Förslaget harett
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förelagts Ministerrådet såvitt för närvarande känt, kommerärsom,
ställning till förslaget tidigast under 1994.att ta sommaren

När direktivet beslutats blir det bindande för medlemsländerna i
fråga det resultat skall uppnås, får självaom staternasom men
bestämma form och medel för hur resultatet skall uppnås. Det bör
observeras Sverige kan komma omfattas direktivet redanatt att av

inomsamarbetet EES.genom
Genom direktivet vill inom EG uppnå homogent skyddett motman

integritetskränkningar i samband med automatisk eller elektronisk
behandling personuppgifter så fritt informationsflöde kanatt ettav
möjliggöras mellan staterna.

Direktivet riktat till medlemsstaternaär åläggeroch dem att genom
lagstiftning eller föreskrifter innehållsätt detannat ge av som
framgår direktivet. Uppgifter enskilda får samlas inav om personer
och användas endast för bestämt angivna ändamål. Det skall alltid
finnas någon, fysisk eller juridisk för atten en person, som ansvarar
behandlingen uppgifterna sker rätt sätt.av

Enligt artikel i7 förslaget får uppgifter enskilda behandlas baraom
i särskilt angivna fall. Behandling får ske med den enskildes samtycke
i anslutning till avtal med honom eller för skydda hans vitalaett att

enligtintressen lag. Behandlingen kan också tillåten den ärvara om
nödvändig för uppfylla skyldighet enligt lag elleratt en amian
författning föreller utföra uppgift i det allmännas intresse elleratt en
i myndighetsutövning. Behandling uppgifter kan vidare lagligav vara

den nödvändig för tillgodoseär allmänt intresse elleratt ett ettom
legitimt intresse finns hos den behandlar uppgifterna ellersom som

någonhos behöver tillgångha till uppgifterna. En förutsättningsom
enskildesdock den intresse uppgifterna inteär behandlasatt attav

inte i dessa fall.väger tyngre
I de fall samtycke krävs skall detta lämnas uttryckligen och avse en

viss behandling uppgifterna. förutsättningEn också denär attav
enskilde har fått information ändamålet med behandlingenom m.m.

Då det gäller känsliga personuppgifter krävs enligt artikel 8
antingen den enskilde lämnar sitt samtycke eller behandlingenatt att
sker med stöd lag eller författning. Som känsligaav annan anses
uppgifter trosuppfattning, tvångsomhändertagan-hälsa, brott,om ras,
de Uppgift innebär omdöme eller värderande upplysningetc. som om
den enskilde räknas också dit, liksom faktaupplysningar tillläggssom
grund för sådana upplysningar.

Förslaget innehåller också regler för den enskilde till insynrättom
och rättelse datasäkerhet gallring.ochsamt om

En utförligare redovisning förslaget till EG-direktiv finns iav
Datalagsutredningens förslag till datalag SOU 1993:10.ny
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Utredningen idetalj återkomma till vissa bestämmel-attavser mer
i direktivförslaget i samband med i allmän-övervägandenaser

motiveringen.
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13 Datalagsutredningens förslag till ny
datalag

1993l lade Datalagsutredningen fram sitt slutbetänkande Enmars ny
Datalag SOU 1993: 10. Enligt förslaget iskall datalagen även
fortsättningen reglera enbart uppgifter fysiska sådanochom personer
informationshantering sker hjälp ADB. Liksom hittillsmedsom av

bådeskall lagen gälla för den privata och den offentliga sektorn. I
övrigt innebär förslaget flera förändringar i förhållande till den

redovisas i förslaget fårnuvarande lagen. Nedan de delar som
i kreditupplysningsverksamhet.betydelse samband med
syfte enskilde hansLagens skydda den eller hennesär att mot att

personliga integritet kränks personuppgifter behandlasattgenom
personuppgift definieras varje uppgift1 §. Termen som som

tillsammans med andra hänförlig till identifieradeller är enensam
identifierbar enskild 2 behandling varjeeller §. Medperson avses

åtgärd vidtas personuppgifter automatiskmed databehand-som genom
ling 3 §. behandling förstås också insamling personuppgif-Med av

vidtasytterligare åtgärder skall med uppgifterna med hjälpter, avom
ADB. I förslaget slopas begreppet personregister.

Personuppgifter får samlas och behandlas endast för bestämda
ändamål 9 § första Enligtoch uttryckliga stycket. förslaget är

avsikten ändamålet skall precision enligt denmed större änatt anges
Med till offentlighetsprin-nuvarande datalagen. hänsyn den svenska

cipen uttryckligen i ändamål intelagen kravet är avsettattanges
myndigheternas personuppgifterinskränka skyldighet lämnaatt att ut

enligt tryckfrihetsförordningen 9 § andra stycket.
ändamålet med behandlingen, vilkaDen bestämmer slag avsom

personuppgifter skall få och hur detta skall ske kallasbehandlassom
persondataansvarig. persondataansvarige ansvarig förDen be-är
handlingen uppgifterna.av

Personuppgifter får i vissa uttryckligen angivna fall.behandlas bara
Behandling får enskilde till behand-bl.a. ske den har samtycktom

sådantlingen ll § första stycket punkt 1. Ett samtycke skall ske
informationuttryckligen och ha föregåtts viss föreskriven 12 §.av

Behandling också tillåten för tillgodose allmänintresse ellerär att ett
intresse persondataansvarig någon får tillgång tillhos ellerett en som

uppgifterna. Förutsättningen intressedock detta kan vägaär att anses
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enskildesden intresse uppgifter intehonomäntyngre attav om
behandlas § första stycket 6. anslutning tillll punkt I den senare

Datalagsutredningen:bestämmelsen anför Behandling av personupp-
gifter i kreditupplysningsverksamhet kan enligt utredningens mening
också ske med stöd Kreditupplysningsverksamhetpunktav anses

viktig faktor för effektiviteten i näringslivet. enskildeDenutgöra en
integritetsskyddshänsyn intresse behandlingkan ha iett attav av en

med kreditupplysningsverksamhet intesamband sker, dettamen
intresse inte motstående intresset.har tyngd det Densamma som
enskildes integritet f.ö. ocksåbehov kan konsument-vägas motav
skyddsintressen innebörd det ligger i samhällets intresseatt attav

inte sigtillse konsumenter skuldbörda de klararstörre änatt tar en
av. SOU 1993:10 401.s.

får förordning särskiltMyndigheter endast med stöd lag, ellerav
sälja personuppgifter enskildesregeringen denbeslut utanav

tredje§ stycket.samtycke 11
personuppgifter får denVissa känsliga behandlas bara med

då tillåtet enligtenskildes skriftliga eller det datalagensamtycke är
sådana känsliga uppgifterförfattning 20 §. Someller ansesannan

religiös filosofiskuppgifter etniskt eller över-ras, ursprung,om
sjukdom, hälsotillstånd sexualliv. Detsamma gällertygelse, eller

varituppgifter någon misstänkts eller dömts för brott, harharattom
tvångsingripande något fått ekonomisk hjälp ellerföremål för slag,av

enligtvarit föremål för åtgärdvård inom socialtjänsten eller har
Uppgifter eller värderandeutlänningslagen. omdömeutgör annansom

enskilde till grund förupplysning den eller skall läggas ettsomom
upplysning omfattas ocksåsådant omdöme eller värderande avannan

bestämmelsen.
förhållande till angivna ändamåletUppgifterna skall i det vara

fullständiga 14 §. Om personuppgiftriktiga, och aktuella ären
persondataansvarige skyldigoriktig, inaktuell missvisande deneller är

Äruppgiften uppgiften ofullstän-utplåna 22 §.ändra ellerrätta,att
behandlingendig till ändamålet med skall den komplette-med hänsyn

uppgifter brister till23 §. Har med denna lämnatstyp utavras
uppgiften underrättasnågon den skallän mottagarenannan som avser

åtgärden.om
misstanke uppgifter demanmältPersoner har äratt omsom om

tillinaktuella missvisande har under-oriktiga, ofullständiga, eller rätt
23 §§. Denvilken åtgärd anmälan har föranlett 22 ochrättelse om

också någon någrapersondataansvarige skall ellerutse attpersoner
sådana misstankar. Uppgiftbistå enskilda i medsamband om vem

hållas tillgänglig för allmänheten 24 §.utsedd skallärsom
persondataansvarige skyldig inom månad begäranDen är att en

personuppgif-innehållet i sådanaenskild underrätta honom omav en
innehåller upplysningar honom. Under-behandlas ochter omsom
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varifrånrättelsen skall uppgiften inhämtats och innefattaange en
allmän beskrivning användningdess 25 §.av

En begäran underrättelse skriftligskall och egenhändigtom vara
underskriven. Den enskilde har till underrättelse månad.tolfterått var
Underrättelsen skall huvudregel kostnadsfri 26 §.som vara

Uppgifter då inteskall gallras de längre behövs för det angivna
ändamålet 19 §.

Datalagsutredningen föreslår licens tillståndmed ochatt systemet
Behandling sådana känsliga uppgifter iavskaffas. 20 §av som avses

föregås skriftlig till Datainspektionen 37 Dåskall anmälan §.av en
sådana känsliga uppgifter ofta förekommer inom visst område skallett
regeringen efter regeringens bemyndigande, Datainspektioneneller,
få tillämpningenmöjlighet meddela föreskrifternärmareatt om av

i möjliggöravissa bestämmelser datalagen. För detta föreslåratt
datalagsutredningen åttonde punkt i 8 kap. 7 § regeringsformenen ny

får möjlighetinnebörd regeringen meddela föreskrifteratt attav som
för personlig integritet vid behandlingskyddämnetavser av

personuppgifter
.

Datainspektionen tillsyn efterlevnadenskall datalagenutöva över av
föreskrifter 39 §. Datalagsutredningen påpekaroch meddelade deatt

frigörs med licens och tillståndatt systemetresurser som genom
avskaffas för intensifierad tillsyn, särskilt i formbör användas en av
inspektioner fältet.ute

någon personuppgifter i stridOm behandlar eller behandlaattavser
får Datainspektionen imed datalagen för åstadkomma rättelse detatt

enskilda fallet meddela villkor för behandlingen 40 §. Kan rättelse
inte åstadkommas får Datainspektionen vid vite förbjudasätt,annat

persondataansvarige i fortsättningen personuppgifter-den behandlaatt
§.41na

Datainspektionen skall sin tillsyn så inte vållardenutöva störreatt
nödvändigt 42 §. Inspektionenkostnad eller olägenhet harän ärsom

i tillsynen tillgång till information frånsamband med denrätt att
persondataansvarige §.43 och 44

Personuppgifter får till efter medgivandeöverföras utlandet endast
såvidaDatainspektionen, uppgifterna inte skall behandlas i landettav

anslutit sig till Europarådets datakonvention eller i statsom en som
motsvarande 45 §.har skyddett

persondataansvarig deltagit vidEn eller har behand-annan som
får inte då fåttlingen personuppgifter obehörigen röja vad han vetaav

förhållandenenskilds personliga 46 §. l det allmännas verksam-om
het gäller sekretesslagen.

ocksåFörslaget till datalag innehåller bestämmelser straff,om
förverkande skadestånd 47 49 §.och -

enligt datalagsutredningens förslagDatainspektionens beslut skall
till §.huvudregel överklagas kammarrätten 51som
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framgåttSom avsnitt 12 föreligger förslag till EG-direktivettav
för enskilda vid behandling personuppgifter och detskydd omom av

sådana uppgifter. Datalagsutredningenfria flödet har uttalat attav
få i regler för integritetsskyddeteftersträvat huvudsakattman samma

gälla inom EG 17. Det svenska för-de kan komma s.attsom som
materiella för ligger också motsvaranderegler dataskyddslagets nära

sådanai direktivförslaget. bl.a. frågorbestämmelser Det gäller som
ändamål, förutsättningar behandlinganknytningen till förbestämtett

enskilda skall vilkapersonuppgifter, hur samtycke lämnas,avav
regleringenfår gallring ochpersonuppgifter behandlas, säkerhet,som

personuppgifter.känsligaav
innehåller emellertid också vissaDatalagsutredningens förslag

EG-direktivet.i förhållande till Den föreslagna datalagenavvikelser
direktivförslaget itill enligti vad gällerskall ävenmotsats som

informationshantering sker medfortsättningen sådanbara reglera som
direktivförslagetiVidare del bestämmelserhjälp ADB. berör enav

i EG-direktivetoffentlighetsprincipen. De bestämmelsersvenskaden
personuppgifter tillåter enligt Datalagsut-utlämnandetreglerar avsom

enligt offentlighetsprin-bedömning inte något utlämnanderedningens
princip kan inteuppgifter med stöd dennacipen. Ett utlämnande avav

vissvilket ändamålet förförenligt med detheller sätt enanses
Direktivet stårenligt direktivförslaget.ADB-behandling skall anges

tryckfrihetsförordningen sökandeprincipen iockså i strid med att en
Slutligenhandlingfå harbegär rätt attatt ut vara anonym.ensom

från huvudregelndirektivförslaget något undantaginnehåller inte om
personuppgifter med hänsynså blir möjligt bevaragallring detatt att

hänseenden innebäroffentlighetsprincipen 17 f.. I dessatill s.
från föreslagna EG-Datalagsutredningens förslag avvikelser det

offentlighetsprincipen orörd.skall lämnasdirektivet för att
tillavvikelser i förhållandeDatalagsutredningens förslag innehåller

enskildeinformation till den ochEG-direktivet det gälleräven när
Enligt direktivförslagetdataskyddsmyndigheten.underrättelser till

enskild såi princippersondataansvarig underrättaskall personenen
Datalagsutredningen inteuppgifter harhonom lämnas ut.snart om

härvidUtredningen harbestämmelse.föreslagit någon motsvarande
i föreslagna datalagen ochenskilda enligt andra regler denbeaktat att

uppgiftervilkamöjligheter kännedomhar godai sekretesslagen att
gjorts de skälBedömningen harADB-behandlas.dem att somsomom

direktivetordning föreslagits iförintegritetssynpunkt talar den somur
informations-betungandeför deninte tillräckligt starka uppvägaär att

byråkrati skullepersondataansvariga och denskyldigheten för de som
följden 18.bli s.

januari 1995.i kraft lföreslogs träda denDen datalagennya
Majoritetenremissbehandlats.Utredningens förslag har av

nuvarande licens-sig positiva till detremissinstanserna har ställt att

{___l
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tillståndssystemetoch avskaffas och med renodlat till-ersätts ett
ståndssystem. Kritik riktatshar dock andra delar förslaget.mot av
Bl.a. ifrågasattshar det riktiga i föreslagnaden datalagen så näraatt
följer förslag till EG-direktiv alltjämt under utarbetande.ärett som

utförligEn analys vilka kostnader genomförande förslagetettav av
innebäraskulle har också efterlysts.

Mot bakgrund remisskritiken har det ansvariga statsrådet dragitav
slutsatsen datalagsförslaget inte betydande justeringar kanatt utan
läggas till grund för ocksådatalag. Hon har gjort bedömningenen ny

datalag anstå tillbör dess slutligt ställningstagandeatt etten ny
beträffande EG-direktivet föreligger. Som i avsnitt 12nämnts
beräknas hösten 1993 EG Ministerrådet slutlig ställningtagenom
till kommissionens förslag till direktiv tidigast 1994.sommaren

Tills vidare planeras emellertid delreform på dataomrâdet.en
Avsikten proposition med förslag till ändringar i 8 kap. 7 §är att en
regeringsformen skall läggas fram 1993. propositionenunder hösten l

föreslås Datainspektionenkommer får möjlighet till generellatt att en
normgivning i syfte möjliggöra minskad tillståndshantering.att en

sikte på lagrádsremiss vinternvårenMed under 1994 skall etten
förslag fram innebördenarbetas med för de branscher och sektoreratt

Datainspektionen utfärdar föreskrifter tillstånd-där generella skall
splikt för personregister inte föreligga.

Samtidigt ändringar innebärkommer andra Deäven övervägas.att
såvitt för överblickas Datainspek-närvarande kan bland attannat- -

föreskriftsrätttionens inte kommer omfatta gallring, inspektio-att att
möjlighet viteförelägga utvidgas och överklagandeatt attnens av

inspektionens till förvaltningsdomstol.beslut skall ske
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14 Utgångspunkter för översynen av

kreditupplysningslagen

Vid kreditupplysningslagens tillkomst lagens främsta syfteattangavs
hindra kreditupplysningar ledde till otillbörligt intrångatt idenattvar

personliga integriteten eller till skada oriktiga eller miss-genom
visande uppgifter. Intresset skydda enskildas personliga integritetatt

alltjämtär central betydelse. Det kan hävdas det i dagensav att
informationssamhälle krävs starkare skydd förän den personligaett
integriteten då lagen stiftades.än

Under de åren har banker och finansbolag gjortsenaste stora
förluster vid sin kreditgivning. Dessa förluster hänför sig storleks-
mässigt i första hand till företag, privatlånesidanäven harmen
avsevärda förluster gjorts. En effektiv kreditupplysningsverksamhet
kan bidra till kreditförluster undviks. Här har bl.a. möjligheten föratt
kreditgivare sinsemellan utbyta uppgifter kreditengagemangatt om
och missbrukade krediter betydelse.stor

I detta sammanhang måste emellertid också motstående intressen
beaktas. Hit hör främst banksekretessen, har betydelse förstorsom
bankkundernas förtroende för bankerna. Inskränks banksekretessen,
kan detta vålla inteproblem bara för bankverksamheten inom landet

också för svenska bankers relationer till utländska kreditinstitut.utan
Banker och andra kreditinstitut har också intresse skydda sinaett att
företagshemligheter. Ett omfattande utlämnande uppgifterav om
kreditengagemang kan det möjligtgöra kartlägga kreditgivarnasatt
utlåningsstockar eller utlåningsprofiler.

En nackdel med den nuvarande ordningen kreditupplysnings-
marknaden konkurrensen mellan kreditupplysarna inteär skeratt
lika villkor. Bankernas och finansbolagens informationsutbyte via
Upplysningscentralen UC exempel detta. Utbytet bidrar iär ett
och för sig till effektiv kreditupplysningsverksamhet inom bank-en

finansbolagsområdetoch UC fåtthar samtidigt medfört attmen en
särställning jämfört kreditupplysningsföretag.med andra Detta är

påverka bl.a. prissättningenägnat kreditinformation. Det äratt en
utredningens huvuduppgifter försöka undanröja de konkurrens-attav

begränsningar för finns kreditupplysningsområdet.närvarandesom
Något också motiverar kreditupplysningslagenöversynsom en av

hushållens konsumtionär kommit i ökad omfattning finansierasatt att
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inte nationell företeelse. Sverigekrediter. Detta endast Iärgenom en
hushållens kreditfinansiering delvis varitökade konsekvenshar en av

skuldsättningen förkreditmarknadens avreglering. Den ökade har
socialainneburit privatekonomiska och problem.många konsumenter

överskuldsättningför framtiden skall undvika harHur enman
Insolvensutredningen,i olika sammanhang, bl.a.diskuterats somav

vårentill skuldsaneringslag. Under 1993år 1990 fram förslaglade ett
regeringen skulle utarbeta formerriksdagens lagutskottförordade att

LU49. Justitiedepar-skuldsaneringsverksamhet 1992 93 Inomför en :
till skuldsane-pågår arbete med förslagför närvarande etttementet

ringslag.
kreditupplysningsverksamhet kan motverkaeffektivKlart är att en

integritetsskydds-Samtidigt måsteöverskuldsättning för konsumenter.
beaktas.intressena

kreditupplysningslagstiftningen finns detVid översynen av
kreditupplysningsverksamhetstudera huranledning närmareatt

århåll. Det har underbåde i Sverige och andrabedrivs, senare
kredit-företagsochmetoder förutvecklats att personersangenya

scoring.värdighet. Hit bl.a. medhör systern
EESförhållandena inom EG ochocksåsammanhanget börI upp-

vilkai tidigare undersöktUtredningen harmärksammas. etappen
Sveriges anslutninganledningmedändringar behöver göras avsom

redovisats iöverväganden hardessatill EES-avtalet. Resultatet av
kreditupplysnings-EES-anpassningSOU 1992:22delbetänkandet av

tillsedermera lagtsutredningen lade fram harDe förslaglagen. som
lagändringarYtterligareavsnitt 7.2.lagstiftning vidaregrund för se

till europeiskadenemellertid med hänsynbehövakan göras ut-
till datadirektivförslagEG:s kommandevecklingen. Bl.a. bör

datakonvention.också Europarådetsbetydelsebeaktas. Av är
datalagförslag tillDatalagsutredningen lagt framNyligen har en ny

innehållet i förslag hardetta1993:10. En redogörelse förSOU
kreditupplysningslagstift-avsnitti 13. Det angelägetlämnats är att

dataområdet.till gällaningen vad kommer attanpassas som
kreditupplys-vidfrågasärskild uppkommerEn översynen avsom

särskildfinns behovfortfarandeningsverksamheten detär enavom
behövligainte deområde. ifrågasättasDet kandettalag om

befintliginfogas ikreditupplysning kanbestämmelserna annanom
i fråga lag-lagstiftning då kommer ärlagstiftning. Den närmastsom

kreditinstitut datalagen.och andrastiftningen banker samtom
denlydelsei dess beslutadeSåväl bankrörelselagen som nyanya

tillåtenkreditupplysningkreditmarknadsbolaglagen som enangerom
lagbe-kreditinstitut omfattasverksamhet för deform som avav

kreditupplysnings-Några för huravsnitt 7.2. reglerstämmelserna se
komplet-emellertid inte. Om lagarnabedrivas finnsverksamhet skall

påsikte endastsådana regler skulle de kommamedterades att ta
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kreditmarknadsbolagbanker, vissaoch utländska kreditinstitut. För
vanliga kreditupplysningsföretag iskulle regler vilket fall helstsom

i lagstiftning.krävas Det framstår då ändamålsenligtannan som mer
för kreditupplysaresamla regler alla i lag. De särbestäm-att samma

melser erfordras för banker och andra kreditinstitut infogaskansom
i denna lag.

omständighetEn talar för behövligade reglernaattsom om
kreditupplysning in i datalagen kreditupplysningsföretagensärtas

användningomfattande ADB. Vissa regler i datalagen ochav
kreditupplysningslagen innebär i dubblering. Sådag falletären
exempelvis då det gäller till insyn i kreditupplysningsföretagensrätt

felaktigaregister och rättelse uppgifter. Datalagen emellertidtarav
sikte på uppgifter enskilda I kreditupplysnings-endast om personer.

fysiska juridiskasammanhang krävs bestämmelser för såväl som
mindre lämpligtSystematiskt framstår det att tapersoner. som

juridiska i datalagen.bestämmelser personerom
kreditupplysningsverksamhet inte inskränktHärtill kommer äratt

ÄvenADB-behandling uppgifter. detta talar be-till mot attav
kreditupplysning infogas i datalagen.stämmelser om

kommittill utredningen fram tilldet anförda harMed hänsyn att
ikreditupplysning alltjämt bör samladebestämmelserna vara enom

särskild lag.
kreditupplysningslagen så fullständigtDet önskvärtär att som

kreditupplysningsområdet.möjligt reglerar vad skall gälla Densom
kreditupplys-ordning förekommer i innebärdag och attsom som

kreditupplysningslagenningsföretagen har följa inte bara utanatt
kreditupplys-också innebär praktiska olägenheter. Idatalagent.ex

vissa datahantering,ningslagen bör därför bestämmelsertas om
finns i datalagen.motsvarande del de regler för närvarandeen av som

kreditupplysningsverksamhet fårI dag gäller huvudregel attsom
bedrivas efter tillstånd Datainspektionen. I samband medbara attav

möjlighet meddela föreskriftertillstånd beviljas har inspektionen att
Kreditupplysningsföretagen kanverksamheten skallhur utövas.om

enligt kreditupplys-föreskrifter inteemellertid bli underkastade bara
också iSå har skettockså enligt datalagen.ningslagen storutan

utsträckning.
till kan det starktåterkommautredningen skallSom senare

detaljreglerasbehöverkreditupplysningsverksamhetenifrågasättas om
riktmärkei dag. Ettså gradmyndighetsföreskrifter i hög somgenom

viss utfyllnadi Enlag.behövsde reglerbör tas avatt somvara
befogad.docklagbestämmelserna kan vara

bl.a.utredningenföljande närmaredet kommerI att
huruvida detfrågantillämpningsområde ochkreditupplysningslagens

frittkreditupplysningar kanvilkenfinnas frikrets inomalltjämt bör en
uppgiftervilkaockså diskuteraUtredningen kommerutväxlas. att som
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får förekomma i kreditupplysningssammanhang.bör Särskild
uppmärksamhet kommer frågan i vilken omfattningägnasatt

till enskildas integritethänsynen bör hindra känsliga personuppgif-att
Utredningenlämnas kommer också behandla möjlighetenter ut. att

uppgifter kreditengagemang,använda betalningsförsummelseratt om
kreditmissbruk i kreditupplysningssammanhang.och En särskild fråga

hittillsdet liksom skall tillstånd till kreditupplysnings-krävasär om
spörsmål utredningenverksamhet. Andra behandlaattsom avser

enskildas företags insyn i kreditupplysningsverksamhet,gäller och
däribland få kreditupplysning,har beställträtten att veta vem som en

offentliga tillsynen kreditupplysningsområdet.den översamt



seou 1993:110 117

15 Frikretsen

Förslag: Kreditupplysningslagen för närvarande inte till-är
lämplig då kreditupplysningar förmedlas inom krets be-en
stående banker, UC sådanaoch kreditinrättningar underav
Finansinspektionens tillsyn inte finansbolag. Systemetärsom
med denna s.k. frikrets föreslås slopat.

15.1 Bakgrund

Den år 1969 tillsatta kreditupplysningsutredningen föreslog i
betänkandet Kreditupplysning och integritet SOU 1972:79 113 f.s.

bankinstitut skulle kunna lämna kreditupplysningar tillatt andra
bankinstitut tilleller kreditinrättningar stod under Bankinspektio-som

kontroll förfarandet skulle omfattas kreditupplys-utan attnens av
ningslagen. Med bankinstitut avsågs affärsbanker, sparbanker,termen
postbanken och jordbrukskasserörelsen. Begreppet kreditinrättningar

Bankinspektionensunder tillsyn omfattade kreditaktiebolagen t.ex.
AB Industrikredit, AB Företagskredit, Svensk Bostadsfinansiering
AB, BOFAB, och Sparbankernas Intecknings AB, SPINTAB och
vissa andra speciella t.ex. Stadshypoteksinstitutionen. Enligtorgan
utredningens förslag skulle kreditupplysningslagen inte tillämpligvara
då bankerna lämnade kreditupplysningar till dessa kreditinrättningar.
Den skulle emellertid gälla fullt då kreditinrättningarna lämnadeut
kreditupplysningar till bankerna tilleller varandra.

bankinstitutenAtt detta frånundantogs tillämpnings-sätt lagens
område motiverades bl.a. med Bankinspektionen inom det aktuellaatt
området kunde tillräcklig kontroll frånutöva kreditupplys-ävenen
ningssynpunkt SOU 1972:79 114.s.

I propositionen med förslag till kreditupplysningslag framhöll
departementschefen det från flera synpunkter önskvärt lagenatt attvar
fick så generell tillämpning möjligt 1973:155prop. 124en som s.
f För detta talade i första hand intresset skydd för den personligaav
integriteten. Det ansågs angeläget skydd obehörigtatt motsamma
integritetsintrång inomgällde hela kreditupplysningsomrädet, oavsett



SOUl993:1lO118

detDärtill sades det,informationen. kom,handhade attomsomvem
gälldeenhetliga reglerfördelkreditsökandeför den omvar en

information ochfelaktiginsynen i verksamheten, rättelseangående av
lagstiftningenlåtaförytterligareskadestånd Som argument attetc. ett

därmedkreditupplysningsverksamhet framhöllsomfatta all att man
inom branschen.påverka konkurrenssituationenundvek att

kreditinrättningarsvissai propositionendetta föreslogsTrots att
frånundantas lagenskreditupplysningsförmedling sinsemellan skulle

in-med denStällningstagandet motiveradestillämpningsområde. att
kreditinstituten inbördes hadeformation mellanförmedladessom

inskränk-Skulleför kreditgivningen.mycket betydelsestor samma
i frågainterna informationför innehållet i dennaningar gälla omsom

skullekonsekvenserkreditinformation förutsågs besvärandeattannan
uppgifterkreditinstitutensansågs särskiltuppstå. Detta gälla om

riskerna för kränk-misskötta krediter. Samtidigt bedömdeslåntagares
små inom den kretsomfrågades personliga integritetningar de varaav

åberopades be-hänseende bl.a.företag berördes. I dettaav som
ansågsBankinspektionens tillsynstämmelserna banksekretess.om

Även inriktadi första handockså ha betydelse. denna tillsyn varom
innebar tillsynentill insättarnas intressen tillatt att togs envarase

personligakreditsökandesviss garanti låntagares ochför värnet av
Bankinspektionen hadeintegritet. propositionen underströksI att

tillsynsverksamhet,möjlighet ingripa inom för sin allmännaatt ramen
kreditinsti-vidotillbörligt integritetsintrång förekommaskulleettom

information.utbytetutens av
innebarI § kreditupplysningslagen in bestämmelse1 togs somen

förmedling kreditinråttningar inte skulleupplysningar mellanatt av
omfattas Sveriges riksbank,lagen, i mån frågaden detav omvar
Sveriges investeringsbank kreditinrättning Bankinspek-AB eller under
tionens tillsyn. BankinspektionenAv den då instruktionen förgällande
kunde utläsas vilka kreditinrättningar inspektionensomfattades avsom
tillsyn. Dit hörde kreditak-bankaktiebolag, postbanken,sparbanker,
tiebolag, Sveriges Konungariket Sverigesallmänna hypoteksbank,
stadshypotekskassa, landshypoteks- stadshypoteksföreningaroch samt
jordbrukets kreditkassor och deras riksorganisationer.

Kreditgivningen kom efterhand omfattning skei allt större attatt
i former såsom factoring, kontokortskrediter, avbe-leasing,nya
talningsfinansiering och lagerfinansiering. finansieringDessa typer av
utövades i betydande omfattning Flertalet dessafinansbolag. avav
företag ställdes under Bankinspektionens Samtidigttillsyn. föreskrevs

ändring i l § kreditupplysningslagen undantagsregelnattgenom en
inte skulle gälla för finansbolagen. Denna i avvaktanlösning valdes
på då pågåenderesultatet den kreditupplysningslagenöversynenav av

1978792170prop. 150. Lagen blev därigenom tillämplig förs.
ñnansbolagens kreditupplysningsverksamhet då finans-och även
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kreditinformationbolagen utbytte banker kreditin-med och andra
rättningar.

sjuttiotaletUnder bankernas internahuvuddelenövertogs av
kreditupplysningsverksamhet Upplysningscentralen UC Aktiebolagav ,

inrättats särskilt ändamålet.för UC ägdes affärs-gemensamtsom av
Sparbankernas Sveriges föreningsbankersbankerna, bank och

förbund. I samband med regeringen bankerna tillståndatt attgav
förvärva aktier i företaget vissa villkor för tillståndet.ställdes
Villkoren innebar UC skulle stå tillsyn Bankinspektionenunderatt av

framgå företagets bolagsordning.och detta skulleatt av
Kreditupplysning inkassoI departementspromemorian och Ds Ju

1979:8 bankinterna kreditupplysnings-59 f. föreslogs UC:satts.
i kreditupplys-verksamhet skulle omfattas undantagsregeln 1 §av

ningslagen. till lagstiftning 198081:10 44.Förslaget ledde prop. s.
frikretsen då Sveriges riksbank, SverigesDen s.k. kom omfattaatt

investeringsbank sådana kreditinrättningar för kreditupp-AB och eller
lysningsverksamhet inrättade företag Bankinspek-stod undersom

påpekadestionens tillsyn. I propositionens specialmotivering s. 121
i sig omfattade kreditupplysnings-frikretsen och för andraävenatt

förutsättning företag också stod underföretag UC, under dessaän att
Bankinspektionens tillsyn. Huruvida tillsynen grundades författning

i UC:s föreskrift i regeringen godkändeller, fall,som en en av
bolagsordning betydelse.saknaangavs

ñnansbolagendepartementspromemorian föreslogsI den nämnda att
i frikretsen. Sammainte i fortsättningen skulle inkluderasheller

propositionen 198182:10 46. När gälldeståndpunkt intogs i dets.
i kreditupplysnings-hur finansbolagen skulle behandlasavgöraatt

vidmåste, framhölls betydande vikt fästassammanhang det, att
enskildakreditupplysningslagen främst avsedd att personervar ge

obehörigt intrång i personliga integriteten. Departe-skydd denmot
tillkomstmentschefen påminde vid kreditupplysninglagensdetattom

så till-understrukits i få generellhade det önskvärda den skulleatt en
internalämpning möjligt. för bankernasOm undantagsregelnsom

kreditupplysningsförmedling fick ñnansbolagen, skulleomfatta även
tillämpningsområdet.kraftig inskränkning Enmedföradetta en av

fråndel kreditupplysningsförmedlingen till och debetydande ex-av
ifmansbolagen skyddsreglernapanderande skulle kunna ske utan att

ocksågällde för Departementschefen menadeden.lagen att om
ickekunde medförafrikretsen skulle omfatta ñnansbolagen, detta en

kreditupplys-oväsentlig rubbning konkurrensförhållandena inomav
ningsbranschen.

gällandeEnligt § kreditupplysninglagen i dess1 andra stycket nu
investerings-Sverigeslydelse omfattar frikretsen Sveriges Riksbank,

sådana kreditupplysnings-bank AB och kreditinrättningar eller för
Bankinspektionens tillsyninrättade stårverksamhet företag undersom
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inte finansbolagoch enligt l980:2 finansbolag.5 § lagen Somär om
redovisats i avsnitt 1.1 har riksdagen vissa ändringar ibeslutat om
bestämmelsen SFS 1992:1616. Sveriges investeringsbank AB har
utgått uppräkningen Bankinspektionenoch har bytts ut motur
Finansinspektionen. Hänvisningen till den tidigare lagen finans-om

hänvisning tillbolag har bytts den lagen 1992:1610ut mot en nya
Ändringarnakreditmarknadsbolag jfr avsnitt 7.2. kommer attom

i regeringenträda kraft den dag bestämmer.
Då frikretsen vilkaskall har det bl.a. betydelse företagavgränsas

med begreppet kreditinrättningar. Termen har intesom avses
definierats i kreditupplysningslagen eller lagtext.i annan

kreditupplysningslagen kreditinrättningI förarbetena till har
ibland kreditinstitutmed begreppet seanvänts synonymt t.ex.
prop. i olika givits:155 124 f.. Denna har sammanhangterms.

sålunda idefinition. Med kreditinstitut lagen 1988: 1385 omen avses
kreditaktiebo-Sveriges riksbank bankinstitut, föreningsbanker,lokala

pensionsfonden,lag, finansbolag, värdepappersinstitut, allmänna för-
säkringsföretag svensk koncession, landshypoteks- och stads-med
hypoteksinstitutionerna Svenska skeppshypotekskassan. Termensamt
bankinstitut definierats bankaktiebolag,har i lag sparban-samma som
ker föreningsbanker bankföretag fåttoch centrala utländskasamt som
regeringens tillstånd driva från filial i landet.bankrörelse häratt

I EG-sammanhang kreditinstitut innebörd.har begreppet en annan
kreditinstitut definieratsI det första banksamordningsdirektivet har

in-företag består i från allmänhetenverksamhet att ta emotsom vars
sättningar återbetalbara bevilja krediter föreller andra medel och att

räkning. får innebörd i lagenBegreppet denegen nya omsamma
kreditmarknadsbolag.

Försäkringsin-Efter sammanslagningen Bankinspektionen ochav
spektionen Finansinspektionensstår försäkringsbolagenbl.a. under
tillsyn. definieras också i riksbankslagenSom denämnts somnyss
kreditinstitut. inkluderasuppfyller rekvisiten för iDärmed de att
frikretsen. inte varitLagstiftarens ursprungliga avsikt har dock deatt
skulle ingå i denna krets.

Även värdepappersinstitut definieras i riksbankslagen som
kreditinstitut Finansinspektionenstår enligt instruktionen föroch
under inspektionens tilltillsyn. De torde dock knappast, med hänsyn
den ibedriver, kreditinrättningverksamhet de kunna anses som
kreditupplysningslagens tilldärför inte hörabemärkelse. De kan anses
frikretsen.

Som framgått frikretsens omfattning inte bestämmas endastkan
med strikt ocksåbeaktande ordalydelse. Hänsyn måstelagensett av

till vilka institut lagstiftaren vid kreditupplysningslagenstas som
tillkomst avsåg tillämpningsområdet.undanta från Med dennaatt
utgångspunkt och föreningsbankernamed beaktande harattav
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ombildats till bankaktiebolag ifr 199293:69 och Stads-ett prop.
tillhypotekskassan kreditaktiebolag jfr 1991921119 kanett prop.

frikretsen i dag omfatta bankaktiebolagen, sparbankerna,anses
kreditaktiebolagen, landshypoteksinstitutionen och Konungariket
Sveriges stadshypotekskassa jfr 199192:ll9 Svenskasamtprop.
skeppshypotekskassan. I kretsen också ingåbör filialerna till sådana
utländska banker enligt kap. 4§l bankrörelselagen fåttharsom
regeringens tillstånd driva bankrörelse filial här i landet.att genom

Enligt den paragrafen inämnda bankrörelselagen har utländska
också möjlighetbanker efter tillanmälan Finansinspektionen drivaatt

verksamhet huvudsakligen representation förmedlingochsom avser
banktjänster från representationskontor. Ett sådant kontor kanettav

dock med hänsyn till den verksamhet det bedriver knappast anses
inkluderat i frikretsen.

I detta sammanhang kan anmärkas utländska finansieringsföretagatt
sedan den 1 augusti 1991 har tillståndefter Finansin-rätt att av
spektionen etablera sig i Sverige. De då enligträknas lagen om
finansbolag finansbolag ingåroch alltså inte i frikretsen.som

UC till frikretsen,hör eftersom företaget enligt sin bolagsordning
står Finansinspektionensunder tillsyn. Som i anslutning tillnämnts
redogörelsen för frikretsens utveckling kan kreditupplys-andraäven
ningsföretag UC i princip ingå i kretsen. Förutsättningen dockän är

de föremål för Finansinspektionens tillsyn. Detta krav uppfyllsåratt
i för sig kreditupplysningsföretagoch finansbolag. I detärettom
sistnämnda fallet omfattas företaget enligt uttryckligalagtextens

emellertid inteordalag frikretsen. Sålunda står kreditupplys-av
ningsföretaget Soliditet i finansbolagegenskap under Finansin-av
spektionens tillsyn ingår inte i frikretsen.dettatrotsmen

Som redovisats i avsnitt 7.2 har riksdagen fattat beslut ändradom
lagstiftning för banker kreditinstitutoch andra med anledning EES-av

Förslaget innebäravtalet. bl.a. ändrade bestämmelser i bankrörelsela-
kreditupplysningslagenoch lag kreditmark-samtgen en ny om

nadsbolag. De lagbestämmelserna ikommer träda kraft denattnya
regeringendag bestämmer.

föreslagna ändringarna iDe bankrörelselagen innebär filialer tillatt
frånbanker andra EES-länder får bedriva ibankrörelse här landet

sinmed stöd hemlandsauktorisation. sådan filialEn börav anses som
kreditinrättning i kreditupplysningslagens bemärkelse. Enligt ut-
redningens bedömning får filialen också stå under Finansin-anses
spektionens tillsyn sådant den enligt kreditupplys-sättett att
ningslagens lydelse blir inkluderad i frikretsen jfr SOUnuvarande
1992:22 52. lagändringen alltså frikretsenNär träder i kraft utökass.
med bankfilialer frikretsregeln kvarstårdessa för det fall oför-att
ändrad.
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Även kreditmarknadsbolag fården kommande lagen betydelseom
frikretsens omfattning. Genom lagen avskaffas finansbolagen ochför

kreditaktiebolagen företagsformer och detersättssom av gemensam-
kreditmarknadsbolag.begreppetma

tillFilialer till kreditinstitut tidigare inte hörtandra banker harän
finansieringsföretageftersom utländska har etableratfrikretsen, som

finansbolag.enligt 8 § lagen finansbolag har räknatssig här om som
försvinner samtidigt finansbolag.bestämmelse med lagenDenna om

får kredit-kreditmarknadsbolag utländskaEnligt den lagennya om
bedriva finansierings-institut efter tillstånd från Finansinspektionen

kreditinstitut från EES-här i landet 2 kap. 8 §. Förverksamhet
filial, tillstånd ide behöva sökaländerna gäller att utan attgenom

sådan omfattasSverige får bedriva verksamhet deras hem-som av
kreditinrättningarlandsauktorisation. filialerDessa är att anse som

bankfilialer stä underfår motsvarandeoch sättsamma som anses
därför också tillFinansinspektionens tillsyn. De kommer höraatt

kvarståri kreditupplysningslagenfrikretsen, bestämmelsen §1om
oförändrad.

övergår till blikreditaktiebolagenfinansbolagen ochNär att
frågan dessa företag börkreditmarknadsbolag uppkommer om

proposition reformen föreslogsi frikretsen. I den därinkluderas sägs
Kreditupplysningsutredningenintill behandlatpunkt dessdenna att,

utvidgainte det olämpligtfrågan frikretsens eller är attvara vara,om
199293:89förhållande till ii vad gäller dag prop.kretsen s.som

i kreditupplysningslagen undan-beslutade ändringen159. Genom den
från frikretsen. Beträffandedärför kreditmarknadsbolagendetogs nya

ingår i frikret-kreditaktiebolagen, för närvarandede nuvarande som
sådana kredit-föreskrivs i övergångsbestämmelsedock attensen,

drivertiden ikraftträdandevid för den lagensmarknadsbolag som nya
få ingå ikreditaktiebolagslagen fortsatt skallenligtverksamhet

frikretsen.
kreditupplys-rekvisiten enligtuppfyller förde företagAv attsom

praktiken bankaktiebola-tillhöra frikretsen i endastningslagen deltar
sinsemellan. DessaUC i informationsutbytesparbankerna och ettgen,

tillsammans medingår också i den slutna användargruppföretag som
ochkreditengagemangfinansbolag uppgiftervissa utbyter om

22.missbrukade krediter avsnitten 21 ochse

frikretsmedhuruvida15.2 Frågan systemet en

bör behållas

förtillkomst anfördesvid kreditupplysningslagensskälDe attsom
möjligt sigtillämpningfå så generell gör ännulagen skulle somen
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Hanteringen information enskildagällande med styrka. harstor av om
år kreditupplysningslagenblivit alltmer omfattande under de varit i

syfte otillbörligt intrång i kreditsö-kraft. Lagens skydda deatt mot
personliga integritet framstår i minst likakandes dagens läge som

tidigare.aktuellt som
Förhållandena på kreditmarknaden har 1980-den svenska under

genomgått förändringar. fler finansiella företagtalet Allt harstora
kommit sig kreditgivning. Så försäkringsbolagenharägnaatt t.ex.

i omfattning kommitoch värdepappersbolagen ökad syssla medatt
innebär det finns betydligtden verksamhet. Dettypen attav numera

företag skulle betecknas kreditinrättning,fler kunna med termensom
fallet vid kreditupplysningslagens tillkomst. Genomän som var

sammanslagningen Bankinspektionen Försäkringsinspektionenochav
försäkringsbolagen under till-har bankerna och hamnat samma

kreditinrättningarsynsmyndighet. Om frikretsregelns rekvisit som
Finansinspektionens tillsyn bibehålls oförändrat,står kommerunder

finansiella företag.rekvisitet täcka mycket kretsatt storen av
får frikret-Också den internationella utvecklingen konsekvenser för

lagstiftningenomfattning. EES-anpassade bankerNär den omsens
frikretsenkreditinstitut träder i kraft, kan komma utökasoch andra att

tidigare filialer till utländska banker ochi och med nämnts,att, som
kreditinstitut inkluderas i den.

önskemålFrån finansbolagshåll det uttryckts starkahar länge om
i frikretsen. Enligt utredningensdessa företag skall inkluderasatt

kreditmark-mening också naturligt finansbolagendetär att
kreditupplysningssammanhang.jämställs med banker inadsbolagen

står Finansinspektionens tillsyn,företag under ochBägge typerna av
likartad lagstiftning.verksamhet reglerad Bl.a. reglernaderas är ärav

sekretess desamma.om
tidigare förekommer också praktisktSom berörts det näraett

kreditupplysnings-och finansbolagensamarbete mellan bankerna
kreditinstitut ingår iområdet. Bägge slagen den slutna användar-av

vilken kreditengagemang kreditmiss-inom upplysningar ochomgrupp
utväxlas.bruk

bibehåller frikretsen eventuellt ökar den medOm och utman
kreditupplysnings-kreditmarknadsbolagen, kommerfinansbolagen

ingerfå mycket begränsad räckvidd. Dettaskyddssystemlagens att en
sig finnsfrån integritetsskyddssynpunkt. I och för detbetänkligheter

integritetsintressena i speciellavissa till skydd för denbestämmelser
i bankrörelselagen,lagstiftning för kreditinstituten, bl.a.gällersom

fårnaturligtvis byggas Man emeller-och dessa bestämmelser kan ut.
kreditupplysningsverksamheten.tid då svåröverskådlig regleringen av

iLagtekniskt talar starka skäl för stället slopar systemetatt man
beträffandefrikrets och låter kreditupplysningslagen gälla allamed en
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företag bedriver kreditupplysningsverksamhet. Frågan då vilkaärsom
nackdelar detta kan innebära för banker och andra kreditinstitut.

Vid kreditupplysningslagens tillkomst det avgörande skälet förvar
undanta banker kreditinstitutoch från tillämpningsområdet derasatt

behov fritt kunna utbyta kreditupplysningar sinsemellan. Attattav
kreditinstituten alltjämt har informationsbehov uppenbart.ärett stort
Detta gäller emellertid andra företag sysslar med kreditbe-även som
dömningar. Utredningen ihar tidigare avsnitt berört önskemålenett

kreditupplysningsverksamheten effektivare,skall sågörasatt attom
kreditbedömarealla får så fylligt underlag möjligt sinaförett som

ställningstaganden.
Av betydelse för kreditinstituten informationbl.a.ärstor om

kreditengagemang och kreditmissbruk. Som detnämnts ärnyss
emellertid inte bara företag inom frikretsen utväxlar sådansom
information det förekommer också informationsutbyte i dessautan ett
frågor mellan banker finansbolag. avsnittenoch I 21 och 22 kommer
utredningen föreslå det skall bli möjligt för ytterligareatt att en
vidgad krets företag få tillgång till uppgifter krediten-attav om

kreditmissbruk.ochgagemang
alltså inte något frikretssystemDet behövs för möjliggöra utbyteatt

den angivna informationen. Frågan då i övrigt finnsdetärav nu om
några avgörande skäl talar frikretsensden nuvarandemot attsom

åläggsmedlemmar följa kreditupplysningslagens regler. Iatt
påminnassammanhanget kan datalagens regler gäller för allattom

databehandling uppgifter enskilda innehål-Denna lagav om personer.
inte några för frikretsen.ler särregler

I förarbetena till kreditupplysningslagen förutsattes kreditinsti-att
i vissa integritetskänsliga avseenden så långt möjligt skulletuten

beakta syftena bakom lagen 1973:155 Såprop. 127. har också is.
praktiken inomskett frikretsen. Detta följer i vissa avseenden redan

reglerna banksekretess. I andra avseenden har företagen inomav om
frikretsen självmant gjort åtaganden i linje med lagens regler.ärsom
Som exempel kan s.k. personupplysningskopia regel-nämnas att
mässigt sänds till omfrågade personer.

Klart det i vissa särskildaavseenden behövs regler för bankerär att
kreditinstitut.och andra Detta främst frågorna tillståndgäller ochom

tillsyn.
kreditinstituten behöver bli föremål för viss särregleringAtt utgör

emellertid inte något hinder de förs under kreditupplys-mot att
ningslagen. Vid bedömning utredningensamlad för-atten anser
delarna med kreditinstituten omfattas lagen överväger.att av
Utredningen föreslår således det nuvarande medatt systemet en
frikrets avskaffas.
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16 Andra frågor rörande kreditupplys-
ningslagens tillämpningsområde

16.1 Begreppen kreditupplysning och

kreditupplysningsverksamhet

kreditupplysningFörslag: Begreppen kreditupplysnings-och
verksamhet behålls i princip ioförändrade lagen. Vissa förtyd-
liganden dock. Bl.a. föreslås uttrycklig bestämmelsegörs en om

myndigheternas uppgiftslämnande med stöd lag, för-att av
ordning eller särskilt beslut regeringen myndighetellerav som
regeringen har bestämt faller utanför kreditupplysningslagen.

I § stycket kreditupplysningslagen1 1 lagen gäller kreditupp-sägs att
lysningsverksamhet innebär någon, i enstaka fall,att utomsom

kreditupplysningarlämnar ersättning eller led i närings-mot ettsom
verksamhet. Dessutom gäller lagen kreditupplysningsverksam-annan
het, den omfattning.är störreom av

Definitionen vad kreditupplysningmed finns förav som avses
intagen inärvarande 2 I-lär kreditupplysning uppgift,sägs äratt

rådomdöme eller lämnas till ledning för bedömningsom av annans
kreditvärdighet eller vederhäftighet i iövrigt ekonomiskt hänseende.

Kreditupplysningsföretagen sin sådanabygger verksamhet
uppgifter frånsamlats olika i första hand offentliga källorsom - -

avsnitt information ingårse 4. Denna i eller läggs till grund för
kreditupplysningarna.

myndigheternaNär lämnar uppgifter kan detta ske inomut ramen
för tryckfrihetsförordningen myndigheternas serviceskyldighet.och
Informationen kan lämnas skriftlig form. Uppgifterna kan ocksåut
förmedlas muntligen, telefon.t.ex. per

Myndigheterna får vissa förutsättningarunder vadutöver som
åligger enligt tryckfrihetsförordningendem jfr 199091:60prop. s.
47 f.. sälja uppgifterDe kan eller lämna information ADB-ut
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medium, eventuellt sedan vissa sammanställningar gjorts ihar
önskemål.enlighet med beställarens

myndighet får enligt 7 § registreradesEn datalagen den med-utan
sälja uppgifter personregister föreliggergivande endast detettur om

uttryckligt i förordning i särskiltstöd lag eller eller beslutettett av
framhållitregeringen. Departementschefen har i 199091 :60 attprop.

då riksdagen eller regeringen medger försäljning får ske, iatt man
också ställning till vilka uppgiftersamband med detta bör ochta

sammanställningar få säljas möjlighetskall och skall hasom vem som
informationen 59.köpa s.att

finns intresse för information tillhandahållsDet ökandeett som av
offentlighetsprincipen serviceskyl-myndigheter inom för ochramen

frånuppgifter kronofogdemyndig-digheten. Som exempel kan nämnas
Uppgifter från myndigheter kan tilloch RSV. dessa användasheterna

kreditbedömningar innebärledning för och andra beslut ettsom
ekonomiskt risktagande.

avskrifterhålla kopia, utskrift eller allmänDen önskar av ensom
handling uppgifter skyldig betalamed det berörda slaget är att enav

jfr avgiftsförordningenavgift sidor 10 eller 16 §antalet är mer,om
Från i inhämtats1992: 191. kronofogdemyndigheten Malmö har att

information iså enbart inkassoföretagen begärdet ärgott somsom
till företagskriftlig form. Myndigheten uppskattar dessaatt man

månad.cirka 300 500 utskrifterskickar 1 1 per-
förfrågningar huvudsakligen telefon.övrigtI dennagörs typ perav

fåri beräknat 50 75Kronofogdemyndigheten Malmö har att man -
informationentelefonförfrågningar dag. När lämnassådana utper

någon avgift.muntligen debiteras inte
information det berörda slaget lämnashuruvidaOavsett utav nu

informationutlämnandetersättning eller kan det hävdas attmot av
Uppgiftslämnandet skulle därmed,i omfattning.sker större upp-om

kreditvärdighet,intresse bedömningengifterna har för rentav annans
kriterier för betecknasuppfyllaformellt kunna lagens att somanses

skulleKreditupplysningslagens reglerkreditupplysningsverksamhet.
tillämpligaalltså bli för verksamheten.

skallaldrig varit lagenLagstiftarens avsikt har emellertid att
då utlämnandebeskrivna I de falluppgiftslämnandet.omfatta det av

tryckfrihetsförordningen skulleuppgifter sker med stöd enav
stå i direkti vissa fallkreditupplysningslagens reglertillämpning av

exempelvis principSå innebär dennaoffentlighetsprincipen.strid med
föreliggerhandling detallmändelrätt ettutan attatt ta av enen

kreditupplysningslagen ochjfr 9 §objektivt behov härav utan
jfr §.sig till känna 11skyldighet för attmottagaren ge

Även uppgifter förmyndigheternas utlämnande utom ramenav
påserviceskyldigheten, utlämnandetryckfrihetsförordningen och t.ex.

ordningersättning, iADB-medium regleras änmot genomannan
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kreditupplysningslagen. Det framgår tidigarevad har sagts attav som
sådant utlämnande uppgifter i princip kräver stöd i för-lag,ett av

ordning eller beslut regeringen. Utlämnande ADB-medium kanav
också ske enligt medgivande Datainspektionen, regeringen harav om
uppdragit inspektionen lämna sådant medgivande, jfr 9 §att
utsökningsregisterlagen 1986:617 och ll § skatteregisterlagen
1980:343.

Det bör lämpligen framgå uttryckligen kreditupplysningslagenav
den inte tillämplig då myndighetär lämnar uppgifter medatt uten

stöd förordninglag, eller beslut regeringen myndighetellerav av som
regeringen har bestämt. Utredningen föreslår bestämmelseatt en av

innehålldetta i 2 § kreditupplysningslagen.tas
I sammanhanget bör anmärkas myndigheternas försäljningatt av

sådana uppgifter kan underlag för kreditbedömning främstutgörasom
riktar sig till kreditupplysningsföretagen. Detsamma gäller utläm-
nandet sådana uppgifter ADB-medium. Kreditupplysningsföre-av

emellertid inte någon kreditvärdighetsbedömninggör förtagen egen
räkning. Den bedömning grundval myndighetsupp-görssom av
gifterna i stället del tjänstär avsedd säljas tillär atten av en som
kreditupplysningskunderna.

Lagstiftarens mening intetorde ha varit förmedling uppgifteratt av
till kreditupplysningsföretagen skulle formutgöraanses en av
kreditupplysningsverksamhet. Det finns inte anledning anläggaatt nu

Det uppgiftslämnande sker till kreditupplys-synsätt.ett annat som
ningsföretagen från myndigheter fråneller håll såledesbörannat- -
falla utanför lagen. För detta ståskall klart bör lagens definitionatt

begreppet kreditupplysning så,ändras den omfattarattav upp-
lysningar lämnas till ledning för bedömningmottagarensm.m. som
för del.egen

frågaEn blir iaktuell samband definitionenmedannan som av
kreditupplysningsverksamhet bankernas förmedling kreditupp-är av
lysningar från UC till bankkunder. Enligt uppgift från UC hänvisar
företaget regelmässigt den enstaka förfrågangörsom en om en
privatperson till hans bankkontakt.

Som tidigare se avsnitt 2.2 har Datainspektionen i sinnämnts
praxis sådan förmedling upplysningar kan skeansett att utan atten av
banken har inspektionens tillstånd till Förutsättningendetta. dockär

banken, normalt hämtar in upplysningen via terminal, inteatt som
tillför några ytterligare faktauppgifter, råd eller omdömen. Skyl-
digheten underrätta den omfrågade kreditupplysninglämnadatt om en

åvila UC den aktuella banken. l sammanhanget kananses men
vissa inkassoföretag vidarebefordrar kreditupplysningarnämnas att

motsvarande sätt.
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direktiven förmedlingUtredningen bör enligt dennaöverväga om
kreditupplysningsverksamhet och därföruppgifter är att anse somav

tillstånd från Datainspektionen.borde kräva
föreslå vissai avsnitt 24 banker ochUtredningen kommer att att

kreditupplysningsverksamhetkreditinstitut får bedrivaandra rätt att
Genomförs dettasin auktorisation.grundläggandemed stöd av

beskrivnabankerna syssla med deninnebär det kanförslag, att nyss
Datainspektionen.uppgifter tillstånd Det harförmedlingen utan avav

förmedlingen börsitt intresse diskuteradetta atttrots ses som enom
därmed omfattaskreditupplysningsverksamhet ochform avav

kreditupplysningslagens bestämmelser.
förmedlingsverksamhetuppfylleravseenden bankernasI flera

Ävenkreditupplysningsverksamhet.kriterier för vadlagens är ensom
tillägg faller under dettaupplysningarförmedling utan egnaav

inte för någotemellertid bankernaEtt problembegrepp. är egetatt
uppgifter frånvidarebefordrarkreditupplysningsregister endastutan

därförinformationsunderlaget. Bankerna kanbevaraUC utan att
kompletteringarexempelvis vidta rättelser ochsvårigheter med att

uppgifter.missvisandefelaktiga ellerbeträffande
naturligare i denuppfattning detEnligt utredningens är att

bankkundombud för denbeskrivna situationen banken ett somsomse
inteinnebär banken lämnarkreditupplysning. Detfåbegär attatt en

sådan kundensförkreditupplysning inhämtarnågon utanut en
sigbanken vänderblir kreditupplysningsföretagräkning. Det det som

bestämmelser hurkreditupplysningslagensiakttatill har att omsom
däribland reglernakreditupplysningsverksamhet skall bedrivas, om
beställaruppgiftuppgifter. lämnaskomplettering Närrättelse och av

be-inte bankenavsnitt 26.3 bör bankkunden ochse somanges
ställare.

tillanknytning vadytterligare fråga harfinnsDet somsomen
kreditupplysnings-huruvidakreditupplysning, nämligenmedavses

rating.tillämpligbör s.k.lagen vara
rating iSoliditetframgått avsnitt 5.1 använderSom termenav

beträffande företag ochråd lämnasfråga och omdömen somom
låta fallaanledning denna verksamhetfinns ingenföretagare. Det att

kreditupplysningslagens bestämmelser.utanför
finansiell rating,sig sådanförhåller det medAnnorlunda soin

penning-sigfinansiera denföretag öppnagörs när attett avser
föremål kreditrislz-då bli förbegäramarknaden. Företaget kan att en

värderingen skallsjälvt resultatetvärdering. Företaget beslutar avom
offentliggöras eller

sigalltid företagsådan rating i praktiken görEftersom ettavser
Mot bakgrundintegritetsskyddsintressena inte gällande. atav

också anlednirgsaknasvärderingen företagets begärangörs egen
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begränsa möjligheten för det företag skall utföra värderingenatt som
inhämta underlagsmaterial.att

angivnaDen formen rating i dag falla utanför be-nu av anses
kreditupplysningsverksamhet. Enligt utredningens mening börgreppet
bedömning i fortsättningen. Med lagensgöras nuvarandesamma

definition begreppet kreditupplysning faller också den beskrivnaav
ratingen utanför kreditupplysningsbe upplysningarnagreppet attgenom
inte till ledninglämnas för bedömningmottagarens av annans
kreditvärdighet.

16.2 Kreditupplysning inom koncerner

Förslag: Principen bör liksom hittills kreditupplysnings-attvara
intelagen omfattar förmedlingen uppgifter mellan företagav

inom koncern. Lagen fortsättningsvisbör dock gälla närsamma
företag tillstånd enligthar kreditupplysningslagenett attsom

bedriva kreditupplysningsverksamhet kreditupplysningarlämnar
till andra företag inom koncern.samma

Vid tillkomstlagens uttalade departementschefen i anslutning till
definitionen begreppet kreditupplysningsverksamhet attav en
förutsättning för sådan verksamhet skall föreligga måsteatt anses vara

det fråga förmedling information utanförär detatt om av egna
företaget 1973:155 s.130.prop. När företag samlar informationett
enbart i syfte själv använda sig den faller verksamheten inteatt av
under tillämpningsområde.lagens Inte heller lagen tillämplig dåär
upplysningar förmedlas mellan olika avdelningar inom företag. Iett
många fall kan informationsutbytet olikamellan delar i företagett

förmedlingjämställas med den uppgifter sker olikamellansomav
i ansågkoncern. Med hänsyn härtill departementschefenföretag atten

övervägande skäl talade för från lagens tillämpningsområdeatt man
sådan informationsförmedling mellan företag inomundantog skersom

i § tredjeEn stycketkoncern. bestämmelse härom ltogssamma
kreditupplysningslagen.

tillstånd bedrivaDatainspektionensOm företag har attett som
särskildföreliggerkreditupplysningsverksamhet ingår i koncern enen

typiskt inteKreditupplysningsföretaget samlarsituation. sett
verksamhet.i sin eller koncernensuppgifter för använda dematt egen

företag.utomståendei upplysningarna tillSyftet stället förmedlaär att
kreditupplysningar till andrakreditupplysningsföretag lämnarNär ett

inom inte det departe-företag koncern, kan detta sätt somsamma -
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förmedling informationbeskrivit jämställas medmentschefen har av-
Anledningavdelningar inom företag. saknas därförmellan olika ett

förmedling uppgifter från tillämpnings-sådan lagensundantaatt av
område.

kommit till i Datainspektionenshar har uttryckVad sagtssom nu
tillståndet till Soliditet, fram tillpraxis. Som exempel kan tas som

tillståndetjfr avsnitt 2.1. Iapril 1993 tillhörde Esseltekoncernen
kreditupplysningslagen enligtDatainspektionenkonstaterade att

tillämplig då internt inom Esseltekon-inte företagetordalagen var
bedömninguppgifter till ledning förlämnade av annanscernen

ålades emellertid Soliditetinspektionens föreskrifterkreditvärdighet. I
inomupplysningar till företag Esselte-vid utlämnandet annatatt av

kreditupplysningslagen.12 §§ Detillämpa 5 9 och 11koncernen --
efter Bradstreetsavsedda gälla Dunföreskrifter är attsom

1993 underföretaget för närvarande höstenÖvertagande ärav
utarbetande.

kreditupplysningar tillkreditinstitutoch andra lämnarNär banker
situation.föreligger emellertidinom koncernföretag en annansamma

in uppgifternavanligen samlat förfall har uppgiftslämnarenI dessa
blirSituationen dåi verksamheten.använda dem denatt egna

beskrivna. Dettajämförlig departementschefenmed den upp-av
kreditupplysningslagen.falla utanförgiftslämnande bör därför

specialmotiveringen till vadåterkommer iUtredningen som avses
med begreppet koncern.

offentliggörandeKreditupplysning16.3 genom
tryckfrihetsförordningen ochenligt

yttrandefrihetsgrundlagen

kreditupplysnings-framgått avsnitt finns flertalSom 5.2 det ettav
Datainspektio-publikationer Däremot harden svenska marknaden.

fått någon kreditupplys-hittills inte 1993hösten rapport attomnen
i radio TV.ningar har förmedlats eller

sådant ikreditupplysningar offentliggörsNär sätt som avses
gäller iyttrandefrihetsgrundlagentryckfrihetsförordningen eller

finns dock.kreditupplysningslagens Vissa undantagprincip regler.
till 3 §Sålunda inte Datainspektionens tillstånd verksamhetenkrävs

inte den deltredje stycket och det krävs heller taratt som av
kreditupp-informationen legitimt behov 9 §. Närhar häravett

tryckfrihetsför-lysningar enskilda offentliggörs enligtpersonerom
kreditupplysningskopiaordningen föreligger inte någon till 11 §rätt

Någon föreligger intesista motsvarande undantagsregel dockstycket.
offentliggörandet enligt yttrandefrihetsgrundlagen.skernär
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Det finns också vissa isärbestämmelser lagen för den aktuella
formen kreditupplysning. 12 § informationI regleras hurav om
eventuella rättelser och kompletteringar Vidareskall ske. skall den

offentliggör kreditupplysningar det angivna tillsättet attsom se
Datainspektionen inom fårvecka del det har offent-en av som
liggjorts.

Utredningen skall enligt direktiven analysera vad reglerna i
yttrandefrihetsgrundlagen innebär i fråga skyddet för denom
personliga integriteten i kreditupplysningarsamband med föreslåsamt

lagändringarde kan befinnas nödvändiga för inte skyddet förattsom
yttrandefriheten skall integritetsskyddet nödvändigt.begränsa änmer

Eftersom denna kreditupplysningsförmedling hittills inte harsorts
varit aktuell, har några sig.problem i sammanhanget inte Ut-yppat
redningen inte heller angivna grundlagsbe-bakgrund demotser av

någonstämmelserna anledning föreslå några ändringar i kreditupp-att
lysningslagen. Enligt utredningens uppfattning emellertidsaknas
anledning kreditupplysningskopia någonbeträffande tillrätten göraatt
skillnad offentliggörs enligtmellan fall då kreditupplysningar
tryckfrihetsförordningen då enligt yttrandefrihets-och de offentliggörs

Utredningen förslår fortsättningsvis integrundlagen. därför detatt
föreligga kreditupp-skall någon till kreditupplysningskopiarätt när

lysningar offentliggörs i yttrandefrihetsgrund-det sätt som avses
lagen.

särskilt huruvida kreditupplysningar förmedlasEtt problem är som
CD-ROM-skiva avsnittjfr 5.2 bör omfattas reglernaav om

offentliggörande tryckfrihetsförordningen yttrandefri-med stöd ochav
sinhetsgrundlagen. Utredningen har för del inte underlag för läggaatt

fram något förslag i fråga bedömningen fårdenna överlämnasutan
den fortsatta rättstillämpningen. Det kan i sammanhanget amnärkas

för fortlöpande utveckling CD-ROM-det närvarande skeratt en
området.
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17 Hanteringen uppgifter iav

kreditupplysningsverksamhet

Förslag: kreditupplysningslagenI förs bestämmelser attom
automatisk databehandling får i kreditupplysnings-användas

registreringverksamhet och får ske.att av personnummer
Vidare föreskrivs uppgifter, rådomdömen och beträffandeatt
fysiska får in,samlas lagras och lämnas endastutpersoner om

påkallatdet kreditupplysningsändamål ochär med deav
begränsningar i övrigt följer villkorlagen ellersom av av som
har meddelats med stöd lagen.av

I lagen förs också in vissa regler datasäkerhet.om

framgåttSom redogörelsen i avsnitten 3.31 och regleras hante-av
uppgifterringen i kreditupplysningssammanhang i bådedagav av

kreditupplysningslagen såvitt uppgifter fysiskaoch, gäller om
datalagen. Dessutom förgäller verksamheten föreskrifterpersoner, av

har meddelats Datainspektionen bådamed stöd dessa lagar.som av av
I sammanhanget bör observeras i detaljeratdet datalagen änatt mer
i kreditupplysningslagen i vilka avseenden föreskrifter skallanges
meddelas. Sålunda skall Datainspektionen, i månden det behövs för

förebygga risk otillbörligtför intrång i personlig integritet, enligtatt
6 § datalagen föreskriftermeddela vilka uppgifter får in-om som

respektive ingåhämtas i kreditupplysningsregister, hur denett
automatiska databehandlingen skall utföras, den tekniska utrustningen,
vilka bearbetningar får personuppgifterna med hjälpgörassom av av
ADB vilketoch dessa uppgifter får tillgängliga, lämnassätt göras

eller användas hur de skall bevaras och gallras.sättut annat samt
Enligt inspektionen också,paragraf skall det behövs,samma om
meddela föreskrifter tillunderrättelse berördaom personer, om
kontroll och säkerhet åtgärder frågarättelse och andra isamt om om
oriktiga missvisandeoch uppgifter. I fall då föreskriftsrätten enligtde
datalagen och kreditupplysningslagen sammanfaller har Datainspektio-

vid meddelandet föreskrifter hänvisa till bådabrukat lagarna.nen av
Den ansöker tillstånd bedriva kreditupplysnings-attsom om

verksamhet och föra kreditupplysningsregister måste i sin ansökanatt
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vilka uppgifter registrera och hur dessa skallhan attavserange
föreskrifterDatainspektionens meddelasbehandlas och lämnas ut.

från ansökningen. ofta frågamed utgångspunkt Detsedan är om
detaljerade föreskrifter.mycket

kreditupplysningslagen såtidigare det ÖnskvärtSom nämnts är att
möjligt skall gälla kreditupplys-fullständigt reglerar vadsom som

alltså frångå detningsområdet. Man bör bl.a. söka nuvarande
både kreditupplysningslagen och datalagenmed ärsystemet att

långt ståkreditupplysningslagen så möjligt påtillämpliga. I stället bör
ben.egna

kreditupplysningsverksamhetenockså ifrågasättasDet kan om
myndighetsföreskrifter i sådetaljregleras hög gradbehöver genom

vid diskussioneri Enligt utredningen erfarit bl.a.dag. vad harsom
företrädare Soliditet uppfattas den nuvarande ord-med för UC och

riktmärkeningen krånglig byråkratisk. Ett bör deoch attvarasom
Även viss utfyllnadi lag.regler behövs tas om en avsom

myndighetbör den har handlagbestämmelserna kan behövas, som om
återhållsamhet vid meddelandet före-detaljregleringen iaktta av

skrifter.
lagreglering måste enligtprincipiella utgångspunkten förDen en

bedrivautredningens uppfattning den har rätt attattvara som
in, bevara och lämnakreditupplysningsverksamhet har samlarätt att

juridiskasådana uppgifter såväl fysiskaut personer somom som
emellertidtidigare kanbehövs i verksamheten. Som rättnämnts en

uppgifterför kreditupplysningsföretag in, lagra och lämnasamla utatt
inte måste till enskildaoinskränkt. Särskild hänsyn tas personersvara
integritet. såväl fysiska juridiskaVidare har ettpersonersom

felaktiga missvisandeberättigat intresse ellerskyddasatt mot att
alltsåuppgifter Liksom i behövs reglerlämnas dem. dagut omom

personuppgifter insynanvändningen vissa särskilt känsliga samt omav
i kreditupplysningsföretagens register och rättelse Ut-om m.m.
redningen i följande.återkommer till regler detdessa

fäEn mån kreditupplysningsföretagen börsärskild fråga i vadär
sin hantering uppgifter. Föranvända automatisk databehandling vid av

omfattning. står också klarti mycket Detnärvarande sker detta stor
främja effektivutnyttjandet i hög gradADB är ägnatatt att enav

kreditupplysningsverksamhet.
finns inteNär det uppgifter juridiska detgäller personerom

anledning i kreditupplysningsföre-införa några inskränkningaratt
diskuteraskan detanvända sig ADB. Däremoträtttagens attatt av

införa vissa fysiskabegränsningar beträffande personer.
DatainspektionensDe kreditupplysningsföretagen för medstörsta -

tillstånd svenska befolk-register del denmycketöver stor aven-
ningen. föremåli Sverige blir förPersoner folkbokfördaärsom
registrering från året före år då demånad detoch med november
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år.fyller Uppgifter insamlas och lagras de behövssexton oavsett om
aktuell kreditgivningssituationi elleren

Så omfattande register finns, enligt utredningen erfarit,vad har inte
kreditupplysningsföretagen ihos andra länder. Utomlands detär van-

ligt uppgifter registreras iförst samband medatt attom en person en
förfrågan med anledning sökt kredit ellergörsom personen av en
motsvarande.

personlig integritet inte tillåtaIntresset ochvärnaatt attav om
registrering hjälp i dåmed ADB andra fall det klart befogatän ärav

för införa beskrivna i Sverige.talar motsvarande detatt ett system nu
integritetsskyddsintressena främjasFör skall ytterligare kan detatt

också diskuteras införa från enskildekrav samtycke den föratt ett
registrering få i kreditupplysningssamman-honom skall skeatt en av

hang.
såväl i Datalagsutredningens förslag till datalagEn grundtanke ny

fåri förslaget till EG-direktiv känsliga personuppgifterär attsom
enskildes Oavsett dendatabehandlas endast med den samtycke. om

enskilde sitt inte emellertid databehand-har samtycke eller skallgett
behandlingen förling kunna ske med stöd lag, behövs attav om

intresse intressetillgodose allmänt eller hos den databe-ettett som
uppgifterna detta intresse får denhandlar och väga äntyngreanses

inteenskildes intresse uppgifter honom behandlas.attav om
kreditupplysningssammanhang finns utredningen tidigareI det, som

bedrivs så effektivtframhållit, intresse verksamhetenallmäntett attav
möjligt. Effektiviteten allvarligt möjlighetenskulle hämmas,som om

uppgifter i varje särskilt fall beroendein och lagrasamlaatt var av
fårhade lämnats. Det förutsättassamtycke näratt,att ett personen

kredit, i går upplysningarsöker han allmänhet med att omen
påbörjas förstregistreras. Om insamlandet uppgifter kanhonom av

emellertidenskilde sitt kommer detsedan den har lämnat samtycke,
Ävenkreditupplysning.tid ilängre dag ställaän attatt ta samman en

uppstå. Frågan också vad skulle hända medfördyringar skulle är som
till förregistrerade uppgifterna efter de hade lagts grunddetde att en

från inte kvarståkreditupplysning. enskilde längreEn begäran den att
tillinte måste ocksåregistret skulle alltid kunna bifallas. Hänsyni tas

intresse kredit har beviljats, hakreditgivarnas efter detatt, attav en
kreditbevakning.tillgång till uppgifterna för kunna göraatt en

registrering uppgifter dendär sker oberoendeEtt system avav
kreditbe-enskildes inte förrän det aktuellt medsamtycke är enmen
Samtidigteffektivitetssynpunkt.mindre fråndömning hämmandeär

inblandade.sådant nackdelar för deinnebär klaraäven ett system
fallet, ställaKreditupplysningsföretagen då inte,kan ärnusom

mindre omedel-uppgifter för kreditupplysning ellermersamman en
till företaget.kommitefter härom harbart det begäranatt

Åtminstone gången kreditupplysning begärsförstagäller detta omen
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i fråga. i enskildeDetta medför sin den inte likatur attpersonen
i få i fråga huruvidasnabbt dag kan besked sökt kreditsom om en

beviljas eller Om enskilde krediten förkan den behöver köpaatt
Påkommer köpet försenas. det kan nackdelarsättetatten vara,

uppstå både för enskildeden och för handelns representanter.
Invändningar det diskuterade också frånkanmot systemetnu resas

konkurrenssynpunkt. I och med det krävs begäran kredit-att en om
upplysning för bli föremålskall kunna för registrering,att en person

kreditupplysningsföretag får många förfrågningarkommer de attsom
registerkunna bygga de företag anlitas i mindrestörre änupp som

utsträckning. diskuterade blirDet det mindresättetsystemet
möjligtkonkurrensneutralt det nuvarande, det för allaän görsom

kreditupplysningsföretag oberoende förfrågningar, byggaatt, av upp
likartade register.

Ytterligare frånordning skulle kunna värde in-en som vara av
möjligttegritetssynpunkt det för den inte villär göraatt som

i kreditupplysningsföretagens register förbjudaförekomma att att
Ävenuppgifter registreras. sådan ordninghonom skulleom en

emellertid innebära praktiska kreditupplysningsföretagen.problem för
enskilde också i besvärlig situation förDen skulle komma denen

händelse han finner kredit. uppenbarthan behöver Det äratt atten
många kreditgivare kredit,skulle dra sig för med begärdatt en

fick uppgifterde reda den kreditsökande hade förbjuditatt attom
registrerades.honom Denna konsekvens förbud skulle deettom av

enskilda inte alltidkanske medvetnavara om.
tillMed hänsyn vad utredningen ingenhar sagts attsom nu anser

de diskuterade inskränkningarna i kreditupplysningsföretagensav nu
registrera uppgifter enskildarätt bör införas.att om

Utredningen föreslår sammanfattningsvis i kreditupplys-detatt
ningslagen in bestämmelse automatisk databehandlingtas atten om
får ianvändas kreditupplysningsverksamhet. Det vidare före-bör
skrivas uppgifter, omdömen och råd fysiskabeträffandeatt personer
får in,samlas lagras och lämnas i sådan detverksamhet endastut om

påkallat kreditupplysningsändamålär begränsningaroch med de iav
övrigt följer kreditupplysningslagen villkorellersom av av som
meddelas med stöd lagen.av

Beträffande den automatiska databehandlingen också vissabehövs
regler datasäkerhet. Det bör bedriverbl.a. denattom anges som
kreditupplysningsverksamhet skall vidta lämpliga tekniska och
organisatoriska åtgärder för hindra uppgifter pådatabehandlasatt att

otillåtet och de för otillåten insyn. Säkerhetensätt utsättsett mot att
bör uppgifter såväl fysiska Dejuridiskaavse om som personer.
säkerhetsâtgärder vidtas uppgifterskall blir beroende de somsom av
skall skyddas databehandlingen kanoch de tänkbara risker som
innebära.
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Datainspektionen ihar samband tillståndmed föraatt person-
tillåtitregister kreditupplysningsföretagen använda sigatt av person-
i sin kreditupplysningsverksamhet. Sedan januariden l 1992nummer

enligt §gäller 7 andra stycket datalagen registreringatt av person-
får ske endast det klart motiveratnär med hänsyn tillärnummer

registrets ändamål, vikten säker identifiering eller annatav en av
skäl. Vidare fårbeaktansvärt återges på datautskrifterpersonnummer

endast det föreligger särskilda skäl.när
utgå frånMan kan de kreditupplysningsföretagensstörstaatt

register i framtiden kommer bli omfattande.mycket Detäven äratt
viktigt de förekommer i registren blikan säkertatt personer som
identifierade. Härtill kommer företagen fortlöpande hämtaratt
uppgifter från olika myndigheter. Det då nödvändigt informatio-är att

Ävenhänförs till kreditupplysningarrätt lämnasnär utnen person.
måste stå vilkendet helt klart person som avses.

Vad har anförts innebär enligt utredningens uppfattning attsom nu
för fåkraven använda regelmässigt fåratt personnummer anses vara

uppfyllda i samband kreditupplysningsverksamhet.med Att person-
får användas bör framgå uttryckligen lagen.nummer av
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18 Olika regler för ochpersoner
företag

Kreditupplysningslagens innehåller i vissa olikaavseenden materiella
påregler beroende den omfrågas fysisk juridiskellerärom som en en

också åtskillnadLagen olika fysiskamellan slagsgörperson.
Detta hänger olika intressen måstemed depersoner. samman som

ibeaktas samband med kreditupplysningsverksamhet.
juridiskaFör de del blir intedet aktuellt hänsynatt tapersonernas

till integritet.personlig Behovet effektiv kreditupplysningav en om
företagen i stället desto Samtidigt måste beaktas deväger tyngre. att
juridiska på fysiska har intressesättpersonerna samma som personer

Ävende upplysningar lämnas dem korrekta.ärattav som om
juridiska måste ha möjlighet eller kompletterarättaattpersoner
felaktiga missvisande uppgifter.eller

Integritetshänsynen däremot central betydelse då det gällerär av
fysiska Integritetsskyddsintresset får intressethär vägas motpersoner.

effektiv kreditupplysningsverksamhet. I vissa fall emellertidkanav en
uppgifter fysisk ekonomi ha betydelse för bedöm-om en persons
ningen företags ekonomiska ställning. Utredningen återkommerettav

till detta problem.strax
Den grundläggande regeln för hur kreditupplysningsverksamhet

bedrivasskall finns i 5 § kreditupplysningslagen. Där stadgas att
verksamheten bedrivas så till otillbörligt intrångskall den lederatt
i personlig integritet innehållet i upplysningarde somgenom
förmedlas eller till oriktiga missvisandeeller ellersättannat att
uppgifter lagras eller lämnas ut.

framgårSom paragrafens första in-ordalagen led,tarav om
tegritetsintrång, bara sikte fysiska Bestämmelsenpersoner.

emellertidomfattar alla fysiska personer, de sysslar medoavsett om
näringsverksamhet kreditupp-eller Detsamma gäller reglerna i 6 §
lysningslagen uppgifteranvändning särskilt känsliga ras,om av

Ävenpolitisk uppfattning, brott här det betydelsem.m.. är utan om
i fråga anknytning till näringsverksamhet ej.har ellerpersonen en

Kreditupplysningslagens övriga till förbestämmelser skydd
personlig integritet till då frågabegränsade fall detär är om en
personupplysning. Med personupplysning enligt 2 §avses en
kreditupplysning enskild näringsid-den äränom annan person som
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eller så väsentligt inflytande i viss näringsverksamhetkare harannars
uppgift förhållanden förhans behövs belysa verksam-att attom egna

ekonomiska ställning sådan ofta närings-hetens en benämnsperson
Till sålunda sikte ickeanknuten. de regler endast tarsom

fysiska i § betalningsför-näringsanknutna hör reglerna 7personer om
i 8 § behandlingen äldre uppgiftersummelser, bestämmelserna om av

i upplysningar i vissareglerna 9 § förbud utlämnandeoch motom av
kreditupplysningskopiorfall. I handlar och beställar-ll som om

omfrågadeuppgifter, finns olika bestämmelser beroende denom
näringsanknuten eller ej.är personen

kreditupplysnings-andra ledet i 5 d.v.s. kravetDet att
oriktigabedrivas så inte leder till ellerverksamhet skall denatt att

juridiskamissvisande uppgifter såväl fysiskalämnas gällerut, som
insyn i 10Detsamma fallet med reglerna Reglernaär ompersoner.

möjligt för både fysiska och juridiska kontrolleradetgör attpersoner
uppgifter finns i kreditupplys-riktigheten sådana demav om som

kontrollmöjlighet betydelseningsföretagens register. Denna är storav
minst för mindre företag.inte

finns inte anledning tillskapaEnligt utredningens uppfattning det att
utanförintegritetsskydd för juridiska Att dessa lämnasett personer.

integritetsintrångsådana bestämmelser handlar överensstäm-som om
förslaget till datalag,enligt datalagen ochmed vad gäller nymer som

dataområdet.enligt till EG-direktivliksom förslaget
grundläggandefysiska klart denVad beträffar detär attpersoner

i 6 §integritetsintrâng, liksom bestämmelsernai 5 §regeln omom
i fortsättningenanvändning vissa särskilt känsliga uppgifter ävenav

näringsanknutna ellersådana debör gälla alla äroavsettpersoner, om
uppdelning mellanej. Frågan emellertid bör ha kvarär enom man

skyddolika fysiska i andra paragrafer handlar motompersoner som
integritetsintrång.

förhållandetuppdelning intesådan talar allmänt detMot attrenten
näringsan-också näringsidkare och andraprivatpersonerbara utan
personligaför sinkan ha behov skyddknutna ettpersoner av

också blir enklareintegritet. Enhetliga regler lagengör attatt
tillämpa.

effektivitet måstetillkomstVid betonades höga kravlagens att
företagsupplysningsverksamheten från samhällets ochställas

kreditupplys-kreditgivarnas ansågs viktsida. Det största attvara av
så möjligt föruttömmandeningar avseende företag attvar som

kreditvärdighetundvikas. Ett företagskreditförluster skulle kunna
näringsidkaren,i så bero skickligheten hosansågs hög grad kunna

Hannödvändigt till hansframstod hänsyndet att taatt person.som
personliga integritetför sindärför inte skyddkunde garanteras samma

näringsid-1973:155 96 och 79. Medprivatperson prop. s.som en
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kare skulle liksom i vissa andra lagar förstås ochvar en som
yrkesmässigt drev verksamhet ekonomisk prop. 140.naturav s.

förarbetena tillI kreditupplysningslagen prop. s.79 framhölls
vidare själv driva rörelse, kunde såhaatt utan atten person, ett
väsentligt inflytande i företag det nödvändigt medett att var en
ingående kännedom hans förhållanden för kunna bedömaattom
företagets ekonomiska ställning. Det pekades i första sådanahand

hade väsentligt ekonomiskt intresse i verksamheten,ettpersoner som
idelägare handelsbolag kommanditbolag,eller aktieägare it.ex

fåmansbolag aktieägare hade aktier istörresamt post ettsom en
aktiebolag. Hit räknades också hade ledandepersoner som en
ställning i företag styrelseledamot, direktörverkställande ellerett som
på vissaI fall ansågs andrasätt. även kunna hänförasannat personer
till angivnaden kategorien, den hade lämnat störret.ex. som en
kredit till företag och därigenom möjlighethade påverkaett att
företagets verksamhet.

I den departementspromemoria låg till förgrund 1981 årssom
ändring i kreditupplysningslagen föreslogs begreppet personupplys-att
ning skulle utvidgas till kreditupplysningar alla fysiskaatt avse om

Ds Ju 1979: s.70. Man skulle fådärmed bl.a. över-personer en
enstämmelse mellan begreppen personupplysning i kreditupplysnings-
lagen och personuppgift i datalagen. Förslaget ledde emellertid inte
till någon lagändring. gränsdragningsproblemDe kundesom

ansågs inteuppkomma tillräcklig anledning förutgöra ändraatt
personupplysningbegreppet 198081:l0 49.prop. Inte hellers.

ansågs några missförhållanden eller omständigheterandra ha
framkommit föranledde integritetsskydds-avvägningen mellanattsom
intresset och motstående intressen skulle utfalla sätt änett annat
vid tillkomst.lagens

Behovet effektiv kreditupplysningsverksamhet siggörav en som-
i avsnitt 14 alltjämtpoängterats gällande med styrka. En vissstor-

skillnad då det gäller integritetsskyddet olikamellan personkategorier
framstår därför alltjämt befogad. Dagens datoriserade informa-som
tionssamhälle emellertidställer andra krav lagreglerat skydd för
enskildas personliga integritet vad fallet vid kreditupplys-än som var
ningslagens tillkomst.

Vid avvägning mellan de olika intressen bör beaktasen som anser
utredningen övervägande förskäl tala behåller det nuvarandeatt man
tillämpningsområdet för 7 och 8 §§ kreditupplysningslagen uppgifter

betalningsförsummelser respektive äldre uppgifter. restriktio-Deom
finns intagna i dessa paragrafer bör alltså liksom hittills gällaner som

frågabara i kreditupplysningar icke näringsanknutnaom som avser
Även reglerna i 9 § kreditupplysningarutlämnandepersoner. om av

bör behållas oförändrade. Reglerna alltså ibör fortsättningenäven ta
sikte kreditupplysningarbara privatpersoner. Däremot börom en
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kreditupplysningskopior ochändring i bestämmelsernagöras om
beställaruppgifter §.11

i följande.till frågor detUtredningen återkommer dessa
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19 Allmänt innehållet iom

kreditupplysningar

Utredningen har flera gånger understrukit behovet effektivav en
kreditupplysningsverksamhet, så bl.a. kreditförluster och över-att
skuldsättning motverkas. För få belyst vilka faktorer äratt som av
särskild betydelse för effektiv kreditinformationsverksamhet haren
utredningen inhämtat synpunkter från företrädare för banker och
finansbolag och från för sådana företag inom handelnrepresentanter

i omfattningstörre sysslar med kreditgivning. Företrädare försom
såväl grossist- detaljhandelsföretag har deltagit i diskussionersom

utredningen.med
Vid de kontakter utredningen har haft med olika kreditgivaresom

betonats viktenhar kreditupplysningarna baseras på så brettattav ett
faktaunderlag möjligt. Från leverantörshåll har uttalats starkasom
önskemål kreditgivarna inom handeln får tillgång tillattom samma
uppgifter kreditengagemang missbrukadeoch krediterom som
bankerna finansbolagen.och Av betydelse också, har detärstor

de uppgifter förekommer i kreditupplysningar såsagts, att ärsom
aktuella möjligt.som

Den svenska offentlighetsprincipen det möjligt för kreditupplys-gör
ningsföretagen inhämta mängd information bådeatt storen om
enskilda företag.och Kreditupplysningarna baseras också förpersoner
närvarande i allt väsentligt uppgifter inhämtas från myndig-som
heter med stöd offentlighetsprincipen. Till denna information hörav
bl.a. uppgifter från det statliga och adressregistret SPAR,person-
såvitt gäller personupplysningar, uppgifteroch från det allmänna
företagsregistret BASUN frånoch aktiebolagsregistret och handels-

föreningsregistrenoch frågadet företagsupplysningar.när är om
Viktig information ocksåkan frånhämtas skatteregistren och
utsökningsregistret.

Vid sidan myndighetsuppgifter baseras kreditupplysningar i vissav
utsträckning också uppgifter från privatpersoner företag. Hitoch
hör framför allt uppgifter enskilda kreditengagemangom personers
hos banker och finansbolag och uppgifter misskötsel bank- ochom av
kontokortskrediter. Uppgifter detta inomslag utväxlas kretsenav av
banker och finansbolag. Informationsutbytet sker huvudsakligen via
UC.
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avsnitt ingående redogörelse för del 4 har lämnats typeren av
tillgängliga kreditupplysningsföretagen ochuppgifter förär somsom

i kreditupplysningar.förekommer
innehåller vissaKreditupplysningslagen för närvarande regler som

uppgifter i kreditupplys-möjligheterna använda känsligabegränsar att
råder principiellt förbudSåningssammanhang. mot attt.ex. ett

hälsotillstånduppgifter brottslighet sjukdom, ochanvända ochom om
utnyttjandeRestriktioner också det gällerliknande. har ställts närupp

Datainspektionen harinformation betalningsförsummelser.omav
idispens från förbudenvissa möjligheter lämnadock getts att

kreditupplysningslagen.
begränsningarna imening nuvarandeEnligt utredningens deär

känslig i allt väsentligtuppgiftermöjligheterna använda naturatt av
också iBegränsningarnaväl avvägda. överensstämmer stor ut-

vidarebefordrainskränkningar i möjligheternasträckning med de att
i till datalaginformation tagits in förslagethardenna typ nyav som

EG-direktiv dataområdet.tilli föreliggande förslagetoch det
Detkreditupplysningslagen behöver dockVissa justeringar i göras.

utnyttja information personligmöjligheternabl.a.gäller natur.att av
krediten-informationdiskutera intefinns också skälDet att omom

för närvarande.spridas inom vidare kretsbör kunna änengagemang
fåkreditmissbruk börvidare i män uppgifterFrågan vadär om

kreditupplysningssammanhang.ianvändas
betalningsförsummelserkreditengagemangSåväl det gällernär som

å sidanmellanfår avvägningkreditmissbrukoch göras enaen
sidanå andraochtill och finansbolagssekretessenbank-hänsynen

Även konkur-kreditupplysningsverksamhet.effektivintresset av en
renslagstiftningen måste beaktas.

framhållits vidbetydelse harsjälvfalletDet är att,stor somav
dehandelnsdiskussioner med bl.a.utredningens representanter,

såkreditupplysningar aktuellaiuppgifter förekommer är somsom
alltid behov.inte dettaMyndighetsuppgifterna tillgodosermöjligt.

uppgifterskattemyndigheternasexempel kanSom nämnas att om
två år tillbakaliggersig förhållanden normaltinkomst hänför till som

inteuppgifteraktiebolagsregistret,i tiden. exempelEtt ärannat vars
inemellertid härförhållanden. Man kommeralltid avspeglar aktuella

utredningsuppdraget.utanförfrågor fallersom
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20 Vissa känsliga personuppgifter

Förslag: Kreditupplysningslagen innehåller för närvarande be-
stämmelser olika slags känsliga uppgifter fysiskaattom om

inte får användas i kreditupplysningssammanhang.personer
Dessa bestämmelser behålls i oförändrade. Denstort sett

möjlighetennuvarande för Datainspektionen dispensatt tasge
emellertid bort.

6I § kreditupplysningslagen föreskrivs olika slags känsligaatt
uppgifter fysiska politisk religiösellert.ex.om personer, om
uppfattning eller brottslighet sjukdom,eller inte får användas iom
kreditupplysningssammanhang. Vissa dessa uppgifter får dockav
användas efter medgivande Datainspektionen. Sådant medgivandeav
får lämnas endast synnerliga skäl föreligger.om

I förslaget till kreditupplysningslag betonades Datainspektionensatt
dispensrätt borde synnerligen restriktivtutövas prop. 1973:155 s.
145. De aktuella uppgifterna ansågs så ömtålig detnatur attvara av
kunde innebära allvarlig integritetskränkning de förekom ien om
kreditupplysningssammanhang. Departementschefen framhöll
emellertid idet undantagsfall kunde inträffa sådan känsligatt att en
uppgift så betydelse för kreditbedömningen det skullestorvar av att

till allvarlig skada för kreditgivaren uppgiften inte fickattvara
användas. Det underströks särskilt dispenser,generellaatt t.ex.
beträffande visst slag brottslighet, inte fåborde förekomma.av

Det bör reglerna i 6 § gäller beträffande fysiskaallanoteras att
alltså sådana näringsidkare eller näringsanknut-även ärpersoner, som

na.
Enligt förslaget till jfr avsnitt vissa känsligadatalag 13 skallny

personuppgifter få samlas in och databehandlas endast detom
föreligger enskildeuttryckligt författningsstöd eller den harett om

sitt skriftligalämnat tillstånd särskilt föreskrivet 20 §.sättett
Innan uppgifterna gjorts till Datain-behandlas skall anmälan haen
spektionen 37 §. Om uppgifterna inom visstförekommer ofta ett
område, har Datainspektionen enligt förslaget möjlighet meddelaatt
föreskrifter för behandlingen 36 §.
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i tillkänsliga uppgifter i 20 § förslaget datalagräknasDe som upp
känsliga uppgifter omfattasi med deöverensstämmer stort som av

dataområdet.till EG-direktiv på Urvaletartikel 8 i förslaget av
uppgifter i 6 §också i princip deuppgifter motsvarar som anges

kreditupplysningslagen.
kvarstår förbuduppfattning behovetEnligt utredningens ett motav
uppgifter fysiska ivissa känsligaanvändningen personeromav

vilka uppgifterVid bedömningenkreditupplysningssammanhang. av
får i andra sammanhangomfattas förbudet härskall somavsom --

integritetenskildas personligatillavvägning mellan hänsynengörasen
vid kreditbe-uppgifternakreditgivarna kan haintresseoch det av

dömningen.
författningsstöddatalagsförslagetinnebärSom nämnts att omnyss -
endast denuppgifterna får databehandlasaktuella-desaknas omnu

finns risk förtill Detsitt samtycke detta.enskilde att, omenger
blisådant samtycke ellerlämnainför valetenskilda ställs attatt

särskilt angelägnasådana kreditsökandesökt kredit, ärnekade somen
enligtsamtycke. Detta skullesådantkredit lämnakommer attom

särbehandlingolyckligleda tilluppfattning kunnautredningens aven
databehandlingenkreditupplysningssammanhang börvissa Ipersoner.

förbjuden oberoendepersonuppgifter därförsärskilt känsliga varaav
ellerenskilde sitt samtyckelämnardenav om

kreditupplysningslageninnehållet i 6 §gäller detNär det närmare
politiskabörjan uppgifttilli lagrummetsägs att personsom enen

iinte får förekommauppfattning, hudfärgreligiösa ellereller ras
utredningensenligtförbud börkreditupplysningssammanhang. Detta

emellertid iUppräkningenprincip kvarstå. bör över-uppfattning i -
till datalagEG-direktiv förslagettill ochmed förlagetensstämmelse -

Anledning saknasfilosofisk övertygelseuppgiftmedutökas attom
religiösa ochskillnad mellani sammanhangdetta göra troen persons

Vidare uttrycketlivsåskådningar. börelleretiska övertygelserandra
vidare begreppetuppräkningen detutgå ochhudfärg ersättas avur

känsligaingår i uppräkningenetniskt ursprung. Detta begrepp av
till EG-i förslagetpersonuppgifter såväl i datalagsförslaget som

direktiv.
användamöjligheternadiskuteras begränsaDet kan även attatt

Påkreditupplysningssammanhang.imedborgarskapuppgifter om
föreskrifter medvissaDatainspektionen meddelatpunkt hardenna

fåridataregister inteFöreskrifterna innebär detdatalagen.stöd attav
utomnordisknordisk ellersvensk,ärän att personenanges mer

medborgare.
innehållalåta kreditupplysningslagenförmån förTill motsva-att en

kreditupplysning intefårintresset denrande regel talar att ensomav
någon slutsatsdramedborgarskap skall kunnauppgift omgenom en

detaljeradeockså hävdasetniska Det kan attursprung.personensom
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uppgifter medborgarskap begränsat intresse förär demom av som
kreditbedömningar.skall Enligt utredningensgöra bedömning bör

emellertid ledande princip det inte förs andra förbuds-atten vara
i kreditupplysningslagenregler sådana klart befogade.än ärsom

Trots vad kan medborgarskapsuppgifter intesagtssom nyss anses
så känslig det motiverat förbjuda användningenärnatur att attvara av

dem. Det ibör sammanhanget beaktas slutsatser etnisktattav om
kan dras andra uppgifter inteäven kangärnaursprung av som

förbjudas, uppgifter Utredningen såledeshart.ex stannatom namn.
för inte låta uppgifter medborgarskap omfattas förbudsbe-att om av

i 6stämmelserna
I 6 § kreditupplysningslagen vidare uppgifter sjukdom,sägs att om

hälsotillstånd liknande fåreller förekomma i kreditupplysnings-
sammanhang endast Datainspektionen Tillmedger detta. deom
uppgifter enligt förarbetena till kreditupplysningslagen skallsom anses
likställda med uppgift sjukdom hälsotillstånd i förstaeller hörom

uppgifterhand alkohol- narkotikamissbruk 1973:eller prop. 155om
s.144.

Uppgifter sjukdom och hälsotillstånd torde i princip inteom m.m.
någon självständigha betydelse i kreditupplysningssammanhang. En

sjukdom missbruk visserligen påverka personligaeller kan denett
ekonomin få kreditvärdighet.och därmed betydelse för Enpersonens
kreditgivare uppgiftertorde dock kunna få tillräckliga denom
omfrågades kreditvärdighet hälsotillstånd behöverutan att m.m.

i påpekas tid kreditupp-Det kan sammanhanget under denattanges.
lysningslagen har varit i kraft inte förekommit dispensdet har haratt

Datainspektionen uppgifterbegärts hos beträffande detta slag. Medav
till anfördahänsyn det och med beaktande behovet skyddaattav

enskildas personliga integritet föreslår utredningen behålleratt man
förbudet använda uppgifter sjukdom och hälsotillståndatt om m.m.
i kreditupplysningssammanhang dispensmöjlighetenoch bort.att tas

Om förvaltare förordnats enligthar för ll kap. 7 §en person
vissaföräldrabalken, kan slutsatser dras beträffande personens

hälsotillstånd. enligtDetsamma gäller god har 11när utsettsen man
till enskildes personliga4 § föräldrabalken. Hänsynen denkap.

isådana uppgifter inte skall användasintegritet förtalar att
emellertid uppenbartDetkreditupplysningssammanhang. är att

informationfåintressei många fall har starktkreditgivare attett av
också beaktasDet bör näroch godmanskap.förvaltarskap att,om

Inrikesi ochPost-skall kungörashar förordnats, dettaförvaltare
anfördatill detMed hänsyn28 § föräldrabalken.Tidningar ll kap

godmanskapochförvaltarskaputredningen uppgifterförordar att om
kreditupplysningslagen.i 6 §inte förs in under förbudsreglerna

personuppgifterkänsligaI datalagsförslagets bestämmelse om
uppgifter kräveruppgifter sexualliv deblandävenupptas somom
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lagstöd skriftligteller samtycke för databehandling. l kreditupplys-
uttryckligenningslagen bör sådana uppgifter inte fårattanges

i kreditupplysningsverksamhet.användas
iFörbudsreglerna 6 § kreditupplysningslagen vidaregäller

någonuppgifter misstänks föreller har dömts brott eller harattom
straff undergåttavtjänat eller påföljd för varitbrott eller harannan

föremål åtgärder enligt socialtjänstlagen 1980:620,för lagen
1990:52 med särskilda bestämmelser vård lagenom av unga,

vård missbrukare i vissa 1281988:870 fall, lagen 1991: 1om av om
psykiatrisk tvångsvård, 1991:1129 rättspsykiatrisk vård,lagen om

1967:940 angående vissa psykisktlagen utveck-omsorger om
lingsstörda, polislagen 1984:387, 1976:51111-14 lagen om

utlänningslagenomhändertagande berusade ellerav personer m.m.
Även1989:529. här kan Datainspektionen dispens, detge om

föreligger synnerliga skäl.
utredningsarbetet framhållits frånUnder har det företrädare för

fmansbolag, liksom frånbanker och handelns representanter, att
vissa brottslighet,uppgifter slags bedrägerier och gäldenärs-t.exom

intresse då kreditbedömningbrott, kan skall göras.stortvara av en
utredningen uppfattningEnligt emellertid i detta sammanhangväger

integritet inteintresset skydda enskildas Det kan kommaöver.attav
låtai fråga kreditupplysningsföretagen kriminal-upprättaatt egna

register. Liksom hittills bör det alltså finnas förbudett mot att
uppgifter brott i kreditupplysningsverksamhet.använda om

Frågan då behålla möjligheten tillbör den nuvarandeär om man
från angivna Dispensmöjligheten idispens det förbudet. har dagnu

utnyttjats till i § kreditupplys-enbart komplement reglerna 7ettsom
ningslagen betalningsförsummelse Datainspektionen har medom m.m.

upplysningar7 § andra stycket medgett UC:s och Soliditetsstöd attav
vissa innehålla uppgifter missbrukprivatpersoner i fall fårom om av

föremåloch kontokortskrediter inte har varit förbankkonton som
sådantdomstols eller myndighets prövning. Eftersom ettannan

också dispensmissbruk brott, har Datainspektionenkan utgöra gettett
enligt 6 § beträffande detta slag uppgifter.av

Utredningen i föreslå kredit-kommer avsnitt 22 lagregelatt en om
missbruk till Datainspektionens medgivande. Det börknytersom an

låtasålunda tillåtet för kreditupplysningsföretagengenerellt attvara
kreditupplysningar innehålla uppgift missbruk bankkon-gravaom av

krediter. Sådana uppgifter fåoch motsvarande bör förekommaton
sigskulle vid kredittagaren har gjortde handenäven attom ge

uttryckligskyldig till brottsligt förfarande. En regel detta kanom
lämpligen föras in i 6 § kreditupplysningslagen.

finns således inte anledning behålla diskuteradeDet denatt nu
dispensmöjligheten sådana då förekommitmed tanke fall det har

bankkrediter övriga situationer då detmissbruk Förav m.m.
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föreligger brott misstankeeller brott talar integritetsskyddsintres-om
för det inte skall finnas någon möjlighet till dispens.attsena

Utredningen föreslår dispensbestämmelsen slopas.att
Näringsförbud kan meddelas näringsidkare bl.a. i samband med

brott. Uppgift näringsförbud emellertid liksombör hittillsom utan
särskild dispens få i kreditupplysningsverksamhet.användas

När uppgifterdet gäller har avtjänat straff ellerattom en person
undergått påföljd för brott bör regler gällaannan samma som
beträffande brott och brottsmisstankar. alltsåDet bör förbjudetvara

använda sådana uppgifter i kreditupplysningar, och någonatt
dispensmöjlighet bör inte finnas.

enskildAtt har varit föremål för åtgärd med stöd den socialaen av
lagstiftningen kan enligt utredningens bedömning inte ha något
självständigt intresse för kreditbedömare. Det kan också ifrågasättas
vilka slutsatser kan dras utgångspunkt frånmed sådanasom upp-
lysningar. Ansökan dispens beträffande denna uppgifter hartypom av
inte gjorts hos Datainspektionen år kreditupplysningslagenunder de
varit i kraft. Med hänsyn härtill till uppgifternas integritetskänsli-och

karaktär bör förbudet sådana uppgifteranvända i kreditupplys-attga
ningsverksamhet kvarstå och dispensmöjligheten slopas.

Uppgifter fått ekonomisk hjälp inom socialtjänstenattom en person
enligtkan, vad utredningen inhämtat frånhar handelshåll, i och för

sig intresse. Det har inte gjorts någondock ansökanvara av om
dispens i fråga sådana uppgifter. också ifrågasättasDet kanom om
uppgifterna har någon självständig vid sidanbetydelse uppgifterav

inkomster Enligt utredningens uppfattning talar övervägandeom m.m.
skäl för uppgifterna skall omfattas förbudet i 6 § ochatt attav
Datainspektionens dispensmöjlighet denna punkt bort.även tas

Enligt förslaget till datalag uppgifterskall omdöme ellerutgörsom
värderande upplysning enskild eller skall läggas tillannan om en som
förgrund omdöme eller upplysning fåvärderande databe-ett annan

handlas föreliggerendast det författningsstöd eller samtyckeom av
enskilde 20den § andra stycket 3. I kreditupplysningsverksamhet
sådana uppgifterbör databehandlas särskilt samtycke. Dettautan

framgår den regel användning utredningenADB harav om somav
föreslagit i avsnitt 17.
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kreditengagemang21 Uppgifter om

kreditupplysningslagen förs bestämmelseFörslag: I atten om
kreditinstitutsi bankers och andrareglerna sekretessom

kreditengagemanginte hindrar uppgifterverksamhet att om
kreditupplysningsändamål inom kretsförutväxlas utgörsen som

kreditupplysningsföre-kreditinstitutbanker och andra samtav
kreditinstitutenskyldighet förinförs inte någon lagligDettag.
kreditinstituteninformationen. Omberördalämna denatt ut

uppgifter kreditengage-väljaemellertid skulle lämnaatt ut om
kreditupplysningsföretag, kantillendast ellerett ett parmang

konkurrenslagstiftningen.konfliktdet uppstå meden
be-hittills kreditinstituten träffa avtalLiksom bör kunna om

utnyttja denkreditupplysningsföretagensgränsningar i rätt att
informationen.erhållna

kreditengagemang21.1 Allmänt om

utredningsarbetet detEnligt kommit fram under ärvad har avsom
vad den sökerolika kreditgivare fâ redaintresse för attstort som

inte banker ochkreditengagemang. Detta gäller barakredit har fören
avsnitt också företrädarei 14 harkreditinstitut. Som har berörtsandra

iönskemål samband medframhållit starkthandelnför attett mansom
få tillgångriskbedömningar kanekonomiskakreditgivning och andra

kreditengagemang.till uppgifter om
frånkreditupplysningsföretagenKreditupplysningslagen hindrar inte

kreditengagemang. Denuppgiftersamla in och lämna utatt somom
också fâ ledningkreditengagemang kanvill informationha avom

inskrivnings-exempel kanvissa myndighetsuppgifter. Som nämnas
skattemyndig-fastighetsinteckningar ochuppgiftermyndigheternas om
Uppgifteri förvärvskälla.uppgifter underskottheternas omom

viaockså erhållas före-kreditengagemangjuridiska kanpersoners
årsredovisningar.tagens

fysiskabeviljatsUppgifter krediter har utanpersonerom som
tillgängliga. Detemellertid inte allmänti fastighet e.d.säkerhet är

Datain-kontokortskrediter.fråga såväl bank-kan här somvara om
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spektionen har visserligen tillstånd till UC och Soliditetgett att
registerupprätta beträffande kreditengagemang detta slag. Somav

tidigare lämnarnämnts emellertid banker finansbolagoch inte ut
uppgifter kreditengagemang till kreditupplysningsföretagandra änom
UC. Det alltså i praktikenär bara UC kan registerupprättasom
beträffande sådana uppgifter.

Begränsningar gäller också beträffande UC:s möjligheter att
siganvända den erhållna informationen kreditengagemang.av om

Datainspektionen har föreskrivit informationen fårbara lämnasatt ut
inom sluten användargrupp, i vilken endast användare tillhören som
frikretsen, dvs. framför allt banker, finansbolagoch under Finansin-
spektionens tillsyn får ingå.

I överenstämmelse med föreskrifterna har bankerna finans-och
bolagen UC ingått samarbetsavtal, innebär UC intesamt ett attsom
får vidarebefordra de erhållna uppgifterna kreditengagemang tillom
andra banker och finansbolag.än Informationsutbytet blanco-avser
och borgenskrediter i banker och kontokorts- och avbetalningskrediter

Ävenhos finansbolag. det, framgått, i och för sigom som ovan
skulle förenligt med föreskrifterna, har något motsvarandevara
samarbetsavtal inte träffats med andra imedlemmar frikretsen än
bankerna, med kreditaktiebolagen. så inteAtt fallet hängerärt.ex.
bl.a. med samarbetsavtalet bygger principen endastattsamman att
den kreditgivare lämnar information sina beviljade ochsom om
utnyttjade krediter till UC har UC delrätt att ta motsvaran-genom av
de information från andra kreditgivare. De kreditgivare endastsom
lämnar krediter ingasäkerhet har uppgifter intresse lämnamot attav
i det aktuella sammanhanget.

Kreditgivare utanför den slutna användarkretsen har inte tillgång
till uppgifterna kreditengagemang. Detsamma gäller andraom
kreditupplysningsföretag UC.än

Bankernas och finansbolagens ställningstagande det gällernär
utlämnande uppgifter kreditengagemang grundar sigav om
hänsynen till bank- och finansbolagssekretessen. litteraturenI se
Nial, Banksekretessen, 5 uppl har framhållits banksekretessens
betydelse för bankväsendets ändamålsenliga funktion. Det är storav
betydelse, har det bankerna åtnjuter sina kunders förtroende,sagts, att
vilket förutsätter intede obehörigen röjer de ekonomiska elleratt
personliga förhållanden fårde inblick Om uppluckringsom en av
banksekretessen fick till följd bankkunderna i utsträckningstörreatt
underlät utnyttja bankerna sinaför ekonomiska angelägenheter,att
skulle detta till nackdel inte minst för det allmänna, eftersomvara
dessa angelägenheter då i många fall skulle handläggas så intedetatt
fanns möjlighet till kontroll. Inte minst utlänningar vidskulle en
bristande sekretess kunna dra sig för träda i förbindelse elleratt
samverka med svenska banker jfr Nial 17.a.a. s.
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Frågan bank- finansbolagssekretessensoch räckvidd dis-om
kuterades utförligt i samband handläggningenmed Soliditetsärendetav
vid Marknadsdomstolen se avsnitt 10. Huvudfrågan i ärendet var
huruvida särbehandlingen UC i förhållande till Soliditetav var
befogad tillmed hänsyn bank- finansbolagsekretessenoch eller detom

enfråga otillåten konkurrensbegränsning.var om
Utredningen i det följandeämnar in på frågan huruvidanärmare

bankernas finansbolagensoch förfarande förenligt med konkur-är
renslagstiftningen. Först skall diskuterasdock i månvadnärmare

till bank-hänsynen och finansbolagssekretessen bör hindra att
uppgifter kreditengagemang lämnas till vidare kretsutom en av
företag för fallet.närvarandeän ärsom

I utredningens direktiv sekretesshänsynen inte blisägs kanatt, om
tillgodosedda med väsentligen fri konkurrens marknaden, det kan

kreditupplysningsverksamhetenövervägas bör överföras i offentligom
regi. Enligt utredningens mening krävs emellertid mycket starka skäl

såför genomgripande förändring kreditupplysningsverksam-att en av
heten skall genomföras. Det nuvarande privatamed kredit-systemet
upplysningsföretag har såvitt framkommit- i allt väsentligt fungerat-
väl. Utredningen har också i det föregående understrukit betydelsen

fri och effektiv konkurrens kreditupplysningsområdet. Tillav en
detta kommer det knappast förenligt Sveriges internationel-medäratt

åtaganden tillskapa statligt monopol för kreditupplysnings-att ett
verksamheten.

Utredningen alltså ordningen med privata och konkurre-attanser
Ävenrande kreditupplysningsföretag bör behållas. inom för ettramen

sådant bör sekretessproblemen kunna bemästras.system

21.2 Närmare bank- ochom

finansbolagssekretessen

kreditupplysningsverksamhetFör olikagäller regler sekretessom
beroende hanterar uppgifterna. blirI sammanhanget bl.a.vem som

i kreditupplysningslagen,bestämmelserna datalagen, sekretesslagen,
bankrörelselagen och lagen finansbolag kreditmark-lagenom om
nadsbolag aktuella. En redogörelse för de olika sekretessbe-närmare
stämmelserna innebördoch deras har lämnats i avsnitt

Det kan konstateras såvitt gäller bankerna, inteatt, man av
ordalagen i bankrörelselagens sekretessbestämmelse kan läsa deut om
har för kreditupplysningsändamål lämna uppgifter tillrätt att ut
varandra kundernas krediter eller lagtexten framgår baraAvom

uppgifter enskildas förhållande till inte obehörigen fårbankatt om
röjas. Motsvarande formulering finns i finansbolagslagen lagen om
kreditmarknadsbolag.
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hävd sker emellertid mellan olika banker utbyte uppgifterAv ett av
igenom 1973: 124innebär banksekretessen bryts prop. 155attsom s.

prop.198081:10 s.121. Informationsutbytet kan bl.a.och avse
krediter.kundernas
diskuterats, i Soliditetsärendet, vilketDet har bl.a. stöd bankerna

uppgifterna till varandra.för lämna de aktuella I ärendethar att ut
erhållassådant utlämnande kanbankerna stöd förhävdade att ett

analogi enligt 5 § sekretesslagen gällermed vad l kap.somgenom en
intei verksamhet. I denna paragraf stadgas sekretessallmän utgöratt

uppgift nödvändigt för denhinder lämnas det är attmot att ut,en om
myndigheten kunna fullgöra sin verksamhet.utlämnande skall

ålagda särskild kredit-enligt lag ochBankerna är göraatt en
inte utförasäkerhetsprövning. De skulle, hävdades det, kunna

så ålagts dekreditprövningen de statsmakterna, om voresom av
till sin informationskällor. Ett utbytehänvisade endast avegna

ofrånkomligtblir därför för de skalluppgifter mellan bankerna att
tillkommitbankägda UC harfullgöra sin verksamhet. Detkunna

informationför bankerna lämnahuvudsakligen för underlätta attatt
mån tillåtet för bankerna lämnatill varandra. I det är attsamma som

gjorde ienligt bankerna gällandeuppgifter till varandra det, vadär
kanaliserasinformationSoliditetsärendet, godtagbart denna överatt

UC.
isin anledning ställning till vadUtredningen för delsaknar att ta

enligtsinsemellan informationmån har utbytabankerna rätt att nu
Klart utbytegällande bestämmelser sekretess. är att ett avom

för bankernainformation kreditengagemang underlättar göraattom
in-Dettakreditprövning ålagts dem statsmakterna.den avsom

integritets-också från allmännaformationsutbyte fâr godtagbartanses
då gälleranföras detsynpunkter. Motsvarande synpunkter bör kunna

information.inbördes utväxlingfinansbolagens av
mån uppgifter kreditengagemangfrågan i vadNär det gäller om

Solidi-ståndpunkt itill vidare bankernaskan lämnas kretsut varen
i principuppgifter omfattas banksekretess baratetsärendet att som av
tilltill myndigheter i olika fallförutomkan lämnas mottagareut --

Enligtsekretess. banker-verksamhet det råder slagsför sammavars
jämställas.uppfattning finansbolagssekretessenkunde bank- ochnas

Soliditetkreditupplysningslagen förenligt gällerDen sekretess som
uppfattning banksekretessenenligt bankernasdäremot änsvagarevar

i frågafallettill skillnad vaddels äratt mot omsomgenom -
meddelarfrihet beträffande sekretessen hosråderbanksekretessen det-

skadebe-beroendeSoliditet, denna sekretessdels äratt av engenom
absolut.banksekretessendömning i det enskilda fallet, medan är

Även från analogi medbedömning utgick bankernavid denna en
verksamhet. Eftersomi allmänenligt sekretesslagen gällervad som

regi, gjordes bl.a.inte bedrivs ioffentligkreditupplysningsverksamhet
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jämförelse tillsynsorganen,med vad gäller för dvs. Finansin-en som
spektionen respektive Datainspektionen.

redovisats iSom avsnitt 10 Marknadsdomstolen inte ställningtog
i till frågan huruvida utgjordesak reglerna sekretess hinder förettom
bankerna finansbolagen uppgifternaoch lämna de aktuella tillatt ut
Soliditet eller ej.

fråganVad först gäller meddelarfrihet konstaterar utredningenom
inte 16 kap. § sekretesslagen kan läsa någon skillnadlatt utman ur

beroende den aktuella uppgifter hanteras Finansin-typenom av av
spektionen 8 7 § första Datain-kap. stycket sekretesslagen eller av
spektionen 9 kap. 6 § sekretesslagen. Hos bägge myndigheterna

åberopanderåder tystnadsplikt inte kan genombrytas underen som av
meddelarfrihet. utgår frånDet innebär vad gäller föratt, om man som

tillsynsmyndighet i fråga meddelarfrihet, interespektive kanom man
fram till kreditupplysningssekretessen skulle mindrekomma att vara

finansbolagssekretessen.stark bank- ochän
frågaemellertid inte givet i meddelarfrihet skallDet är att man om

analogi respektive tillsynsmyndighet.med vad gäller förgöra en som
Meddelarskyddskommittén förklarade i betänkandet Meddelarrätt

kommitténs utgångspunkt icke straffsanktio-SOU 1990: 12 att attvar
tystnadsplikter viker för meddelarfriheten. Bankrörelselagensnerade

tystnadsplikt till skillnad från tystnadsplikten enligt kredit-saknar -
tystnadsplikt föreskrivsupplysningslagen straffsanktion. iDen som-

alltså,bankrörelselagen skulle kommitténs uttalande godtas, kunnaom
i publiceringssyfte SOUåsidosättas uppgiftslämnandet skerom

i1990:12 s.153; jfr departementschefens uppfattningäven prop.
198687: 51.

från kreditupplysningssekretessenbanksekretessen till skillnadAtt
inträffar ej,skulle absolut, dvs. oberoende skada ellerav envara om

framgår inte de olika reglernas ordalydelse. Om emellertidav man ser
tillsynsorganenstill bestämmelser i sekretesslagende som avser

Finansinspektionenverksamhet framträder skillnad. Sekretessen fören
ifrågavarande uppgifternasålunda röjande degäller oavsett ett avom

Datainspektionens föreskrivitsmedför skada, medan det för del har
uppgifter enskildas ekonomiska förhållandenpersonliga elleratt om

får röjas, enskilde någoninte det kan den eller honomantas attom
lider uppgiften röjs §närstående skada eller 8 kap. 5men om

respektive 9 kap. 6 § sekretesslagen.
analogi bestämmelser, kanOm med sekretesslagensgörman en

till sådan privat ståralltså komma fram verksamhetatt somman
under Finansinspektionens tillsyn omfattas absolut sekretess.av en

Datainspektionens tillsyn med denFör verksamhet under gäller
angivna utgångspunkten skadebedöm-sekretess beror enen som av
ning i särskilda fallet.det
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Den absoluta sekretessen skulle dåsträngare gälla bl.a. det utbyte
uppgifter direktsker mellan bankerna, liksom fall då bankernaav som

uppgifter sinsemellanutväxlar via UC. I informa-och med dettaatt
tionsutbyte inomsker den frikretsens.k. enligt § kreditupplys-1
ningslagen det undandraget Datainspektionens tillsyn.är Härvid
bortses från det förhållandet Datainspektionen enligt datalagen äratt
tillsynsmyndighet för bankernas och UC:s databehandling av
personuppgifter.

Situationen emellertidär det gäller förmedlingnären annan av
uppgifter till finansbolagen. Dessa företag omfattas visserligen av
finansbolagssekretessen, enligt bankerna bör jämställas medsom

Finansbolagenbanksekretessen. ingår intedock i frikretsen och
bankernas uppgiftslämnande till dem står tillsyndärmed under av
Datainspektionen. Detta betyder i sin utgår fråntur att, om man
bestämmelserna i sekretesslagen, de mindre reglerna förstränga
Datainspektionen blir tillämpliga, bankerna lämnar kreditupplys-när
ningar till finansbolagen.

Även UC:s förmedling kreditupplysningar till finansbolagen stårav
Datainspektionensunder tillsyn. Därmed skulle enligt det anlagda

den kreditupplysningssekretessen gälla isynsättet sambandsvagare
uppgiftslämnandet.med

Då det gäller bedöma finansbolagens uppgiftslämnande tillatt
blirbankerna saken komplicerad. Om finansbolagen lämnarmer

uppgifter kreditengagemang direkt till bankerna detta underärom -
förutsättning utlämnandet sker ersättning eller är störreatt mot av
omfattning bedöma kreditupplysningsverksamhet. Utläm-att som-
nandet faller då Datainspektionensunder tillsyn. Liksom bankerna

emellertid finansbolagenlämnar i praktiken uppgifterna via UC. Det
uppgiftslämnande sker till UC emellertid intetorde attsom vara
bedöma kreditupplysningsverksamhet jfr avsnitt 16.som

Utredningen har i tidigare avsnitt föreslagit frikretsen skallett att
avskaffas och kreditupplysningslagen blir tillämplig allatt
kreditupplysningsverksamhet, den bedrivs inom bank-även ochsom
finansbolagssektorn. Som utredningen återkomma tillskall börsenare
emellertid bankernas och finansbolagens kreditmarknadsbolagens
kreditupplysningsverksamhet stå tillsyn Finansinspektionen,under av

till informationen förmedlas. Därmed blir också med denoavsett vem
angivna utgångspunkten den sekretess för Finansin-gällersom
spektionen tillämplig.

UC:s kreditupplysningsverksamhet emellertid liksombör den-
verksamhet bedrivs övriga kreditupplysningsföretag i sinsom av -

stå Datainspektionenshelhet under tillsyn. Det skulle med bankernas
innebära sekretess kommer gälla beträffandesynsätt att atten svagare

övrigaUC:s och kreditupplysningsföretags förmedling uppgifter.av



sou 1993:110 157

Frågan då detta hindraär bör uppgifter kreditengagemangattom om
tilllämnas dessa företag.

Intresset få till stånd effektiv kreditupplysningsverksamhetattav en
talar för alla kreditupplysningsföretag skall kunna få delatt denav
berörda informationen. Det ocksåkan hävdas mindreävenatt, om en

sekretess bank-sträng och finansbolagssekretessenän blir tillämplig,
den ändå skydd för såväl kreditinstituten dess kunder.ett gottger som

I sammanhanget bör beaktas någon ansöker kreditnär hosatt, om
kreditinstitut eller kreditgivare, han eller honett regel-en annan

mässigt fåtorde lämna uppgifter sitt kreditengagemang. I deom
allmänna villkor i dag brukar användas banker vid kredit-som av
givning till privatpersoner informeras låntagaren bankenattom
lämnar uppgift krediten till UC och banker och auktoriseradeattom
finansbolag har möjlighet få tillgång till uppgiften UC:satt ur
register. Det kan ifrågasättas det från enskildesden synpunkt harom
så betydelse UC, kreditupplysningsföretagutöver andraävenstor att,
får del uppgifterna kreditengagemang.av om

Frågan huruvida alla kreditupplysningsföretag bör ha erhållarätt att
den berörda informationen kan emellertid inte isoleradbedömas från
spörsmålet i vad mån informationen bör kunna spridas vidare. Om
kreditupplysningsföretagen liksom för närvarande fallet med UCär- -

förhindrade lämna vidareär uppgifter kreditengagemang tillatt om
andra banker finansbolagän och kreditmarknadsbolag, får sekre-
tesshänsynen bli tillgodosedd.väl Som utredningen skallanses
återkomma till bör kreditinformationen hållaskunna inom sådanen
sluten användarkrets.

21.3 Närmare konkurrensproblemetom

effektivEn kreditupplysningsverksamhet främjas konkurrensav
olikamellan kreditupplysare marknaden. En ökad konkurrens

bidrar till utbudet kreditupplysningstjänster breddas ochatt av att
priserna sådana tjänster ned.pressas

Näringsfrihetsombudsmannen har, tidigare fört talannämnts,som
vid Marknadsdomstolen bankerna och de bankägda finansbolagenmot
med yrkande de skulle förpliktas tillhandahålla Soliditet uppgifteratt

beviljade krediter, missbrukade checkräkningskrediter ochom
personkonton vidarese avsnitt 10. Domstolen fann bankernasatt

lämna uppgifter till Soliditetvägran utgjorde konkurrensbe-att en
gränsning i den då gällande konkurrenslagens mening och en
diskriminering Soliditet. Domstolen ansåg Soliditets näringsut-attav
övning försvårades diskrimineringen bankernas förfarandeattsamtav
påverkade prisbildningen och hämmade effektiviteten kreditupp-
lysningsmarknaden. Bankernas lämna uppgifternavägran ansågsatt ut
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emellertid inte otillbörlig från allmän synpunkt det sättvara som
krävdes för ingripande enligt hänvisadekonkurrenslagen. Domstolen

till Kreditupplysningsutredningensi det sammanhanget bl.a. arbete.
tidigare alltsåDen gällande konkurrenslagen, tillämplig isom var

målet, principen ingripanden otillbörligabyggde konkur-att mot
rensbegränsningar skedde med för framtiden och stödverkan med av

missbruksbestämmelse. Enligtallmän denna bestämmelse kundeen
åtgärder förhindraMarknadsdomstolen besluta för konkur-attom en

rensbegränsning skadlighade verkan inom landet. Med uttrycketsom
konkurrensbegränsningenskadlig verkan menades sättatt ett som

från påverkade prisbildningen,otillbörligt allmän synpunktvar
försvaradeeffektiviteten inom näringslivet eller ellerhämmade

hindrade näringsutövning.annans
juli 1993 konkurrenslag i kraft SFSDen 1 trädde svensken ny

1993:20. avsnitt 8 översiktligt redogjorts för innehåll.I har dess
särbehandlingFrågan då bankernas finansbolagens UCochär om av

till övriga kreditupplysningsföretag står ii förhållande överensstäm-
konkurrenslagstiftningen. Härvid måste i förstamelse med den nya

huvud blir tillämplighand bedömas konkurrenslagen över tagetom
så fallet blirbeträffande det aktuella uppgiftslämnandet. Endast ärom

ställning till förbjudenaktuellt huruvida förfarandetdet utgöratt ta en
konkurrensbegränsning eller ej.

Departementschefen i propositionen beträffande denhar nya
avvägning mellan olikapåpekat riksdagen efterkonkurrenslagen att

offentliga regleringarintressen lag kan beslutaallmänna omgenom
uppstådåkonkurrenshämmande verkningar. Det kanhar ensom
tillämpas.innebär inte alls skallsituation konkurrenslagenattsom

ingå konkurrensbegränsandei läge kommaFöretagen kan detta att
direktfria partsviljan ochinte uttryck denavtal ärutan engersom

ofrånkomlig följdlagstiftningen denna.avsedd effekt eller avav en
angripasuttalande inteSådana enligt departementschefensavtal kan

199293:56 70.konkurrenslagenmed stöd prop. s.av
offentlig regleringsådanDepartementschefen uttalande somavser

intressen beslutatavvägning olika allmänna harriksdagen efter mellan
Enligt tidigare konkurrensla-199293:56 70. denlag prop.genom s.

regleringsmönstertillräckligt speciellt hadedet trängtatt ettvargen
jfrhandlandeigenom och godkänts statsmakternas prop.genom

alltsåinnebär skärpta198182: 165 180. Den konkurrenslagens. nya
regleringför sådan offentlig utesluterbeträffande formenkrav som

tillämpning konkurrensbestämmelserna.av
sekretessrättsliga regleringen däribland bestämmelsernaDen om-

sigñnansbolagssekretess i och för tänkasbank- och kan utgöra en-
intesådan offentlig reglering medför konkurrenslagen skallattsom

skall spel krävstillämpas. För konkurrensbestämmelserna sättasatt ur
antingenemellertid och finansbolagens förfarande skallbankernasatt
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direkt och avsedd effekt regleringen eller ofrånkomligvara en av en
följd denna. Så enligt utredningensär mening inte fallet. Detav
innebär konkurrenslagen tillämplig förfarandet.äratt

Frågan huruvida bankernas och finansbolagens uppgiftslämnande
förbjudenutgör konkurrensbegränsning enligt den konkur-en nya

renslagen bör i första hand bedömas enligt 6 Enligt denna be-
stämmelse avtal mellan företagär förbjudna, de tillhar syfte attom
hindra, begränsa eller snedvrida konkurrensen den svenska
marknaden märkbart eller de sådantsätt resultat.ett ettom ger

iVad lagen avtal enligtskall 3 § också tillämpassägssom om
samordnade förfaranden företag. Bankernas finansbolagensochav
enhetliga uppträdande de lämnanär uppgiftervägrar att ut om
beviljade och utnyttjade krediter till andra kreditupplysningsföretag än
UC kan sådant samordnat förfarande. Till skillnad frånettses som
vad gällde enligt den gamla konkurrenslagen behöver inte i detsom
enskilda fallet utredas förfarandet från allmän synpunkt skadligtärom
prop. s.69. Förfarandet detta förbjudet, såvidaär det inteoavsett
föreligger undantag enligt den konkurrenslagen i form beslutnya av
i enskilt fall eller gruppundantag.ett

Skäl talar alltså för förfarande innebär UC inteatt ett attsom men
kreditupplysningsföretagandra får information från banker och

finansbolag kreditmarknadsbolag kreditengagemang strider motom
6 § konkurrenslagen.

Bankernas finansbolagensoch ocksåagerande skulle kunna tänkas
strida 19 förbjuder missbruk dominerande ställningmot som av
den svenska marknaden. Det kan knappast påstås varje enskildatt
uppgiftslämnare har dominerande ställning i lagrummets mening.en
Däremot skulle kreditinstituten, i och med de tillsammans täckeratt

del den relevanta produktmarknaden, kunna hasägasstoren av en
kollektiv dominans. EG-praxis inom detta område hittills relativtår
begränsad, klart det ställsär höga krav för sådanatt attmen en
kollektiv dominans skall föreligga. Avgörande faktorer äranses
framför allt huruvida företag möjlighethar attgruppen av agera
väsentligen oberoende konkurrenter, kunder och konsumenter samtav
huruvida det saknas reell konkurrens mellan de företag ingår isom
gruppen.

Om marknadsdominans föreligger kan missbruk enligt 19 §etten
beståbl.a. i marknaden begränsas till nackdel för konsumenterna.att

Detta kan ske säljvägran prop. 199293:56 87.t.ex. genom s.
Missbruk beståkan i någon påtvingas oskäliga inköpsvillkor.även att

Sammanfattningsvis talar vissa skäl för kreditinstitutensatt
agerande kan angripas med stöd 19 § konkurrenslagen.även av
Denna bedömning får emellertid osäker detän näranses vara mera

frågangäller huruvida förfarandet faller 6under
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Som Marknadsdomstolen konstaterade i Soliditetsärendet kan man
åstadkomma från konkurrenssynpunkt tillfredsställande situation påen
olika I och för sig uppnås konkurrensneutralt läge,sätt. ett om
bankerna och finansbolagen kreditmarknadsbolagen hållethelt och
upphör med lämna uppgifter det aktuella slaget. I varje fallatt ut av
gäller detta, uppgifterna inte till något kreditupplysnings-lämnasom

så fallföretag. I inte UC i förhållande till sina konkurrenter.gynnas
sådan ordningEn skulle emellertid i intressethög grad motverka av
få ståndtill effektiv kreditupplysningsverksamhet. Iatt etten

föregående avsnitt har utredningen redogjort för intressedet stora som
finns hos olika kreditgivare få tillgång till upplysningarattav om
kreditengagemang. också angivnaMycket talar för det slagetatt av
information spridas till kreditupplysningsföretagbör kunna andraäven

UC finansbolagssekretessreglerna bank- och alltförän utan att om
mycket sidan.sätts

21.4 Förslag vidgat uppgiftslämnandeettom

omständigheterna finnerVid bedömning de olika utredningenen av
bibehållandeövervägande skäl tala för med detatt av nuvaran-man -

kreditupplysningsföretag vidgarprivata kretsende medsystemet av-
kreditengagemang.det information Utövergällernärmottagare om

finansbolag kreditupplysningsföretag ingå ibanker och bör samtliga
kretsen.

kreditaktiebolagen ingåFrågan hittillsvarande bördeär ävenom
kreditengagemang.i krets få informationden har rätt attsom om

Dessa företag kommer, liksom finansbolagen, omfattas detatt av nya
sådanabegreppet kreditmarknadsbolag i bolagoch med lagenatt om

i jfr avsnittträder kraft 7.2.
finnsFör närvarande ingår kreditaktiebolagen i frikretsen. Det

alltså inte något hinder Datainspektionens föreskriftergrund av
deltar i informationsutbytet inomde den nuvarande slutnamot att

användargruppen. Det ingåtts mellansamarbetsavtal harsom
kreditinstituten emellertid kreditaktiebolagen jfroch UC omfattar inte
avsnitt 21. omfattas inte någon i lagl. De heller regleradav
sekretessplikt. Däremot i framtiden liksom finans-kommer de -
bolagen omfattas sekretessbestämmelse i lagen kredit-att en omav-

förebild.marknadsbolag, har utformats med banksekretessensom som
ingåMed hänsyn till kreditaktiebolagen i framtiden kommeratt att

i företagsgrupp fmansbolagen och omfattasdessutomsamma som av
enligt utredningens mening naturligtsekretessregel detär attsamma

får möjlighet uppgifter kreditenga-de legal att ta emoten samma om
finansbolagen. En institutsak dessa kanärgemang som annan om

bidra sådan informationmed inom kretsen kreditinstitut detatten av
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i praktiken föreligger intresse träffa samarbetsavtalett medatt ett
dem.

Det finns för närvarande andra institutäven banker, kreditaktie-än
bolag finansbolagoch sysslar med kreditgivning och stårsom som
under Finansinspektionens tillsyn. Som redovisats i avsnitt 15 gäller

försäkringsbolagen,detta värdepappersbolagen och vissa hypoteksin-
stitut, nämligen landshypoteksinstitutionen, Konungariket Sveriges
stadshypotekskassa och Svenska skeppshypotekskassan. Frågan dåär

dessa företagäven skall ingå i den bör kunna fåom grupp som
tillgång till information kreditengagemang.om

Det kan ifrågasättas vilket praktiskt behov försäkringsbolagen,
värdepappersbolagen och de aktuella hypoteksinstituten har attav
delta i informationsutbytet kreditengagemang. De angivnaom
institutens kreditgivning huvudsakligen andra lån äntyperavser av

föremål för diskuteradedetär utbytet uppgifter. Konunga-som nu av
riket Sveriges Stadshypotekskassa bedriver för övrigt inte längre
någon nyutlåningsverksamhet till allmänheten.

Enligt utredningens uppfattning talar övervägande skäl för att man
tills vidare inte låter försäkringsbolagen, värdepappersbolagen och de
aktuella hypoteksinstituten ingå i den har delrätt attgrupp som av
uppgifter kreditengagemang.om

En särskild fråga utländska banker kreditinstitutär även ochom
bör ha tillgång till uppgifter kreditengagemang. Frågan börom

jakandebesvaras åtminstone sådanadet gäller kreditinstitutnär som
tillståndhar svenskt driva bank- ñnansieringsverksamheteller häratt

i landet.
Då det gäller utländska kreditinstitut inte har sådant tillstånd,som

bör enligt utredningens uppfattning skillnad mellan degöraman
institut från EES bedriver verksamhet ihär landet med stödsom av
sin hemlandsauktorisation och andra utländska institut.

Att uteslutande på grundval nationalitetderas utestängaav
utländska kreditinstitut hemvistmed inom från möjlighetenEES att

informationdel från kreditinstitutende svenska knappastärta av
möjligt tillmed hänsyn EES-avtalets innehåll. sådantEtt förfarande

stridaskulle förbudet diskriminering nationell grund.mot mot
Kreditinstituten från EES-området alltsåbör ha derättsamma som

kreditinstitutensvenska få del uppgifter kreditengagemang.att av om
förhåller frånAnnorlunda det sig beträffande kreditinstitut länder

inte tillstånd drivautanför EES, har svenskt verksamhet härattsom
fåi landet. Dessa institut bör inte kunna kräva del den aktuellaatt av

institut.informationen inhemskamotsvarandesättsamma som
Även enlighetuppgifter kreditengagemang i med vad somom om

förhar förordats inom vidare kretsbör kunna lämnas änutnu en
diskuteras uppgiftsläm-närvarande, kan det detaljerat dettahur pass

möjligtnande behöver Intresset så långt skyddabl.a.attvara. av
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varjeinformationföretagshemligheter förkreditinstitutens talar att om
beviljad inte skall behöva lämnaskredit densärskild och är ut.var

information lämnastillräckligti principbörDet att enomvara
olikapåeventuellt uppdelatkreditengagemang,samladepersons

kontokortskrediter. Förbanklånkrediter, ochhuvudtyper attt.ex.av
kan detåstadkommassammanställningar skall kunnasådana vara

kreditinstitut samlasandrainformationen från banker ochlämpligt att
konkurrensneutralitetserviceorgan. Intressetflerain ellerett avav

kreditupplysningsföretagen.fristående fråndessaförtalar äratt organ
ocksåkan detkänsliga karaktärtill uppgifternasMed hänsyn

förSkäl talarmån bör lagras hosi vad dediskuteras mottagarna.
tilltill från fallhänvisadekreditupplysningsföretagen bör attatt vara

kreditengagemang ochuppgifterinhämtafall atten personsom
kreditupplysning, intetill förgrunduppgifterna, sedan de har lagts en

fåbör sparas.
i be-till uttryckbör kommahittills harVad sagts en nysom

vadbörbestämmelsenkreditupplysningslagen. Iistämmelse attanges
kreditinstituts verksam-i och andrabankerssekretessgäller omsom

förkrediter utväxlaslämnadeuppgifterhindrarintehet att om
sådanadelskreditupplysningsändamål inom krets utgörs avsomen

föregående, delsi detkreditinstitut haroch andrabanker angettssom
kreditupplysningsföretag.

innebär inteinnehålletförordademed detbestämmelseEn attnu
berördauppgifter detskyldiga lämnakreditinstituten blir utatt av

sådan lagstadgadinförasig diskuterasi och förDet kanslaget. att en
inom denföretagalladärmed säkerställaskyldighet för attatt

information.fåkan deldiskuterade kretsen sammaav
kreditengage-beträffandeuppgiftslämnandedetmärkaDet är attatt

finans-ochbankerinom kretsenför närvarande sker avmang som
lagregel. AttnågonstödUC bedrivsinklusivebolag utan av

uppenbarligenändå hängerslag lämnasuppgifter detta ut sammanav
få in-delförkreditinstitut behovvarje harmed att egenatt av

anspråkinte kanoch görakreditengagemangformation att manom
medmedverkarinte självinformationsådanerhållaatt manom

företrädareutredningenframhållits förSom haruppgiftslämnande. av
för UC:sförtroendebankhåll också fulltfrånbankerna harför man

bl.a.på korrektuppgifterna sätt,berördaförmåga hantera de ettatt
till bankerna.anknytningtill UC:shänsynmed nära

uttryckthar dessabankföreträdarnamedutredningens kontakterVid
kreditenga-uppgifterinnebärordninginför att omstor somoro enen

UC.kreditupplysningsföretag äntill andraskall lämnas ävengemang
framkommit,enligtemellertid, vadordningen blirangivnaDen som

tidigare hardetuppgifterna tvättas sättacceptabel, somommera
ochkreditupplysningsföretagen,tillvidareinnan lämnasdeberörts,

där.uppgifterna intedessutom sparasom
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Med hänsyn till vad har utredningensagts attsom nu anser man
avstå frånkan föra in regler skyldighet kreditinstitutenföratt attom

uppgifterlämna kreditengagemang inom den berörda kretsen.ut om
Om kreditinstituten allt välja informationskulle lämnatrots att ut

kreditengagemang endast till eller kreditupplysnings-ett ettom par
företag, torde förfarandet, enligt utredningen tidigare kommitvad har
fram till, angripaskunna med konkurrenslagstiftningen.stöd av

21.5 Kreditupplysningsföretagens rätt att

siganvända uppgifterav om

kreditengagemang

Som tidigare föreligger i å sidandet dag avtal mellannämnts ett ena
finansbolagen å sidan UC innebär UCbankerna och och andra attsom

får vidarebefordra kreditengagemang utanförinte uppgifter om
kreditinstitut. någon utanför kretskretsen När denna begär enav

alltså förhindrat låta kredit-kreditupplysning UC företagetär attav
kreditengagemang.upplysningen innefatta någon information om

ordning innebär i förhållande till beställare utanförDenna UC,att
någon särställning jämförtbanker finansbolag, inte harkretsen ochav

Soliditet kreditupplysningsföretag.med och andra
tillämpade ordningen på det konkurrensneutralAtt den ärsättet är

emellertid intresseti och för sig tillfredsställande. Den strider attmot
Utredningenfå till stånd effektiv kreditupplysningsverksamhet.en

tidigare haft diskussioner med företrädare förhar, nämnts,som
Vidsådana inom kreditbedömning.företag handeln sysslar medsom

diskussioner önskemål kredit-dessa har det uttalats starka attom
inom får tillgång till uppgifter kreditenga-givarna handeln omsamma

bankerna finansbolagen.ochgemang som
iförsäljning kredit ochföretag sysslar med harDe varorsom av

möjligheter bilda finansbolag handsig vissaför att tarsom om
indirektså del denkreditbedömning och de kan sätt avm.m.,

alltidstår emellertid inteinformationen.diskuterade Denna vägnu
öppen.

för banker ochöverläggningar med företrädareutredningensVid
kreditengagemanginformationframhållitsfinansbolag har att, omom

utanförkreditbedömarekreditupplysningar tillspridas viaskulle
allvarligt åsidosät-innebärakreditinstitut, skulledettakretsen ettav

ochBankernasintressen.finansbolagskundernasbank- ochtande av
uppfattningsin bestämdadärförfinansbolagens företrädare har som
informationbehållas. Omrestriktionerna börnuvarandeuttryckt deatt

tillinte baralämnaskreditengagemang i framtiden skallbeträffande
kommer avtalockså till kreditupplysningsföretag,UC andrautan som
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informationen få träffas dessaspridningen medbegränsar ävenattav
företag.

informa-i för sig förståelse för synpunktenUtredningen har och att
fråga inteinnehåll det här börmed känsligation det årsom om

viddra banker ochspridas inom alltför krets. Att gränsstor enen
företag står underkreditinstitut motiveras med dessakanandra att

särskildtillsyn de underkastadeFinansinspektionens och äratt en
sekretess.

intekreditinstitut har dengår utanför kretsenOm manavman
Finansinspektio-informationsbehandlinggaranti för korrekt somen

delemellertid, detta, hävdastillsyn innebär. Det kan atttrots ennens
känslig in-skickade handinom handeln välföretag är att ta om

formation.
kreditengagemang flertalinformationTyskland handhasI ettavom

Schufa-avsnittbl.a. banker se 11.Schufa-företag,s.k. ägssom av
vilkaanvändarkretsar inommed slutnatillämparföretagen ett systern

ingår inte barasprids. I sådan kretsinformationenden berörda en
företag kan, efterkreditinstitut, andraoch liknandebanker ävenutan

förutsättning bl.a.Schufa, bli medlemmar. Enprövning är attav
långsiktig kreditgivning. Den ansökersysslar medföretaget sommera

Schufa-klausulkredit bank e.d. undertecknarhos enenom
eller införstådd uppgiftermedinnebär han honklausul är attattsom

sprids i enlighet med Schufas regler.kreditengagemangbl.a.om
slutna användarkretsar,Också i tillämpas medEngland system

Liksom ikreditengagemang utväxlas.uppgifterinom vilka bl.a. om
ingåkreditinstitutinteTyskland kan företag äräven att anse somsom

i sådan krets.en
i frågauppfattning knappast kommaEnligt utredningens kan det att

ingås kreditinstituten ochvilka får mellani reglera avtallag som
förKreditinstituten alltså liksomkreditupplysningsföretagen. bör

begränsningar i kreditupplys-träffanärvarande kunna avtal om
erhållits frånutnyttja information harningsföretagens rätt att som

emellertidUtredningen förutsätteroch kreditmarknadssektorn.bank-
banksekretesseninte intressetkreditinstituten beaktar bara attatt av

upprätthållskreditinstitutförmotsvarande sekretess andraoch utan
effektivblir såkreditupplysningsverksamhetenockså intresset attav

iföljer utvecklingennaturligt kreditinstitutenmöjligt. Det är attsom
sikt kaninte motsvarandeandra länder och prövar systemom

tillämpas här.
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22 Uppgifter betalningsförsum-om

melser och kreditmissbruk

Förslag: I 7 § kreditupplysningslagen finns för vissanärvarande
begränsningar i kreditupplysningsföretagens möjligheter att ta
in uppgifter betalningsförsummelser i kreditupplysningarom om
privatpersoner. Dessa begränsningar behålls i princip oförändra-
de. Paragrafen byggs emellertid med regelut atten om
kreditupplysningar privatpersoner inte heller får innehållaom
uppgift kreditmissbruk, då krediten har lämnatsutomom av en
bank eller kreditinstitut missbruketoch Vadärett annat gravt.

gäller isekretess bankers och andra kreditinstitutssom om
verksamhet hindrar inte information betalningsför-att om
summelser och kreditrnissbruk motsvarande sätt som-
uppgifter kreditengagemang utväxlas inom kretsom en som-

banker och andra kreditinstitututgörs kreditupplys-samtav
ningsföretag.

I 7 § kreditupplysningslagen stadgas personupplysningar inte fåratt
innehålla uppgift betalningsförsummelse sådan haränom annan som
fastslagits domstol eller myndighet eller har tilllett be-av annan som
talningsinställelse, konkursansökan eller ackord. Uppgifter andraom
betalningsförsummelser får inte heller lagras. Från detta förbud kan
regeringen eller, efter regeringens bestämmande, Datainspektionen
föreskriva undantag, det föreligger särskilda skäl.om

Förbudet i paragrafen sikteendast upplysningar privat-tar om
Kreditupplysningar fysiska näringsid-ärpersoner. om personer som

kare eller näringsanknutna omfattas alltså inte bestämmelsen.av
Förbudet gäller inte heller kreditupplysningar juridiskaom personer.

I förarbetena till kreditupplysningslagen prop. 1973:155 89s.
betonades med tillhänsyn den betydelse tillmätsatt, stora som
uppgifter betalningsförsummelse, det särskilt justangelägetär attom
sådana uppgifter inte oriktiga missvisande.eller Det framhöllsär
emellertid samtidigt behovet skydd för den kreditsökande göratt av
sig mindre starkt gällande, kreditupplysningen företag.när ettavser
Med hänsyn till den vikt kreditupplysningar har för kredit-stora
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angelägetnäringslivet ansågs detinomgivningen att upp-vara
möjligt. Departe-så uttömmandeföretaglysningarna somvarom

finna sig i kreditupp-måsteföretag därförmentschefen menade attatt
innehålla uppgifterbeträffande dem kundelysningar som var

likställdesföretagmått osäkerhet. Medvisstbehäftade med ett av
närståendeoch företagföretagare personer.

Soliditet utnyttjat dis-UCbeträffande ochDatainspektionen har
tillåtelse ifåttså företag harpensmöjligheten i 7 § på dessasätt att

bank- och konto-uppgifter missbrukomfattning låtaviss gravt avom
Medprivatpersoner.kreditupplysningarkortskrediter ingå i om

kreditnågon utnyttjari sammanhangkreditmissbruk detta att enavses
ikommakanberättigad till detta. De bankkontonutan att somvara

checklönekonton.ochmissbruksregistrering personkontonfråga för är
frånfår inhämtaskontokortskrediterUppgifter missbrukadeom

kreditupplys-kontokortsgivande företagfinansbolag och andra som
seriösa.ningsföretaget har bedömt som

föreskrifter vilkaockså meddelatDatainspektionen har närmare om
kreditmissbruk skallkriterier uppfyllda förskall ettattvarsom

bedömas gravt.som
lämnaskreditmissbruk baraföreskrifterna får uppgifternaEnligt om
finans-ochbestår bankeranvändargruppinom slutenut avsomen

kontokortskrediter, sådanamissbrukadesåvitt gällerbolag och,
funnit seriösa.UCkontokortsgivande företag harsom

finansbolagochå sidan bankerå sidan UC och andraMellan ena
informationsutbyteavtal träffatsanvändargruppen harden slutna om

Soliditet inteharkrediter. Som tidigaremissbrukade nämntsavseende
avsnitt 10.uppgifter jfrmotsvarandetillgång till

föreliggerinnebära detdetkredit missbrukats kanDå har atten
Samtidigtbegåtts.brott harvarje misstankeeller i fallbrott att ettom
enligt 7 §från förbudetmedgivit undantagDatainspektionen harsom
6 § andrainspektionen med stöddärförkreditupplysningslagen har av

ochfår insamlas, lagrasuppgifternamedgivit aktuellastycket deatt
i kreditupplysningsverksamhet.vidarebefordras

såvälföreträdare förhari tidigare sammanhangSom nämnts
understrukitför handelnfinansbolagbanker och representantersom

betalningsförsummelser ochuppgifterbetydelseden stora omsom
lcreditbedömningar. Handelnsi samband medkreditmissbruk har

tillfå tillgångönskemåluttryckt starkahar attrepresentanter om
inomutväxlas kretsenför närvarandeinformation avsomsamma

och finansbolag.banker
ianledning fortsätt-mening finns åutredningens det ävenEnligt att

åmellanbetalningsförsummelserskildaningen ha regler enam.m.om
ochjuridiskaá sidanprivatpersoner och andrasidan personer

tillknutnanäringsidkare eller sättär ettannatpersoner som
kreditupplysningslagenvid tillkomsten äranfördesföretag. Som av

iáçg__l
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särskilt kreditupplysningardet angeläget privatpersoner inte äratt om
oriktiga missvisande. personligaeller Hänsynen till den integriteten

ocksåtalar för det fråga privatpersoner, endastnär äratt, om mer
kvalificerade försummelser få till kreditupplys-skall läggas grund för
ningar.

liksomHuvudprincipen bör hittills kreditupplysningarattvara om
privatpersoner inte får innehålla uppgifter andra betalningsför-om

sådana slagits fast någonsummelser har domstol ellerän som av
myndighet till betalningsinställelse,eller har lett konkurs-annan som

Så betalningsförsummelseansökan eller ackord. länge endast haren
tilltill kravbrev eller stämningsansökan eller ansökanlett ett enen

betalningsföreläggande bör alltså inte fåden rapporteras.om
Det finns emellertid skäl bygga 7 § så paragrafen omfattaratt ut att

också sådant kreditmissbruk inte betalnings-kan betecknassom som
i egentlig mening, nämligen då någon utnyttjat kreditförsummelse en

berättigad till likhet gällerdetta. I med vadutan att vara som
beträffande betalningsförsummelser bör lagen hindra detta slagsatt

sprids fritt.information helt
uppgifter kreditmissbrukviss utsträckning bör dock kunnaI om

integritetshänsynen sidan.spridas alltför mycket Attsättsutan att
Datainspektionens dispens för UC ochså fallet bekräftasär av

omfattning uppgifter missbruk bank-Soliditet i viss användaatt om av
användargrupp.kontokortskrediter inom slutenoch en

kreditmissbruk utväxlasinformation för närvarandeDen om som
kreditermissbruk hos banker ochinom denna bara avgrupp avser

inte ocksåfinansbolag. ifrågasättas andraDet kan typer avom
till för kreditupplysningarkreditmissbruk borde kunna läggas grund

står missbrukprivatpersoner. I blickpunkten framför allt avom
inteinom handelnkontokortskrediter har lämnats företag somsom av

ställning finansbolag. Sådana former kreditmissbruk fallerhar som av
Datainspektioneni delvis dispens har meddelat.dag under den som

information sist kredimiss-Risken för det berörda slagetatt om av
blir tillåtetblir oriktig emellertid det generelltbruk talar attmot att

privatpersoner.sådan information i kreditupplysningarta om
informationDatainspektionenDäremot bör kunna medge att om

inomkreditmissbruk i förhållande till sådana företag handeln som
vederhäftiga får användas.bedöms

alltså kreditupplysningslagens bestämmel-Utredningen förordar att
kreditupp-betalningsförsummelser utökas med regel attomser om en

kreditmiss-lysningar privatpersoner inte får innehålla uppgift omom
då krediten bank ellerbruk, har lämnats annatettutom av en

förkreditinstitut. Missbruket bör dessutom attgravtattvara anse som
ellerfå mindre bank-uppgift skall lämnas det. Ett överdrag enom av

fårkontokortskredit inte fä uppgift användasbör föranleda häromatt
kreditupplysningssammanhang.i
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Enligt utredningens uppfattning går det knappast i lagenatt
precisera vilka missbruk frågadet skall Problemet börvara om.
lagtekniskt så,lösas det i lagen frågadet skallsägsatt att ettvara om

kreditmissbruk Finansinspektionenoch i uppdraggravt att attges
Utredningen återkommervad till hithörandenärmare ange som avses.

spörsmål i specialmotiveringen.
Som framhållits tidigare kreditmissbrukkan brottsligtutgöraett ett

förfarande, checkbedrägeri. Detta emellertid inte hindrabört.ex att
information kreditmissbruk i kreditupplysningar i enlighettasom

såmed vad har förordats. fallet tidigareAtt bör,ärnyss som
framgå uttryckligförordats bestämmelse i 6av en

När gäller kreditupplysningar juridiskadet ochom personer om
näringsidkare likställdaoch därmed har inte integritetshänsynen

vid kreditupplysningarbetydelse privatpersoner. Härsamma som om
särskilt angeläget kreditupplysningarna sådet baserasär att ett

Ävenfylligt underlag möjligt. självfallet eftersträvasdet börsom om
den information lämnas företag m.fl. korrekt ochäratt som om

rättvisande, inom företagssektorn få kreditupp-torde det accepteras att
lysningarna innehåller uppgifter behäftade vissmed osäker-ärsom en
het.

till litetMed hänsyn det anförda utredningen det, likaattanser som
vid kreditupplysningslagens tillkomst, finns anledning i lagen ställaatt

några begränsningar i kreditupplysningsföretagens möjligheter attupp
sig uppgifteranvända betalningsförsummelser och kreditmiss-av om

bruk juridiska och näringsidkare m.fl. har gjort sigsom personer
skyldiga till. Så bristande fakturabetalningarbör och ansök-t.ex.
ningar lagsökning finns intekunna Det hellerrapporteras.om
anledning det fråga diskuteradeden krävanär äratt, om nu gruppen,

kreditmissbruk skall information fåför skallatt ett gravt attvara
lämnas det.om

En särskild fråga i vad mån kreditupplysningsföretagen iär
praktiken kan få information från banker kreditinstitutoch andra om
betalningsförsummelser och kreditmissbruk. finans-Bankerna och
bolagen har hittills hänsyn till bank- finansbolagssekretessenochav-

sig förhindrade lämna kreditmissbrukinformationansett att ut om-
utanför den kretsen utökad alltså härmed UC. Man haregna
tillämpat principer kreditenga-det uppgiftergällernärsamma som om
gemang.

Utredningen ihar avsnitt mån21 utförligt frågan idiskuterat vad
bank- finansbolagssekretessenoch uppgifterhindrabör att om
kreditengagemang används i kreditupplysningssammanhang. Konkur-
renslagstiftningens betydelse i också diskuterats.sammanhanget har
Utredningen har för föreslå bestämmelsestannat attatt en om
reglerna banksekretess uppgifteroch inte hindrarmotsvarande attom

kreditengagemang kreditupplysningsändamål inomutväxlas förom en
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krets banker och kreditinstitutandra kreditupp-utgörs samtsom av
lysningsföretag.

främjaIntresset effektiv kreditupplysningsverksamhet talarattav en
för angivnaden bestämmelsen bör gälla beträffande uppgifterävenatt

betalningsförsummelser kreditmissbruk.och Klart i och för sigärom
uppgifterna känslig såväl från kreditinstitutensäratt natur, settav

från enskildasde synpunkt. Det emellertidkan hävdas liksomatt,som
frågadet uppgifter kreditengagemang, fårnär är ettom om man

tillräckligt sekretesskydd kretsenäven utökasgott mottagareom av
kreditupplysningsföretagen.med

Till ordningdetta kommer innebär UC ingaatt atten som men
andra kreditupplysningsföretag får uppgifterdel betalningsför-av om

kreditmissbruksummelser och knappast förenlig med denär nya
konkurrenslagstiftningen. Utredningen får på hänvisaden punkten till
avsnittet 21.3. Vad i frågahar där bankernas ochsagtssom om

informationfinansbolagens kreditengagemang i principgällerom
också i fråga uppgiftslämnandet beträffande betalningsförsummel-om

kreditmissbruk.ochser
Enligt utredningens mening talar övervägande skäl för denatt

kreditengagemang tillförordade regeln utsträcks gälla ävenattom
uppgifter betalningsförsummelser kreditmissbruk.och Utred-om
ningen föreslår alltså regeln får sådan utformning.att en

Liksom fråga kreditengagemangdet kan detnär är om vara
lämpligt kreditinstitutens information kanaliseras särskiltatt ettgenom
företag.

Som tidigare träffats å sidanhar det avtal mellannämnts ena
finansbolagbanker och och å andra sidan UC begränsar UC:ssom

möjligheter erhållitsvidarebefordra information från kreditin-att som
stituten. Avtalen innebär inte uppgifter kreditengagemangbaraatt om

också information kreditmissbruk skall inom kretsenutan stannaom
finansbolag. Vid utredningens diskussionerbanker och med före-av

kreditinstituten framkommitträdare för har det helstatt attman ser
begränsning spridningen uppgiftermotsvarande det gällernären av

kreditmissbruk gäller i framtiden. Det innebär allaäven attom
erhållerkreditupplysningsföretag uppgifter kreditmissbruksom om

få förbindaskulle sig inte lägga uppgifterna till grund för kreditup-att
plysningar finansbolagssektorn.utanför bank- och

uppgifter kreditmissbrukVad har beträffande tordesagtssom om
betalningsförsummelser.gälla uppgifteräven om

lika litet uppgifterUtredningen det gällernäratt,anser som om
kreditengagemang, införas några vilka avtaldet bör lagregler somom
får kreditinstituten kreditupplysningsföretagenträffas mellan och
angående vidarebefordra information betalningsför-rätten att om

Även fårsummelser och kreditmissbruk. här det förutsättas att
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intresset få tillkreditinstituten sekretesshänsynenväger mot attnoga
stånd effektiv kreditupplysningsverksamhet.en

anledning för kreditinstituten följa utvecklingen ifinnsDet att
fråga hanteringendetandra länder, sätt när ärsamma som om av

i påpekasuppgifter kreditengagemang. Det kan sammanhanget attom
i tillämpar med slutnaSchufa-företagen Tyskland ett system an-

informationbeträffande vidarebefordranvändarkretsar även omav
sådankreditmissbruk. När det gällerbetalningsförsummelser och

alltså förinformation emellertid vidare. Det lättarekretsarna ärär ett
betalningsför-få tillgång informationinom tillföretag handeln att om

till uppgifter kreditengagemang.och kreditmissbruksummelser än om
möjlighetDatainspektionen för närvarandetidigare harSom nämnts

sådanfrån i Behovetundantag bestämmelserna 7medgeatt av en
utredningen hardispensmöjlighet minskar till del, somen om man,

föregående, kreditupplysningsföretagen generelliförordat det enger
innehålla in-kreditupplysningar privatpersonerlåtarätt att om

andrakreditmissbruk banker ochformation gentemotom grava
varit inne kan detutredningenkreditinstitut. Som redan har

kreditupplysningartillåtaemellertid finnas från fall till fallskäl attatt
i för-uppgifter kreditmissbrukinnehållerprivatpersoner omom

uppstå situationerocksåföretag inom handeln. Det kanhållande till
betalningsför-renodladerestriktioner beträffandedå paragrafens mera

framstår alltförsummelser stränga.som
utredningen berördaföreslår dentill det anfördaMed hänsyn att

dispenssärskilda skäl fördispensmöjligheten får stå kvar. Kravet
Datainspektio-alltjämt Dispensmöjligheten bör hanterasgälla.bör av

kreditupplysningsverksamhetfrågadetnär ärutom somomnen
Finansin-kreditinstitut. sådana fall böroch andra Ibankerutövas av

föreslåutredningen kommerspektionen, enligt vad attsenaresom --
dispensmyndighet.tillsyn, ocksåbör utöva vara
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Äldre23 uppgifter

Förslag: l kreditupplysningslagen allmän bestämmelsetas en
uppgifter kredit-fysiska skall gallras utattom om personer ur

upplysningsregister de inte behövs med hänsyn tilllängrenär
ändamålet kredit-med registret. Den nuvarande regeln attom

innehålla uppgifterupplysningar privatpersoner inte får omom
år behållsekonomiska förhållanden äldreär än tresomm.m.

oförändrad.

kreditupplysningsin-olika framhållits viktenI sammanhang har attav
uppgifter tidigare förhållanden iformation aktuell. Vissa kanär om

sig intresse i kreditupplysningssammanhang. Detoch för vara av
risk kreditupplysning blir missvisandeföreligger dock att omen en

innehåller uppgifter.den gamla
kreditupplysningar privat-Enligt 8 § kreditupplysningslagen får om

omständigheter förhållandeninte innehålla uppgifter ellerompersoner
någons vederhäftighet ibetydelse för bedömningenär avsom av

utgången år dåår förflutit från detekonomiskt hänseende, tre avom
Uppgifteromständigheten inträffade förhållandet upphörde.eller som

angivna tiden gallras.inte får lämnas skall efter denut
bedömningen någonsTill uppgifter betydelse förär avsom av
enligt exemplifieringen ivederhäftighet i ekonomiskt hörhänseende

uppgifter ellerförarbeten 1973:155 147lagens prop. av mers.
uppgifter anställning,mindre ekonomisk såsomrenodlat natur, om

tidigare kreditbelastning,arbetsinkomst, beskattning, skulder,
Paragrafen omfattarbetalningsförsummelser äktenskapsförord.och

förhållanden.inte uppgifter andradäremot om
till år.från femlagändring 1981 sänktes tidsgränsenGenom treen

pr0p.l98081:l0 s.70. Fristenansågs onödigt långFemårstiden
från omständig-utgångspunkt deträknas, mednämnts, attsom nyss

exempelvisSålunda fallerinträffade förhållandet upphörde.heten eller
i paragrafen,uppgifter äktenskapsförord utanför förbudet omom

inte harförordet fortfarande består. Detsamma gäller skulden som
årskuldförhållandet förslutbetalts, uppkom änäven tremerom

sedan.
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Kreditupplysningslagen innehåller inte några uttryckliga be-
gränsningar i fråga använda äldre uppgifterrätten beträffandeattom
juridiska näringsidkare näringsanknutnaeller Vidpersoner, personer.
lagens tillkomst framhöll departementschefen dock försiktighetatt

iakttasborde det gällde användningen äldre informationäven när av
i företagsupplysningar 1973:155prop. 147.s.

Den gällande datalagen innehåller inte något uttryckligt förbudnu
utlämnandet personuppgifter förhållanden.äldremot av som avser

Personuppgifter skall dock gallras de inte längre behövs mednärut
till registrets ändamålhänsyn 12 §. För förebygga risk föratt

otillbörligt intrång i personlig integritet har Datainspektionen
möjlighet begränsa användningen uppgifteräldre 6 § 7 p..att av

I sammanhanget kan i förslaget till idatalag harnämnas att ny -
linje förslaget till EG-direktivmed angivits personuppgifter skallatt-

aktuella i förhållande till det ändamål för vilka de behandlasvara
§. då14 De skall gallras de inte längre behövs i förhållande till

ändamålet 19 §.
Datainspektionen har med stöd såväl kreditupplysningslagenav som

datalagen meddelat föreskrifter användning gallringoch gamlaom av
iuppgifter kreditupplysningssammanhang.

När det gäller fysiska Datainspektionenhar med stödpersoner av
föreskrivitdatalagen uppgifter tidigare och adresser skallatt om namn

månader.gallras efter 12 Vidare skall samtliga uppgifter om en
avliden gallras inom månader uppgifterochperson sex om personer

frånutvandrat Sverige inom 18 månader. Så beslutsnart ettsom om
förvaltarskap enligt föräldrabalken11 kap. har upphört gälla elleratt
jämkats skall det bort.tas

Datainspektionen har också vissa föreskriftermeddelat avseende
näringsidkare och näringsanlcnutna Sålunda skall uppgiftpersoner. om
näringsförbud 60 månadergallras efter det näringsförbudetatt

Påupphörde. motsvarande uppgifterskallsätt om en persons
delägarskap organisationeller andra i gallras 60engagemang en
månader efter delägarskapet eller upphörde.att engagemanget

Även beträffande uppgifter juridiska Datainspek-harom personer
föreskriftertionen meddelat gallring. En uppgift juridiskattom om en

varit föremålhar för ansökan konkurs eller betalningsföre-person om
läggande skall gallras efter 24 månader. Andra uppgifter be-ut om
talningsförsummelser respektive uppgifter lämnade kreditupplys-om
ningar månader.skall gallras efter 60 Dessa föreskrifter har med-

kreditupplysningslagen i syfte förhindradelats med stöd att attav
missvisande eller felaktiga uppgifter lämnas ut.

Utredningen har tidigare framhållit önskvärdheten de regleratt som
kreditupplysningsföretagen långt möjligt iskall gälla för så tas

kreditupplysningslagen. linje innehållaI därmed bör lagen en
bestämmelse motsvarande för närvarande finns i 12 §den som

{Z}
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datalagen. Det bör sålunda föreskrivas uppgifter fysiskaatt om
skall gallras register används i kreditupplysnings-utpersoner ur som

verksamhet, uppgifterna intenär längre behövs med hänsyn till
ändamålet med registret.

Kreditupplysningslagen bör dessutom, liksom i dag, innehålla en
bestämmelse kreditupplysningar privatpersoner inteattsom anger om
får innehålla uppgifter omständigheter och förhållanden harom som
betydelse för ekonomiska vederhäftighet, viss tid harpersonens om en
förflutit från det omständigheten inträffade eller förhållandetatt
upphörde.

Från kreditupplysningsföretagen har till utredningen framförts
önskemål tidigareden gällande femårsfristen återinförs. Detattom
har hävdats år för kort tidär för tillfredsställandeatt tre atten
kreditbedömningar skall kunna ske. Företagen har framhållit detatt

särskilt värdefullt uppgifter utmätningsförrättningar ochvore om om
konkurser får förekomma, deäven äldre år.är än treom

Enligt utredningens uppfattning framstår tidsfrist på än treen mer
år alltjämt onödigt lång då det gäller enskilda intesom personer som

näringsidkare eller näringsanknutna.är Anledning saknas därför att
återgå till den tidigare gällande tidsfristen.

När det frågaär andra uppgifter sådana haräntyperom av som
betydelse för ekonomisk riskbedömning saknas det anledningen att
införa någon särskild bestämmelse gallring efter viss tid.om

Enligt utredningens mening finns det inte skäl införa någraatt
lagregler användningen äldre uppgifter beträffande juridiskaom av

Det ligger emellertid i sakens det i frågaävennaturpersoner. att om
juridiska kan finnas anledning gallra uppgifterpersoner att ut om
förhållanden ligger alltför långt tillbaka i tiden, så innehålletsom att
i kreditupplysningsföretagens upplysningar inte blir missvisande.
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i övrigt i24 Innehållet

kreditupplysningar

Några begränsningar innehållet i kredit-Förslag: avseendenya
upplysningar, tidigare föreslagits, förs intedem harutöver som
in i lagen.

begränsningarEnligt utredningens mening bör de skall gällasom
möjligt framgåinnehållet i kreditupplysningar så långtbeträffande

kreditupplysningslagen. Frågan då det finns behovdirekt är avav om
utredningen redan harytterligare begränsningar, demutöver som

behandlat.
iangivna frågan utredningenfå belysning den harFör att av

genomgång isamråd Datainspektionen gjort demed stort settaven
tvåförlikalydande föreskrifter inspektionen har meddelat desom

Soliditet. Vidkreditupplysningsföretagen, UC ochstörsta genom-
indelas i olikagången visade det sig föreskrifterna kangrovt settatt

kategorier.
i 6-Vissa föreskrifter innebär förtydliganden bestämmelsernaav

någotkreditupplysningslagen. finns inte anledning föra8 §§ Det att
förtydliganden i lagen.dessaav

iföreskrifter till bestämmelsen datalagenAndra anknyter att ett
får i enlighet sitt ändamål.personregister endast användas med

föreskrifter i sambandSålunda Datainspektionen meddelat flerahar
sina kreditupp-kreditupplysningsföretagen har velat användamed att

inspektionenolika specialtjänster harlysningsregister för avsom
falla för kreditupplysningsverksamhet. I andrabedömts utom ramen

förbjudit användningen vissa uppgifter medinspektionenfall har av
kreditbedömninginte förhänvisning till de har relevantaansettsatt

ekonomisk riskbedömning.eller annan
databehandlingprincip dataområdetgrundläggandeDet är atten

uttryckligenuppgifter enskilda får endast förskeom personerav
får för andraändamål personregister inte användasbestämda och att

avsnitten 1.2, 12 och 13.ändamål blivit bestämt jfrharän som
princip till uttryck i den allmänna regelMotsvarande kommer om
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bedrivandet kreditupplysningsverksamhet utredningen tidigareav som
har föreslagit avsnittse 17 och innebär uppgifter fysiskaattsom om

får samlas in, lagras och lämnas bara påkallatdet ärutpersoner om
kreditupplysningsändamål. gränsdragningsproblemDe iav som

praktiken kan uppkomma vid bestämmandet vad skallav som anses
kreditupplysningsändamål får enligt utredningens uppfattningvara
från fall till Någralösas fall. utfyllande interegler bör lämpligen

föras i lagen.
påpekasI sammanhanget kan sådan verksamhet inte äratt som

kreditupplysningsverksamhet faller utanför kreditupplysningslagens
tillämpningsområde. förbjuderLagen i och för sig inte kreditupplys-
ningsföretagen syssla med kreditupplysningsverksamhet,änatt annat

företagen får då inte sinaanvända sig kreditupplysnings-men av
register avseende fysiska Kreditupplysningslagen hindrarpersoner.

emellertid intedem från lägga register för dennaatt separataupp
verksamhet.

Datainspektionen ihar särskilda bilagor till tillstånd imeddelade
detalj föreskrivit vilka uppgifter kreditupplysningsföretagen får
registrera från vilkaoch källor dessa uppgifter får hämtas. De största
kreditupplysningsföretagens register innehåller mycket antalett stort
uppgifter, medan kreditupplysningsföretags register inte såandra är
omfattande.

Enligt utredningens uppfattning idet uteslutet lagenär göraatt en
uppräkning vilka uppgifter får i kreditupplysnings-användasav som

tillståndsmyndighetensammanhang. Ett riktmärke bör också attvara
såi fortsättningen långt möjligt avstår från meddela särskildaatt
villkor i i principföreskrifter eller detta avseende. Det bör ankomma

kreditupplysningsföretagen själva, inom de kredit-att ramar som
upplysningslagen vilka uppgifter får användas.avgöraanger, som
Även myndighetspecialförfattningar kan behöva beaktas. Denandra

tillsyn kreditupplysningsföretagens verksamhet kanutövar översom
visa sigingripa i efterhand i samband med tillsynen, det skulle attom

inte fåföretag sig uppgifter bör förekomma.har använtett av som
kreditupplysningsföretagen vid sittSjälvfallet det angelägetär att

inhämtande uppgifter sig källor kanbara använder som ansesav av
finns emellertid anledningvederhäftiga. Inte heller denna punkt det

någraföra in lagregler.att
innehållakreditupplysning enligt definitionEn kan lagens ett

kreditvärdighetomdöme till ledning för bedömningen någons etc.av
sådana i praktikenSom redovisats i avsnitt 5 förekommer omdömen

privatpersoneri form något slags kreditkod. Beträffande harendast av
förbjudit användningen kreditkoder. BeträffandeDatainspektionen av

definierad riskklass.ratingkod vissföretag kan s.k. elleranges en en
Datainspektionen sådana uppgifterhar föreskrivit endastatt ettsom
kreditupplysningsföretag tillstånd i sitt kreditupplysnings-har haatt
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register får användas underlag vid angivandet de berördasom av
koderna eller riskklasserna.

Enligt utredningens åsikt det inte påkallat i kreditupplysnings-är att
föralagen några regler föreskriftermotsvarande de Datain-som

spektionen har meddelat beträffande kreditkoder Den allmännam.m.
bestämmelse bedrivande kreditupplysningsverksamhetom av som
utredningen förordat ihar avsnitt får tillräcklig.17 anses
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25 Tillstånd till kreditupplysningsverk-
samhet

Förslag: Kreditupplysningsverksamhet skall fortsätt-även
ningsvis huvudregel bedrivas endast med Datainspektio-som

tillstånd. Kriterierna för få sådant tillstånd kvarstårattnens
oförändrade.

Datainspektionens tillstånd skall dock inte erfordras då
banker och andra kreditinstitut enligt sin grundläggande auktori-
sation bedrivahar kreditupplysningsverksamhet.rätt att

Datainspektionen skall kunna meddela villkor för hur den
inspektionenshar tillstånd bedriva kreditupplysnings-skallsom

verksamheten. Finansinspektionen skall ha motsvarande rätten
beträffande kreditinstitut.banker och andra

Tillstånd25.1 till kreditupplysningsverksamhet

Kreditupplysningsverksamhet får enligt den gällande huvudregelnnu
i 3 § kreditupplysningslagen bedrivas efter tillstånd frånendast
Datainspektionen. Enligt får tillstånd4 § meddelas bara verksam-om

bliheten kan bedriven sakkunnigt och omdömesgillt sätt.antas ett
Departementschefen vidunderströk lagens tillkomst vikten attav

kreditupplysningsverksamhet organiserades sättett som gav
garantier för efterlevnadenbetryggande de regler ställtsav som upp

till för kreditsökandes personliga integritet. tillstândssys-skydd de Ett
kreditupplysnings-bedömdes medföra viss garanti förtem atten

grundläggandeinte bedrevs andra dem hadeverksamhet änav som
sakkunnigt ochförutsättningar för sköta verksamheten ettatt

också goda möjligheteromdömesgillt Systemet ansågs medförasätt.
fortsättnings-tillståndföretag beviljatstill kontroll de ävenattav som

tillståndetsakkunnighet och omdöme. Attvis uppfyllde kraven
verksamhetenerforderliga föreskrifter hurkunde förenas med om

för-preventiv effektbedrivas sågs fördel. En godskulle som en
tillstånd 1973:155möjligheten återkalla prop.väntades att s.genom

80 f..
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Vid den kreditupplysningslagen gjordes iöversyn slutetav som av
sjuttiotalet ifrågasattes inte tillståndsplikten bibehållasskulle prop.att
198081:10.

Vid bedömningen tillståndssystemet behållasbör måste hän-av om
till konkurrensintresset.bl.a. Ett krav tillstånd utgörtas ettsyn
fritthinder för marknadstillträde och innebär därför förriskett en

marknadsdominans och monopoltendenser. I samband med tillkomsten
långtden konkurrenslagen har uttalats skyddade sektorer såattav nya

möjligt bördet avregleras och för konkurrensär prop.öppnas
199293:56 s.6. Regeringen initierathar omfattande förett program
avreglering reformeringoch regler hämmar effektivtettav som
resursutnyttjande.

iDet kan sammanhanget erinras kreditupplysningslagenattom
tidigare innehöll tillståndbestämmelse till kreditupplys-atten om
ningsverksamhet fick frånmeddelas endast det allmännaom syn-
punkter fanns behov verksamheten. Detta krav har avskaffats medav

från januari utredningensverkan den l 1993 betänkande SOUse
1992:22 och 199293: 12.prop.

intressen konkurrensintresset måsteAndra emellertid ocksåän
då kreditupplysningsverksamhet.beaktas det gäller Som tidigare

framhållits sig i detta sammanhang hänsynen till enskildagör
integritet starkt gällande. vill bedriva kreditupp-Denpersoners som

lysningsverksamhet bör ha god kännedom både kreditupplysnings-om
lagstiftning tilllagens regler och syftar skyddaattom annan som

integritetsintresset. Kreditupplysningsverksamhet innebärakan
besvärliga avvägningar ställningstaganden, vilket förutsätteroch ett

omdöme hos den fatta besluten. Såväl enskildahargott attsom
företag kan drabbas hårt felaktiga eller missvisandepersoner som om

kreditupplysningar lämnas dem. Det därför viktigtär attom upp-
lysningarna omfrågadekorrekta och den snabbt och enkelt kanär att
få till stånd misstag begåtts.rättelse harettom

tillståndssystemGenom kan få vissa garantier förett attman
kreditupplysningsverksamhet bedrivs kompetenta ochav personer

seriöst En given förutsättning naturligtvis prövningensätt. ärett att
utifrån kvalitativa kriteriersker och objektiva grunder.

Den diskuterade tillståndssystem med lämplighetspröv-typennu av
ning finns för närvarande på vissa områden behovetdär konsu-av

till personligmentskydd och hänsyn integritet särskilt Ettväger tungt.
näraliggande inkassoverksamhet.exempel är

Liksom många andra företag kreditupplysningsföretagenär
erbjuda tjänster och produkter. Deberoende kunnaatt mestav nya

intressanta uppgifterna kreditbedömare samtidigtför ofta deären
integritetskänsliga för omfrågade. förhållande medförden Dettamest

kreditupplysningsmarknadennågon naturlig självsanering inteatt av
då ikan förväntas ske företag andra branschersättsamma som
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säljer dåliga produkter. Man kan inte förutsätta kredit-att en
bedömare avstår från anlita kreditupplysningsföretag grundatt ett

kreditupplysningarna kan innehålla uppgifter inkräktarattav som
den kreditsökandes integritet. Det därför angelägetär de kreditsö-att
kandes intressen bevakas effektivt företrädaresätt för detett av
allmänna.

I och för sig kan åstadkomma långtgående kontrollman en av
kreditupplysningsverksamheten avståräven från kravom man
tillstånd nöjeroch sig med tillsynssystem, eventuellt kombineratett
med amnälningsskyldighet. Man får emellertid då inte redan frånen
början garantier för verksamheten kommer bedrivasattsamma att

seriöst Det påtryckningsmedelsätt. ligger i tillståndsmyndig-ett som
möjlighethetens återkalla givna tillstånd intekan heller utnyttjasatt

i sammanhanget.
Väljer tillståndssystem kan tillståndsgivandeden myndig-ettman

heten få möjlighet i det enskilda fallet förena tillstånd medatt ett
vissa villkor. Stannar å sidanandra för anmälningssystem,ettman
kan kombinerasdetta med tillståndsmyndigheten får möjlighetatt att
meddela generella föreskrifter.

Generella föreskrifter lämpar sig, typiskt bäst för områdensett,
med likartademängd ärenden. Som tidigare redovisats finnsstoren
på kreditupplysningsområdet i princip två dominerande företag som

Övrigabedriver i verksamhet. företag harstort sett typsamma av en
specialiserad verksamhet. Det får kreditupplysnings-antasmer att

marknaden kommer ha ungefär istruktur fortsättningen.att samma
Detta talar för villkorssystem ibättre kreditupplysnings-att ett passar
sammanhang. Härtill kommer det inte torde möjligtatt att utanvara
grundlagsändring tillståndsmyndighet generell föreskriftsrätt.ge en en

En nackdel med tillståndssystem det i anspråkärett att tar resurser
hos den tillståndsgivande myndigheten. iDet bör erin-sammanhanget

Datalagsutredningen i sitt förslag till datalag SOUattras om ny
1993: 10 gjorthar bedömningen Datainspektionen bäst fullgör sinatt
integritetsskyddande funktion dataområdet tillsyn.utövaattgenom
Enligt förslaget till datalag kommer tillstånd inte krävas förattny

Ävennågon form uppgiftsbehandling. då känsliga personuppgifter,av
omdömen eller värderande upplysningar i kreditupplys-t.ex.som

ningssammanhang, behandlas skall enligtdet förslaget till datalag
endast krävas anmälan jfr avsnitt 13.

Datalagsutredningens ställningstagande skall bakgrundmotses av
det antalet dataregister i landet. Antalet företag har tillståndstora som
enligt kreditupplysningslagen förhållandevisdäremot lågt.är För
närvarande cirka tjugodet företagär har sådant tillstånd höstensom

Någon1993. drastisk ökning företagantalet vill tillståndhaav som
kan knappast förväntas. Detta gäller med hänsyn tilläven tagen ut-
redningens förslag slopa med frikrets. Utredningenatt systemet en
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föreslåframgår följande avsnitt,kommer, att merpartenatt avsom av
kreditinstitut, skall habanker och vissa andrafrikretsens medlemmar,

sinmed stöd grund-bedriva kreditupplysningsverksamheträtt att av
auktorisation.läggande

företagutländskabeaktas i sammanhangetEn faktor bör är attsom
bedriva kreditupp-möjlighetfrån januari 1993 haroch med den l att

utgå fråndock kunnai Sverige. Man tordelysningsverksamhet man
överskådlig tid blirkreditupplysningsföretag inomutländskaantaletatt

begränsat.
intefår alltså allsTillståndshanteringens omfattning samma

behandlingkreditupplysningsområdet då det gällerbetydelse som
uppgifter enligt datalagen.av

i kreditupplysnings-utredningens bedömningEnligt överväger
till-bibehålletfördelar kan uppnå medsammanhang de ettman

föreslås kreditupplysningsverksamhetståndssystem. Det därför att
få bedrivas endast efteri fortsättningen huvudregel skalläven som

särskilt tillstånd.
tillståndsmyndig-kombineras med möjlighet förSystemet bör en

emellertid skälvillkor för finnsheten meddela verksamheten. Detatt
återhållsamhet vidmyndigheten iaktta viss meddelandetför att aven

visserligen bidra tillvillkor. långtgående detaljreglering kanEn ett
lntegritetsintresset får emellertidintegritetsskydd. vägas motgott

blir alltförinte kreditupplysningsverksamhetenintresset attav
byråkratisk.tungrodd och

bibehållet tillståndssystem fråganMed uppkommerett om an-
till någonledning föreligger flytta tillståndsprövningenöveratt annan

myndighet Datainspektionen.än
såväl kredit-Kreditupplysningsverksamhet anknytning tillhar

givnings- förkonsumentskyddsomrâdet. skulle kunna talaDettasom
väljer Finansinspektionen Konsumentverketelleratt man som

tillståndsmyndighet. integritetsskyddsintressenaViktigast dockär att
tillgodoses. Datainspektionen.Detta talar med till förmånstyrka för
Det nuvarande tillståndsmyndig-Datainspektionenmedsystemet som

har också,het såvitt framkommit, inspektionenfungerat väl. Hos
finns betydande mått kreditupplysningsfrågor.sakkunskap iett av
Med tanke den kreditupplysnings-roll ADB spelar förstora som
företagen det fördel påär Datainspektionens kompetensatten
dataområdet kan tilltas vara.

framstår enligtDet utredningens uppfattning också fördelsom en
tillstânds- tillsynsverksamhetenoch tillförläggaskanom samma

myndighet. Frågan bör kreditupplys-tillsynutövaom vem som
ningsomrâdet kommer diskuteras i avsnitt. Redan häratt ett senare
kan emellertid Datainspektionen åtminstonebör anförtrossägas att

för tillsynen.huvudansvaret
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Om Datalagsutredningen föreslagit, slopar tillståndshan-man, som
teringen enligt datalagen krävs omorganisation Datainspektio-en av

Frågan då det finns för tillståndsprövningär utrymmenen. om en av
kreditupplysningsföretag inom för organisationen.den Detramen nya
kan erinras prövningen kreditupplysningsföretag,utöveratt,om av
Datainspektionen tillhar uppgift tillståndsprövning ocksågöraatt en
enligt inkassolagen. För närvarande 1993 finns cirkahösten 400
sådana tillstånd. Det torde knappast innebära några organisato-större
riska problem fortsätta angivnamed de formerna tillståndspröv-att av
ning, Datainspektionen i övrigt sysslar huvudsakligen medäven om
tillsynsverksamhet.

Med hänsyn till det anförda förordar utredningen tillståndspröv-att
ningen kreditupplysningsområdet alltjämt skall handhas av
Datainspektionen. En sådan prövning i principbör kunna ske inom

för inspektionens förhållandetnuvarande Det attramen resurser.
tillståndsprövningen i framtiden kan utländska sökande kanävenavse
dock viss resursförstärkning.komma krävaatt en

avsnittl 3.2 har redovisats Datainspektionenhur har tolkat
rekvisiten sakkunnighet och omdömesgillhet förutsättningar försom
tillstånd och tillståndsprövningen i till. Enligthur övrigt går ut-
redningens uppfattning saknas anledning förändra det nuvarandeatt
prövningsförfarandet. alltjämtLagens förutsättningar för tillstånd bör
gälla.

25.2 Särskilda regler för banker och andra
kreditinstitut

Enligt kreditupplysningslagens förmedlingennuvarande lydelse är av
kreditupplysningar inom frikretsen från till-undantagen lagens

Datainspektionenslämpningsområde. tillstånd inte förkrävs därför
kreditupplysningsverksamhet inom krets. Däremot krävsdenna
inspektionens tillstånd då frikretsenmedlemmarna i kreditupp-lämnar
lysningar till utanför kretsen.mottagare

Utredningen har i avsnitt föreslagit frikrets15 medatt systemet en
tillståndsbe-avskaffas. Om kreditupplysningslagens nuvarande

behållsstämmelser oförändrade, detta medföra banker ochskulle att
frikretsen fickandra företag inom bedriva kreditupplysningsverksam-

het endast med Datainspektionens tillstånd.
kreditinstitutMot sådan ordning såväl banker andratalar atten som

oktrojunderkastade tillstånd enligt den speciellakrav ellerär ett
lagstiftning Tillstándsprövningengäller för kreditinstituten. ärsom
anförtrodd Finansinspektionen, institutensbl.a. bedömersom

lämplighetallmänna bedriva finansiell verksamhet.att
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Kreditupplysning ingår traditionellt naturlig delsom en av
vissabankernas och andra kreditinstituts Iverksamhet. den sekundära

EG-rätten tydligthar detta markerats. Kreditupplysningstjänster ingår
i banksamordningsdirektivetsdet andra förteckning sådanaöver
finansiella verksamheter skall föremål för ömsesidigtsom vara
erkännande Direktivet tillhörmellan medlemsländerna. den EG-
reglering tagits i EES-avtalet.som

EG-direktivets lista också tjänat förebildhar för densom nya
svenska lagstiftningen för kreditinstitutbanker och andra med
anledning EES-avtalet jfr avsnitt verksamhetsgrenar7.2. Deav som

tillåtna för tagits förteckning ibanker har i 2 kap. 2 §är upp en
kreditmarknadsbolag finnsbankrörelselagen. I 3 kap. § lagenl om

förteckning hänförligamotsvarande verksamhetsgrenaröver ären som
till finansieringsverksamhet. förteckningarna till-Bägge omfattar
handahållandet kreditupplysningstjänster.av

Då Finansinspektionen gjort ihar prövning resulterar atten som en
bank tillstånd,eller kreditinstitut meddelas oktroj eller kanett annat

utgå från institutet sakkunnigt omdömesgilltoch sättatt ettman
kan driva består iden del verksamheten lämnaäven attav som
kreditupplysningar. Datainspektionen i dessa fall skallAtt göra en

kreditupplysningsverksamhetprövning särskilt siktetarsom
framstår överflödigt och onödig belastningdubbelarbeteettsom en av
inspektionens resurser.

Utredningen föreslår därför kreditupplysningslagens kravatt
tillstånd inte oktrojskall gälla beträffande banker med svensk och
kreditmarknadsbolag. Tillståndskravet enligt kreditupplysningslagen

4inte heller omfatta kreditinstitut enligt 1 kap. §bör utländska som
kreditmarknadsbolag harbankrörelselagen eller 2 kap. 8 § lagen om

Finansinspektionens tillstånd bedriva finansieringsverksamhet iatt
Sverige.

redovisats i avsnitt 7.2 riksdagen lagändringSom har beslutat en
kreditinstitut frånsärskilt sikte EES-banker och andratarsom

området SFS 1992: 1616. institut får enligt 3 § andra stycketDessa
kreditupplysningsverksamhetkreditupplysningslagen bedrivarätt att

sådanDatainspektionens tillstånd, verksam-i Sverige förutsatt attutan
ståhemlandsauktorisationen. böromfattas Denna bestämmelsehet av

kvar oförändrad.
då sådana kreditupplysningsföretag harLiksom det gäller som

kreditupplysningsverksamhetDatainspektionens tillstånd bedrivaatt
vissa villkor förkreditinstitut underkastasbanker och andra kunnabör

bedrivas. fårkreditupplysningsverksamheten skall Det ankommahur
tillståndsmyndighet meddelapå Finansinspektionen i egenskap attav

olikabedrivs desådana villkor. Villkoren för den verksamhet avsom
i vissa fall behöva samordnas.kategorierna kreditupplysare kanav
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Finansinspektionen Datainspektionenoch bör därför samråda i fråga
meddelandet sådana villkor.om av

En särskild fråga det förenligt med EES- EG-är är ochom
regleringen myndighet i Sverige utfärdar villkor för denatt en
kreditupplysningsverksamhet bedrivs ihär landet filialer tillsom av
banker kreditinstitut frånoch EES jfr avsnitt 7.2. Av det andra
banksamordningsdirektivets artikel 19.4 framgår det möjligt föräratt

behörig myndighet i vilkavärdland under villkor,ett atten ange
motiverade hänsyn till det allmännas bästa the general good,av
sådana filialer får bedriva verksamhet. Den innebördennärmare av

omfattas lokutionenvad bör i EG-sammanhang föremål förärsom av
diskussion. Det torde dock helt klart sådana intressenattvara som
personlig integritet ioch konsumentskydd t.ex form skydd motav
överskuldsättning betrakta hänsyn till det allmännas bästa.är att som

den mån villkoren sikte påI dessa intressen, torde det alltså intetar
strida EG- och EES-regleringen Finansinspektionen meddelarmot att
villkor filialernas kreditupplysningsverksamhetför med stöd av
kreditupplysningslagen.

25.3 från tillståndspliktUndantag

Enligt den nuvarande lydelsen 3 § andra stycket kreditupplys-av
ningslagen inte Datainspektionens tillstånd till kreditupplys-krävs
ningsverksamhet då kreditupplysningar offentliggörs på sådant sätt

i tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen.som avses
Dessa undantag från betingas grundlagsskyddadehuvudregeln denav

till tryckfrihet yttrandefrihet. dessa rättighetersoch Medrätten
nuvarande utformning föreligger inte något för dengörautrymme att

uppgiftslämnande tillstånd. Utredningenaktuella beroendetypen av av
föreslår den angivna undantagsbestämmelsen behålls oförändrad.att

Vissa former kreditupplysningsverksamhet hållethelt ochärav
undantagna från kreditupplysningslagens tillämpningsområde och
omfattas inte någon tillståndsplikt. Hitdärmed heller hör bl.a.av
uppgifter förmedlas mellan företag inom koncern 1 §som samma

Utredningen i avsnittandra stycket. har 16 behandlat denna undan-
liksom tillämpningsområde.tagsregel, andra spörsmål lagensom
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26 Bedrivande kreditupplysnings-av

verksamhet

26.1 Behov för kreditupplysningkravsom

Förslag: Bestämmelsen kreditupplysning bara får lämnasattom
till legitimt föreslås liksomden har behov denettut som av

hittills kreditupplysningar privatpersoner.gälla beträffande om

kreditupplysningslagen vissa begränsningar iEnligt 9§ finns det
möjligheten lämna kreditupplysningar privatpersoner. Enatt ut om
upplysning privatperson får inte, i samband med offent-utomom en
liggörande enligt tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrund-

upplysningenlagen, lämnas det finns anledningut att attantaom
någonkommer användas den grundänatt ettav annan som av

ingånget ifrågasatt kreditavtal liknande anledning hareller eller av
behov upplysningen. Bestämmelsen skydda privatatt mot attavserav
information nyfikenhet.lämnas till någon frågar uteslutandeut som av

tillkomst inte anledningVid lagens uttalades det fannsatt att
tillgången till företagsupplysningar påreglera sätt somsamma

personlig integritetpersonupplysningar. Här ansågs hänsynen till göra
mindre vikt före-sig gällande. Det bedömdes i stället attvara av

tagsupplysningsverksamheten så smidigt möjligtlöpte prop.som
1973: utformning emellertid155 105. En effekt lagregelns är atts. av
näringsidkare näringsanknutna inte privatpersoneroch ärsom

nyfikenhetsomfrågningar samband medskyddade saknarmot rena som
näringsverksamhet. frågeställare vill ha upplysningderas En omsom

ivill uppgifter dem derasdessa kan han haattpersoner omange
Enligt 9 § detnäringsidkare eller näringsanknutna. krävsegenskap av

fårdå inte frågeställaren uppgiften. Inte heller denhar behovatt av
omfrågade upplysningen § andrahar begärt 11veta vem som
stycket.

anknytning tillutredningsarbetet flera medUnder har personer
klagomålnäringsverksamhet utredningen dettakontaktat med över

omfrågadeförhållande. framfört misstankar blivitDe har deattom
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näringsidkare eller näringsanknutna förfrågningen haftutan attsom
samband med deras näringsverksamhet.

Med stöd 5 § datalagen har Datainspektionen meddelat före-av
skrifter ändamålet med kreditupplysningsföretagens dataregister,om
nämligen kreditupplysningar.lämna Utlämnande uppgifter fåratt av
i princip iske endast överenstämmelse ändamålmed detta 7 § 4
datalagen. I Datalagsutredningens förslag till datalag stadgas iny -
linje med förslaget till EG-direktiv personuppgifter får samlasatt-
och lämnas endast för bestämda uttryckliga ändamåloch 9 §. Attut
kreditupplysningar näringsidkare näringsanknutnaochom personer

finnslämnas det legitimt behov upplysningenut utan att ett av
dåligt med dessa bestämmelser.stämmer

Vad anförts för italar bestämmelsen 9 § kreditupplys-attsom nu
ningslagen utökas till fysiska Kreditupplys-allaatt avse personer.
ningar fysiska de näringsanknutna elleräroavsettom personer, om
inte, alltså förelågskulle lämnas bara det legitimt behovnärut ett

informationen.av
sådanMot ändring talar å sidan kreditupplysningarandra atten om

näringsidkare och näringsanknutna inhämtaskan behövapersoner av
de skiftande anledningar. Som exempel kan nämnasmest att upp-
gifterna behövs för planering framtida affärskontakter ellerav

iverksamheter. Det torde affárssammanhang bara i undantagsfall
visas inte kreditupplysning.kunna det förelegat behov Detatt av en

finns risk legitimitetskontrolldärför för uppgifteravseendeatten en
näringsidkare näringsanknutna bliroch endast tomom personer en

formalitet jfr 19808l:1O 50. straff-Att bestämmelsen ärprop. s.
sanktionerad enligt kreditupplysningslagen ocksåtalar dessmot att
tillämpningsområde utvidgas.

Utredningen kommer i avsnitt 26.4 föreslå näringsidkare ochatt att
näringsanknutna på privatpersoner fårsätt rättpersoner samma som

har beställt kreditupplysning dem beställar-att veta vem som en om
kopia. Det kan sådan återhållandeverkarrättantas att en
benägenheten nyfikenhet begära kreditupplysning dessaatt av ren om
personer.

bakgrund föreslår utredningenMot vad har anförts attav som nu
9 § kreditupplysningslagen behålls oförändrad och bestämmelsenatt
sålunda liksom hittills kreditupplysningarbara gäller utlämnande av

privatpersoner.om
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26.2 iInsyn kreditupplysningsregister

Förslag: Liksom hittills skall och ha skäligrätt att motvar en
avgift få besked de uppgifter finns lagrade honomom som om
i kreditupplysningsregister. Beskedet innehållaskall informa-ett
tion från vilken källa uppgifterna i kreditupplysnings-om
registret har hämtats. Begäran besked avseende fysiskom en

skall framställas skriftligen och undertecknadperson vara av
den enskilde själv.

Enligt 10 § kreditupplysningslagen har och skäligrätt att motvar en
avgift hos den bedriver kreditupplysningsverksamhet få skriftligtsom
besked huruvida idet verksamheten finns uppgifter lagradeom om
honom och vad uppgifterdessa i så fall innehåll.har för En sådan
begäran kan ske helt formlöst. Rätten få information gäller lika föratt
fysiska och juridiska personer.

Bestämmelsen innehåller inte någon begränsning hur oftaav en
eller företag har få besked. Förutsättningenrätt ärett attperson

emellertid den begär informationen betalar skälig avgift.att som en
Någon tidsfrist har inte föreskrivits för den skall lämna beskedet.som

Bestämmelsen i 10 § kreditupplysningslagen delvisöverensstämmer
10 § imed den gällande datalagen. Där stadgas registeran-attnu en

svarig efter skriftlig och egenhändigt undertecknad begäran av en
enskild skall underrätta denne innehållet i registret, såvittperson om
gäller honom eller henne. Enskilda har gång år kostnadsfritten per

till sådant registerutdrag, lO §-utdrag.rätt s.k. Utdraget skallett
sålämnas det kan Någonske. kräva information oftarerättsnart att

gång år föreligger inte enligt datalagen.än en per
Datainspektionen har i sin författningssamling DIFS 1982:2

utfärdat föreskrifter skyldigheterna i sambandnärmare med 10om
utdrag. Av föreskrifterna framgår bl.a. registeransvarig äratt en
skyldig lämna registerbesked så möjligt. Om inteatt snart som
registerbesked kan lämnas inom månad efter det framställningenatten
erhållits, skall den beskedetbegärt underrättas tillorsakensom om
dröjsmålet. Vidare föreskrivs registerbeskedet skall skriftligtatt vara
och återge samtliga personuppgifter kan betydelse försom vara av
den enskilde. Uppgifterna skall lämnas på sådant de kansätt att
förstås den enskilde. får inteKoder inte innebördenanvändas,av om
samtidigt förklaras. Det åligger registeransvarigeden försäkra sigatt

registerbeskedet inte lämnas till någon denänatt utom annan som
beskedet Finns adressuppgift i registret skickasskall utdragetavser.
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till denna adress. Den registeransvarige dock inte skyldigär att
rekommendera försändelsen.

Datainspektionen gjorthar motsvarande rekommendationer be-
träffande utdrag lämnas enligt 10§ kreditupplysningslagenutsom
DIFS 1981:2. I de flesta fall emellertid registreradebegär de
registerutdrag med stöd datalagen, eftersom då blir gratis.utdragetav
Kreditupplysningsföretagen också rutinmässigtlämnar utdragett per
år betalt, den begärt utdraget uttryckligenutan att ta oavsett om som

hänvisat tillhar datalagen eller ej.
förslaget till tillI datalag regleras registerutdrag i 25rättenny -

27 §§. De hittillsvarande behålls ibestämmelserna oför-stort sett
25 §-utdragändrade. Ett s.k. skall dock, i överenstämmelse med

förslaget till EG-direktiv, varifrån personuppgift inhämtatsange en
och innehålla allmän beskrivning användning.dess Utdrageten av

enligt 27 § inom månad frånskall lämnas det begäran komatten
till persondataansvarige.den

Enligt utredningens uppfattning information enligtbör reglerna om
kreditupplysningslagen behållas Såväl10 § i oförändrade.settstort

juridiska alltså fortsättningsvisfysiska bör haäven rättsom personer
skälig avgift erhålla skriftligaobegränsat antal beskedatt mot etten

uppgifter finns 10 §de lagrade dem. Efter modellom som om av
emellertid föreskrivas fysiska har tilldatalagen bör rättatt personer

kostnadsfritt gång året.besked en om
finns anledning vidta några ändring-Det därutöveräven smärreatt

integritetsskyddeti 10 § kreditupplysningslagen för stärka ochattar
uppgifter.det lättare och kompletterarättagöra att

sålunda utdragI paragrafen bör stadgas begäranatt som avserom
skriftligen egenhändigtfysisk skall framställas ochperson varaen

medför visserligen något besvär för denundertecknad. Detta störreett
uppgifterna vad ienskilde den skall lämna krävsoch änut somsom

från Datainspektionen före-emellertid enligt uppgiftdag. Det har
medkommit utdrag begärts andra denänatt som avsesav personer
linjeskriftlighet underskrift iuppgifterna. Ett krav och ärsom-

kan verkasåväl gällande den föreslagna datalagenmed den som -
obehörigen utdrag andraåterhållande på benägenheten begäraatt om

personer.
olika fram-När det gäller juridiska har i sammanhangpersoner

Anledning saknashållits integritetshänsynen inte likaväger tungt.att
föreskriva registerbesked skallför deras del begäranattatt en om

skriftligen behörigen undertecknad.framställas eller vara
Utredningen föreslår vidare i 10 § kreditupplysningslagendetatt

inom månad.uttryckligen begärt utdrag skall lämnasettattanges en
också innehålla uppgift varifrån uppgifterna iUtdraget bör omen

kreditupplysningsregistret har hämtats. En sådan bestämmelse
för den enskilde få till stånd rättelse och kompletteringunderlättar att
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vid källan. I sammanhanget påpekaskan viddet upptäcktenatt av
felaktiga missvisandeeller uppgifter inte åligger den driversom
kreditupplysningsverksamhet till uppgifterna blir korrigeradeatt attse
hos den lämnat uppgifterna till kreditupplysningsföretaget. Intesom
heller finns någondet skyldighet informera andra kreditupplysareatt

uppgifter har eller kompletterats.rättats UC, Soliditet ochattom
Svensk Upplysningstjänst förhar dock närvarande sådan cirkule-en
rande rättelserutin.

Enligt utredningens mening finns intedet något behov att -
motsvarande i förslaget tillsätt datalag föreskriva att ettsom ny -

enligtutdrag kreditupplysningslagen skall innehålla allmän be-en
skrivning personuppgifternas användning.av

Besked innehållet i kreditupplysningsregister bör självfalletom
i sådanlämnas form enskildeden kan förstå innebörden. Såut att

såbör långt möjligt koder och förkortningar undvikas. Någont.ex.
uttrycklig lagregel härom kan emellertid inte påkallad.anses

26.3 Kreditupplysningskopia och

beställaruppgift

Förslag: Den nuvarande för näringsidkare och därmedrätten
jämställda fysiska få skriftligt besked vilkaattpersoner om
faktiska uppgifter har lämnats dem i kreditupplys-som om en
ning kreditupplysningskopia vidgas till beskedatt avse om
dels vilka rådomdömen och har lämnats, delssom vem som
har begärt kreditupplysningen. När det gäller juridiska personer
införs inte någon till sig kreditupplysningskopiarätt ellervare
beställaruppgift.

Enligt § kreditupplysningslagen11 skall, kreditupplysningnär en om
privatperson lämnas den med upplysningen samtidigtut,en som avses

kostnadsfrittoch tillställas skriftligt meddelande uppgifter,deett om
rådomdömen och upplysningen innehåller honom kreditupp-som om

lysningskopia. Den omfrâgade ocksåskall underrättas om vem som
har begärt upplysningen beställaruppgift. Denna information anges
regelmässigt kreditupplysningskopian.

En näringsidkare näringsanknutenellerär harperson som en
motsvarande kostnadsfritt erhålla meddelande vilkarätt att ett om
faktiska uppgifter lämnas honom. Han har däremot inte rättsom om

få vilka omdömen och råd lämnatshar eller haratt veta som vem som
begärt uppgifterna.
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juridiskEn har inte någon laglig få sigrätt attperson vare
kreditupplysningskopia eller beställaruppgift då kreditupplysningen

juridiska lämnasden ut.personenom
Under år har det väckts flertal riksdagsmotioner medettsenare

kreditupplysningslagen så vidgadkrav skall ändras kretsatt att en
får till beställaruppgift. Motionerna ihar första handrättpersoner

tagit sikte sådana fysiska näringsidkare ellerärpersoner som
till näringsverksamhet. motionernaknutna De väckta har avslagitsen

motiveringen gällande ordningen rimligmed denatt representerar en
avvägning mellan de olika intressen står varandra. Det haremotsom

åframhållits sidan enskilda integritet skall skyddasatt ena personers
otillbörligt intrång och å andra sidan det föreligger intresseattmot ett

möjligheten till effektiv kreditupplysningsverksamhetvärnaatt om en
missriktad kreditgivning ickekan förebygga och andra önskvärdasom

dispositioner. Integritetsskyddet i enlighethar, med grundtankarna
kreditupplysningslagen,bakom gälla de äransetts personer som

föremål för kreditupplysning. också, påpekats,Men det kan har det
form integritetsskydd upplysningarbetraktas attsom omen av en

näringsidkares vederhäftighet kan inhämtas beställarenattutan
röja sig upplysning 199192:behöver för den han begär se bl.a.om

NU9.
frågan i riksdagen ansåg näringsutskottetNär behandladessenast

gått fem är sedan fråganbakgrund det bl.a. harmot att senastav
remissbehandlades Kreditupplysningsut-det borde uppdrasatt
redningen frågan näringsidkares till beställaruppgifträttatt ta upp om

ansågs ocksåtill prövning. En anledning till förnyad prövning attvara
ekonomiska näringsidkare oftare blirdet läget har medfört att nu

föremål kreditupplysningar.för
riksdagen sin meningnäringsutskottet sålunda anfört harVad som

Kreditupplysningsut-regeringen till l99293:2l3.känna rskrgett
redningen i tilläggsdirektiv Dir. 1993:41 fått i uppdraghar att

näringsidkare.frågan till beställaruppgift förpröva rättnytt om
fysiska näringsidkare ellerDå det gäller de ärpersoner som

inledningsvis harknutna till näringsverksamhet har de,sättannat som
till kreditupplysningskopia innehåller informationnämnts, rätt en som

fårinformation dem. Devilken faktisk har lämnats ut omsomom
inte vilka råd har lämnats democh omdömendäremot veta som om

uppgifterna.eller har beställtvem som
fråganUtredningen haft diskussioner i berörda med före-har den

detaljhandeln. därvid fram-för såväl grossist- Det harträdare som
näringsidkaretill irritationhållits det ofta källaär attatt enen

omfrågas få beställaren Inte sällanhan kan är.att vetautan vem
anledningfrån näringsidkarens sida det har förelegatifrågasätts om

upplysningen.den aktuellabegäraatt
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En för näringsidkare ochrätt motsvarande beställaruppgiftatt
utredningenkan, redan varithar inne på, kreditupp-motverka attsom

lysningar nyfikenhet.begärs tillEn beställaruppgift harrättav ren
också den fördelen näringsidkaren får möjlighet felaktigarättaatt att

missvisande uppgiftereller direkt hos beställaren. Skulle kredit-en
upplysning, oriktig missvisande,eller ofullständigutan att vara ge en
bild näringsidkarens ekonomiska situation kan han, han vetav om

tillbeställaren direkt denne lämna uppgifter kompletterarär,vem som
underlaget för bedömningen. Denna möjlighet kan storvara av

småföretagare.inte minst förbetydelse
till förmånEtt skäl har förts fram i olika sammanhang för attsom
näringsidkarebehålla den nuvarande ordningen för ochär rättatt en

återhållandemotsvarande erhålla beställaruppgift kan verkaatt
kreditupplysning. framstå känsligt,benägenheten Det kanatt ta som

exempelvis näringsidkare kontrollhar det görsagts, ettom aven en
existerande kundförhållande på befarar kundengrund hanatt attav

svårt också känsligtkan ha klara sina åtaganden. Det kanatt av vara
begära kreditupplysning avsiktföretagare med undersökaatt attom en

i framtiden intresse affärer företaget.det kan medgöraattom vara av
inte minst fråga förut-Detta gäller det undersökanär är attom

sättningarna för förvärva omfrågades företag. Motsvarandedenatt
någon anställning i företag.gäller när överväger att ettta

Även angivna inte frânkännasde synpunkterna kan betydelseom
enligt vad framkommit vid utredningsarbetet, derastorde, harsom

bärkraft efter minskat. i de flestahand ha Det betraktas numera
affársförhållandenaturligt inslag ikretsar ett ett att mansom

ekonomiskaundersöker situation. Mot bakgrund bl.a.motpartens av
de förluster under tid vällats borgenärer i konkurssam-harsom senare

förklarligt exempelvismanhang det leverantör har behovär att atten
kundförhållandekontrollera detta behöver affärs-störaett utan att

relationen.
också uppgifterDet beaktas beställare lagras hosbör näratt om

hjälp formellt stårkreditupplysningsföretagen med ADB, det rentav
privat-näringsanknutna likavälnäringsidkare och sompersoner

få skriftligt beskedfritt enligt 10 § datalagenatt ompersoner
till finns enligt deninnehåll. En motsvarande beskeduppgiftens rätt

BeställaruppgifterEG-direktiv.och förslaget tillföreslagna datalagen
otillgängliga för denalltså inte förhållandenblir under alla om-vara

frågade.
inte baraföreslår utredningentill anfördadetMed hänsyn att

näringsanknutnanäringsidkare ochprivatpersoner även personerutan
erhåller med-debeställaruppgift i samband medfår tillrätt ettatt

kreditupplysningskopia.enligt §delande 11
näringsanknutnanäringsidkare ochLikaså föreslår utredningen att

uppgifter harvilka faktiskafår inte bararätt att veta sompersoner
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råd kreditupp-vilka ochockså omdömendemlämnats utan somom
Även ligger i linjeinnehållit. sådan medlysningen har rätten

liksom före-datalagen, med deni den nuvarandebestämmelserna
till EG-direktiv.och förslagetdatalagenslagna

gälla beträffandedå i detta sammanhang börFrågan vadär som
får också kan ha behovförutsättas dessajuridiska Det ettattpersoner.

kreditupplysningsuppgifter har lämnatsvilkafåatt veta som omav
juridiskauppgifterna. Förhar beställtochdem personervem som

viktigt snabbtnäringsidkare kan detför enskildalikaväl attvarasom
uppgifter direkt hos be-missvisandefelaktiga ellerkunna rätta

i olika sammanhangocksåbör beaktas strävarställaren. Det att man
i vilkenför alla företagreglertillskapaefter oavsettatt samma

omständigheter talar förbedrivs. Dessajuridisk form verksamheten
enligt ll §till meddelandenskall hajuridiska rättatt sammapersoner

fysiskakreditupplysningslagen som personer.
juridiskafunnit föremellertid inte beläggUtredningen har att

näringsidkare beskedenskildabehovhar av avsompersoner samma
ocksåriksdagsmotionerna harberördaDeaktuella slaget.det nyss

skulleenskilda näringsidkaregått påalltframför ut att mer
information.

i enlighetuppgiftslämnandeutökatvidarebetydelseAv är att ett
kraftigt ökade kostnadermedföradiskuteras skullemed vad som nu
juridiska förkreditupplysningsföretagen. Eftersomför personer

kreditupplysningskopior ellersigfåinte harnärvarande rätt att vare
heltkostnadsökningarfrågabeställaruppgifter detär annanav enom

förnuvarandeblir denstorleksordning vad fallet rättenän omsom
kreditupplysningskopior medutökasnäringsidkareenskilda att en

beställaruppgifträtt att m.m..
kreditupplys-tvåinhämtat sänder deutredningen störstaEnligt vad

miljoner meddelandenflerasammanlagtningsföretagen för närvarande
för denår. kostnadenkreditupplysningslagen varje Enbartenligt §ll

meddelandenbeträffande dessaadministrativa hanteringen och porto
merarbeteHärtill detbelopp. kommeruppgår till betydande som

meddelanden.utsändaförfrågningar i anledningföranleds avav
meddelandeskyldighetmotsvarandeuppskattarFöretagen att en

dubbleringminstmedföraskullejuridiskabeträffande avenpersoner
åsikt starktutredningensenligtDet kannuvarande kostnaderna.de

juridiskaför deuppgiftslämnandetifrågasättas värdet personer-om av
kreditupplysningsverksam-fördyringdennaskulledel uppväga avnas

heten.
utredningenharomständigheternaolikadeVid övervägandeett av

fortsättningen ståijuridiskalåta ävenför destannat att personerna
alltsåkreditupplysningslagen. De böri §bestämmelserna 11utanför

kreditupplysningskopior beställarupp-ochlaglig tillfå någoninte rätt
gifter.
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26.4 Rättelse och komplettering

Förslag: Bestämmelserna rättelse och kompletteringom av
kreditupplysningsuppgifter behålls oförändrade.

12 § kreditupplysningslagenl finns bestämmelser rättelse ochom
komplettering uppgifter. I paragrafen det förekommersägs att,av om
anledning till misstanke uppgift i kreditupplysningsregisteratt etten

i kreditupplysningeller lämnats under denut senasteen som
tolvmånadersperioden oriktig eller missvisande, bedriverär den som
kreditupplysningsverksamheten dröjsmål skall vidta skäligautan

Äråtgärder för förhållandet.utreda misstanken riktig skallatt
uppgiften, den förekommer i register, kompletteras ellerrättas,om

registret.uteslutas uppgiftenHar tagits in i kreditupplysning,ur en
skall rättelse eller komplettering så det ske tillställaskan ochsnart var

under sistaden tolvmånadersperioden fått del uppgiften.en som av
uppgiftenHar publicerats i periodisk skrift e.d. skall rättelse elleren ,

komplettering införas vid publiceringstillfálle. Dennästa som
uppgiften skall underrättas rättelse eller liknande åtgärd,avser om om
den skett hans initiativ.eget

Bestämmelserna rättelse och komplettering inte,gäller detom om
fråga uppgift uppenbarligen betydelse förär saknar be-om en som

dömningen vederbörandes ekonomiska vederhäftighet.av
Vad i § lika för fysiska juridiska12 gäller ochsägssom personer.

I den gällande finns för fysiskadatalagen del liknandenu personers
skyldighetregler för registeransvarig ändra ellerrätta,attom en

oriktigautesluta eller missvisande uppgifter 8 § datalagen. En
tillmotsvarande bestämmelse i förslaget datalag 22 § utökatsharny

till i linje EG-direktivet inaktuella uppgifter.med ävenatt avse- -
Möjligheten uppgifter i kreditupplysningssamman-använda äldreatt

i kreditupplysningslagen. finnshang regleras 8 § I den paragrafen
också gallring.bestämmelser om

utmönstringfinns inte anledning in någonDet regelatt ta om av
utrednings-uppgifter i 12 Inte heller i övrigt har det underäldre

i paragrafen skullekommit fram bestämmelserna denarbetet att
därför bestämmelsernaändras. Utredningen förordarbehöva att

behålls i sin nuvarande lydelse.
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beslutsmodellerStandardiserade26.5

erbjuder standardiserade beslutsmodellerKreditupplysningsföretagen
sigkreditgivare kan användacredit scoringkreditrnallar och avsom

Faktaunderlaget för beslutsmo-kreditgivning jfr avsnitt 5.2.vid
registerkreditgivarnas devanligen överdellerna utgörs egnaav

i samband meduppgifter dessa har lämnatkreditsökande med ensom
bedömning kredit-Datainspektionenskredit. Enligtansökan ansesom

sitt register.registeransvaret förgivaren själv ha
kreditgivares kundregister kanfinns iinformationDen som en

frånkreditupplysningar inhämtasuppgiftermedkompletteras somur
sammanställas ochUppgifterna kankreditupplysningsföretag.ett

kreditrnallarmed hjälpkreditupplysningsföretagetbearbetas avav
sådanaDatainspektionen harcredit scoringsystem.eller ansett att

servicebyråfunktionbearbetningarsammanställningar och utgör renen
kreditupplysningsverksamhet.inte kan betecknasoch deatt som

beskrivna verksamhetenuppfattningen denUtredningen delar nu -
kreditupplysning bör fallautlämnandefrånsett delden avsom avser -

kreditupplysningslagen.utanför
till EG-direktivi förslagetanmärkasi sammanhangetDet kan att

enskildinnebärartikel 16,bestämmelse,tagits inhar att ensomen
privatadministrativt beslutföremål ellerfår bli förinte ettettperson
grundvaluteslutandefattasgår beslutethonom emot, avomsom

skullehjälp ADB. Detprofile har gjorts medpersonality avsomen
kredit-ikreditgivare fattar besluthävdaskunna när ett ettatt, en

sådananvändningensigprövningsärende baserar av ensom
frågadetbeslutsmodell harstandardiserad är ettangetts, omsom nu

dåpå. Frågandirektiv sikteförslaget till ärsådant beslut tar omsom
beträffandenågon bestämmelsekreditupplysningslagen böridet tas

automatiska beslut.denna typ av
tagitinte insitt till datalagDatalagsutredningen i förslaghar ny

enligtmedbl.a. motiveratssådan Detta harnågon bestämmelse. att,
under den16 överarbetasinhämtats, artikel kommervad har attsom

SOUMinisterrådets beslutdirektivet införberedningenfortsatta av
Kreditupplysningsut-bakgrund1993: 10 s.85. Mot denna anser

någonföranledaartikeln inte börredningen ifrågavarandedenatt
kreditupplysningslagen.reglering i
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27 Tillsyn kreditupplysningsverk-över

samheten

Förslag: Datainspektionen liksomskall hittills tillsynutöva över
kreditupplysningsföretagens Tillsynsansvaretverksamhet. be-
träffande banker andra kreditinstitut anförtrosoch dock
Finansinspektionen. 4

På kreditupplysningsområdet sker fortlöpande utveckling. Skiftandeen
ekonomiska förhållanden medför kreditbedömare behöveratt nya

kreditupplysningstjänster.former Det ställs också påkrav attav
kreditupplysningsföretagen skall lämna alltmer omfattande in-ut en
formation. tekniska utvecklingen dataområdet påverkarDen snabba

kreditupplysningsmarknaden.även
effektiv kreditupplysningsverksamhet måste,Intresset av en som

framhållits tidigare, till enskildashänsynen personligavägas mot
integritet. också viktigt kreditupplysningsverksamhetenDet är att
bedrivs missvisande kreditin-så felaktig ochsätt,ett noggrant att
formation så långt möjligt undviks.

angivnaMot den bakgrunden skäl för kreditupplys-talar starka att
ningsföretagens liksom hittills får stå statlig tillsyn.verksamhet under

Datainspektionen tillsynsmyndighet enligtför närvarandeär
kreditupplysningslagen §. avsnitt 3.4 har redogjorts för15 I
inspektionens tillsynsverksamhet. Myndigheten tillsyn överutövar
sådana tillstånd kreditupplysningsverksam-företag har bedrivaattsom

enligthet lagens 3
Enligt § kreditupplysningslagen inte1 gäller lagens regler förmed-

ling kreditupplysningar inom frikretsen. Tillden s.k denna kretsav
för sådana kreditinrättningarhör närvarande bankerna, UC och i

övrigt står under Finansinspektionens tillsyn inte ärsom men
finansbolag jfr avsnitt Datainspektionen således inte till-15. är
synsmyndighet då i frikretsen kreditupplys-medlemmarna lämnar
ningar till Vid tillkomst påpekadevarandra. lagens departements-
chefen tillsynden Bankinspektionenutövades numeraatt som av
Finansinspektionen för kreditinrätt-betydelse de aktuellaavvar
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kreditupplysningsverksamhet.ningarnas Han menade ävenatt om
tillsyn i inriktad till insättarnasdenna första hand är att attse

intressen till också innebära viss garanti förtorde dentas vara, en
låntagares kreditsökandes personliga integritetoch prop.värnet av

1973:155 s.l25.
bedrivs i utsträckningKreditupplysningsverksamhet med ADB-stor

enligt Datainspektionenankommer 15 § datalagenstöd. Det att
ADB-behandling inte medför otillbörligt intrångtillsynutöva över att

integritet. Tillsyn enligti enskildas datalagen parallellt medutövas
enligt kreditupplysningslagen och tillsynsärendena handläggstillsynen

samtidigt. Datainspektionens tillsyn enligt datalagen omfattar även
i frikretsen.medlemmarna

frikretsen åsidosätter någonOm kreditupplysare utanför be-en
kreditupplysningslagen meddelad föreskrift, kanstämmelse i eller en

föreskriftDatainspektionen föreskriften eller meddelaändra en ny
åstadkommaskreditupplysningslagen. Om rättelse inte kan17 §

tillstånd.får Datainspektionen återkalla meddelatnågot sätt, ettannat
Datainspektionen föreskriftsvågen18 § datalagen kanMed stöd av

få till stånd, förbjuda fortsatt förandeförsöka rättelse ettav person-
känsligaåterkalla tillstånd föra register medregister eller att

uppgifter.
Finansinspektioneninstruktionen förEnligt den gällandenu

till uppgift fullgöra vad1992:102 inspektionenhar att som an-
lagar, bl.a.myndigheten enligt antal uppräknadekommer ett

följa utvecklingen och främjabankrörelselagen. Inspektionen skall av
konkurrensförhållandenpris- andrakännedom ochallmän samtom

iinom Myndigheten skallviktiga intressen bankväsendet ävenm.m.
tillsynsområdet. Någonövrigt utveckling inomverka för sunden

Finansinspektionen enskildasuttrycklig skyldighet för värnaatt om
föreligger intepersonliga integritet i kreditupplysningssammanhang
hänvisar.enligt till vilka Detenligt instruktionen eller de lagar den
utveckling påemellertid hävdas bevakandet sundkan att av en

integritet.tillsynsområdet enskildasomfattar även värnet av
inhämtats från Finansinspektionen har detEnligt uppgifterde som

sin tillsyn med-inte i praktiken förekommit myndigheten vid överatt
några åtgärder till skydd föri frikretsen tvingats vidtalemmarna

personliga integritet i kreditupplysningssammanhang.enskildas
får filialer till ochredovisats i avsnitt 7.2 utländska bankerSom

ändring i 3 § andra stycketkreditinstitut från EES efterandra en
i Sverigekreditupplysningslagen bedriva kreditupplysningsverksamhet

1616. Detta gällersin hemlandsauktorisation SFS 1992:med stöd av
sådaninstituten drivaförutsättning i hemlandet harunder rätt attatt

iaktta svenska kredit-Filialerna blir då skyldiga denverksamhet. att
Datain-upplysningslagens för kreditupplysningsverksamhet.regler

avsnittspektionen viss tillsyn 7.2. Iverksamheten seutövar över en
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paragraf, 17 § kreditupplysningslagen, regleras hur Datainspek-ny a
tionen kan förfara kreditinstitut överträder lagen ellerettom en
föreskrift meddelats med stöd lagen. Här blir EES-avtaletssom av
regler myndighetssamarbete aktuella. Inspektionenöver gränsernaom

i första handkan förelägga kreditinstitutet vidta rättelse. Sker inteatt
får Datainspektionendetta, iakttagandemed särskildav en sam-

rådsprocedur i sista hand förbjuda institutet åtaganden härgöraatt nya
i landet. Bestämmelserna iträder kraft den dag regeringen bestämmel-
ser.

Mycket talar för Datainspektionen skall kvarstå till-att som
synsmyndighet kreditupplysningsområdet. Hos inspektionen finns

lång erfarenhet de frågeställningar kan bli aktuella ien av som
kreditupplysningssammanhang. Som tidigare påpekats bedrivs så gott

all kreditupplysningsverksamhet med hjälp ADB. På dataom-som av
rådet Datainspektionen tillsynsmyndighetär och delarstora av
kreditupplysningstillsynen bedrivs enligtparallellt de båda lagarna. I
praktiken sammanfaller ofta tillsynsuppgifterna.

I sammanhanget kan påpekas Datalagsutredningen i sittatt
betänkande SOU 1993:10 föreslagithar Datainspektionens tillsynatt

datalagsområdet skall utökas och intensifieras jfr avsnittöver 13.
Det nuvarande licensmed och tillstånd enligtskall förslagetsystemet

ochslopas de frigörs detta skall användas förresurser som genom
tillsynsverksamhet, särskilt för inspektioner fältet.ute

Enligt utredningens mening står det klart Datainspektionen böratt
anförtros åtminstone huvudansvaret för tillsynen kreditupplysnings-
området. Frågan emellertid vad bör gälla bank- ochär som
kreditmarknadsområdet.

Utredningen har i avsnitt 15 förordat frikretsmedatt systemet en
skall slopas. Förslaget medför kreditupplysningslagen kommeratt att
gälla för de tidigare medlemmarna i denna Som framgåttäven krets.

avsnitt föreslås25.2 emellertid banker och vissa kreditin-andraattav
stitut skall bedriva kreditupplysningsverksamhet med stöd sinav
grundläggande auktorisation. Dessa institut står i sin huvudsakliga
verksamhet under tillsyn Finansinspektionen. Fråga uppkommer dåav

Finansinspektionens tillsyn i fortsättningen bör omfatta ävenom
kreditupplysningsverksamheten.

Det ligger klara fördelar i myndighet tillsynutövar överatt samma
kreditupplysningsområdet.hela Ett sådant bidrar tillsystem en

enhetlig praxis tilloch effektivt utnyttjande tillgängligaett mer av
Detta talar för Datainspektionen anförtros tillsynsansvaretattresurser.

beträffande sådan kreditupplysningsverksamhetäven utövassom av
kreditinstituten. Också den kopplingen till datafrågorna talar förnära

Datainspektionen bör tillsyn enligt såväl datalagenutövaatt som
kreditupplysningslagen.
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Mot invändas Finansinspektionendetta kan har kunskaperatt om
kreditinstitutens speciella problem och kreditmarknaden i stortom

Datainspektionen saknar. Dessa kunskaper kan värdesom vara av
ävenikreditupplysningssammanhang. Kreditupplysningsverksamheten

ofta sådanthar samband med kreditbedömning och finansiellett annan
verksamhet det från kreditinstitutens synpunkt kan sig naturligtatt te

tillsynen ankommer Finansinspektionen.att
Vid sammanvägning olikade omständigheterna utred-en av anser

ningen övervägande skäl för Finansinspektionentala böratt vara
tillsynsmyndighet det gäller bankers och andra kreditinstitutsnär
förmedling kreditupplysningar. Det emellertid angelägetär att ettav
samråd mellan Datainspektionen Finansinspektionenoch iäger rum
tillsynsfrágor. En bestämmelse föras i kreditupplys-härom bör
ningslagen.

Vad har tillsynen kreditin-banker och andraöversagtssom nu om
stitut i förstahar hand gällt de kreditinstituten.svenska Det är
emellertid naturligt tillsynen svenska kreditinstitutöveratt, attom
iakttar kreditupplysningslagens regler anförtros Finansinspektionen,

myndighetdenna får hand tillsynenäven de utländskaom av
kreditinstitut bedriver kreditupplysningsverksamhet i Sverige.som

innebärDet bl.a. samrådsuppgifterde befogenheter i övrigtochatt
har lagts Datainspektionen enligt 17 § kreditupplysnings-som a

lagen i fortsättningen bör Finansinspektionen.utövas av
En särskild fråga hur tillsynen UC bör anordnad. UCär över vara

står idag under tillsyn Datainspektionen såvitt gäller kreditupplys-av
ningsverksamhet utanför frikretsen. Den kreditupplysning UCsom
bedriver inom för frikretsen, d.v.s. i praktiken med bankerramen

emellertid undandragen Datainspektionensär tillsyn.mottagare,som
För denna kreditupplysningsverksamhet Finansinspektionenär
tillsynsmyndighet.

Om banker och kreditinstitut,andra i enlighet utredningenmed vad
har förordat, ställs under Finansinspektionens tillsyn tillävennyss

den del de kreditupplysningsverksamhet,utövar kan det övervägas att
låta ordning gälla beträffande UC för företagets förmedlingsamma av
kreditupplysningar till kreditinstituten. Man då fåskulle samma
delade tillsyn UC föröver närvarande.som

En bör emellertidsträvan UC och andra kreditupplysnings-attvara
företag så långt möjligt behandlas Om tillsynensätt. översamma
UC delas Finansinspektionenmellan och Datainspektionen, börupp
alltså ordning gälla beträffande andra kreditupplysnings-samma
företag. Detta måste emellertid opraktiskt Påett system.anses vara
det skulle ocksåsättet mycket kreditupplysnings-delstoren av
verksamheten falla utanför Datainspektionens tillsynsområde.

Med hänsyn till det anförda föreslår Datainspektio-utredningen att
bör tillsynha såväl UC:s övriga kreditupplysningsföre-övernen som
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verksamhet, till den del det frågaäven förmedlingärtags om av
uppgifter till banker och andra kreditinstitut.

Utredningen återkommer i specialmotiveringen till tillsynenhur bör
bedrivas.

Utredningen har i avsnitt 17 förslagit den har rättatt attsom
bedriva kreditupplysningsverksamhet också skall få lov användaatt
ADB i verksamheten. Härigenom datalagens regler licenssätts om

tillståndoch för kreditupplysningsregister spel. Det innebär bl.a.ur
Datainspektionen inte, för närvarande, kan någonatt ta utsom

licensavgift beträffande sådana register.
Enligt utredningens uppfattning finns emellertid införadet skäl att

innebär Datainspektionens tillsynsverksamhetett system attsom
finansieras avgifter från dem omfattas tillsynen.genom som av
Liknande finns flera områden.andra Ett närliggandesystem
exempel den ordning för kreditinsti-gäller banker och andraär som

Enligt förordningen 1992:1042 finansiering Finansin-tut. om av
spektionens verksamhet erlägger kreditinstituten avgifter ärsom

till olika institutensrelaterade de omsättningsvolym.
Utredningen föreslår bakgrund det sagda det förs inmot attav en

avgiftsskyldighetbestämmelse i kreditupplysningslagen. Regelnom
utformas så,bör regeringen får föreskriva skyldigheträttatt att om

för bedriver kreditupplysningsverksamhetden med Datainspektio-som
tillstånd betala avgift för tillsynsverksamheten. Det börattnens en

vidare avgift påförs Datainspektionen.attanges av
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28 Straff och skadestånd

Förslag: Kreditupplysningslagens regler straff och skade—om
stånd lämnas i sak oförändrade.

19 § kreditupplysningslagenI finns bestämmelser straff för denom
uppsåtligen eller oaktsamhet bryter olika föreskrifter imotsom av

lagen. Straff kan ådömasbl.a. den bedriver kreditupplysnings-som
verksamhet föreskrivet tillstånd. beskrivnaDe förseelsernautan

delvis förfarandende straffbara enligt datalagen.är lmotsvarar som
Datalagsutredningens förslag till finnsdatalag motsvarandeny
straffbestämmelser. Enligt vad utredningen har erfarit hittillshar det
inte förekommit kreditupplysningslagens straffbestämmelser haratt
tillämpats i praktiken. När det gäller straffbestämmelserna i datalagen
har de tillämpats i fåtal fall. En redogörelse härför finns intagenett
i Datalagsutredningens betänkande SOU 1993:10 322.s.

Enligt utredningens mening behöver kreditupplysningslagen
innehålla straffbestämmelser i fortsättningen. Frågan då iäven vadär
mån de behöver ändras eller kompletteras.

Utredningen har i avsnitt 15 föreslagit frikretsen slopas.att
Härigenom kreditupplysningslagenskommer straffbestämmelser bliatt
tillämpliga för banker och andra kreditinstitut, såvida inte ett ut-
tryckligt undantag beträffande dem. l sammanhanget kangörs
anmärkas straffbestämmelserna i bankrörelselagen enligt beslutatt av
riksdagen skall SFSbort 1992:1613 och några straffbe-tas att
stämmelser inte kommer bli införda i den lagen kredit-att nya om
marknadsbolag SFS 1992:1610.

Då det gäller kreditinstitutens kreditupplysningsverksamhet kommer
emellertid intressenandra i det fråga denän när ärcentrum om
särskilda bank- kreditmarknadslagstiftningen.och Straffbestämmelser

i kreditupplysningslagen syftar till skydda enskildasytterst attna
personliga integritet och förhindra missvisande eller felaktigaatt att
kreditupplysningar lämnas Enligt utredningens uppfattning saknasut.
det anledning undanta banker kreditinstitutoch andra frånatt
bestämmelsernas tillämpningsområde.
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kreditupplysningslagen infördes dentidigareVid den översynen av
198081:i §straffbestämmelsen 19 andra stycket prop.nuvarande

kreditupplysnings-innebörd den utnyttjar10. Regelns är att ettsom
tillgång tilluppsåtligen siginformation och berederföretags en

legitimt kanprivatperson ha behovkreditupplysning utan att ettenom
uppsåtligatillför begränsadesstraffas detta. Ansvaret att avse

ansågs föra förvid oaktsamhetstraffansvar redanhandlingar. Ett
s.l38.långt prop.

utredningen undersökaenligt direktivenDet ankommer att om
tillräcklig någonvarit ellerstraffbestämmelsen harberördaden omnu
personliga integriteten iåtgärd för stärka denytterligare behövs att

sammanhanget.det aktuella
Datainspektionenfrån har deninhämtatEnligt vad utredningen har

varitstycket aktuellafaller under 19 § andraförseelsertyp somav
vanligen siginspektionen i tiotal fall. Det har rörthos ett om personer

kreditupplys-terminaler tjuvtittatdirektkopplade har ettsom
legalt behovprivatpersoner hauppgifterningsföretags att ettutanom

vanligtvisomfrågade i sammanhangetinformationen. Den harav
näringsanknuten. Endastnäringsidkare ellerfelaktigt uppgivits vara

avgjort imål intedockåtal väckts. Detta ännui fallen har ärett av
domstol.

uppfattningDatainspektionensåtal enligtlåga antalet hängerDet
uppsåtförelegatsvårigheten bevisa det harmed attattattsamman

vanligen gjortfrågande harhandlingen. Denstraffbelagdabegå den
misstag.informationentillgång tillfåtthan hargällande att av

Åklagaren åtal grundavstått från väckaockså i några fallhar att
kreditupplysnings-för förseelsenvarit misstänktden motatt somav

omfattandeåtal beträffandevarit föremål församtidigt harlagen en
brottslighet slag.annatav

tidigareliksomuppfattning detutredningens saknasEnligt
tillstraffbestämmelsen ävenutvidga den aktuellaanledning attatt avse

lagstiftningsåtgärdnågonförfaranden. Inte heller äroaktsamma annan
sammanhanget.mening påkallad iutredningensenligt

ikreditupplysningsföretagenemellertidbör ankommaDet att
möjligheten fåtillterminaluppkopplingförsina rutiner attattse

möjligt Detså långt begränsas. äruppgifter misstagtillgång till av
möjlighetenbeträffandenågoninförs formdet spärrönskvärt att av

näringsidkare. Rutinernadeprivatpersonerfrågaatt om voresomom
dåbevismöjligheten i de fallunderlättaockså inriktasbör ettatt

skekan tänkasuppsåtligen. Dettaskettobehörigt förfarande har
aktiva åtgärder förvidtafrågar åläggsden attattatt somgenom

näringsidkare.omfrågas verkligenbekräfta den äratt ensom
i oförändrade.sakstraffbestämmelser bör lämnasOckså övriga

skadestånds-innehåller reglerkreditupplysningslagen21 § om
kreditupplysningsverksamhet.bedriverskyldighet för den som
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Datainspektionen har förfrågan uppgivit inte fått någonharatt man
information något sådant skadeståndsmål har varit iaktuelltattom

mån kreditupplysningsföretagendomstol. I vad har träffat uppgörelser
skadestånd inte inspektionen. Nyligenkänt för har emellertidärom

fall skadestånd varit aktuellt i reklamationsnämndenAllmännaett av
Änr Ärendet93 1066. gällde bank lämnathade uten som en-
felaktig kreditupplysning Nämnden rekommenderadeom en person.

ersättning till frågabanken i med 20 000 kronoratt utge personen
avseende ideell skada.

inte framkommitDet har under utredningsarbetet finnsdet skälatt
skadeståndsbestämmelsernabygga eller ändra isättatt ut annat

kreditupplysningslagen. Utredningen föreslår alltså fårde kvarståatt
oförändrade.





sou 1993:110 207

Överklagande29

Förslag: Datainspektionens Finansinspektionensoch beslut
enligt kreditupplysningslagen skall i fortsättningen överklagas
hos länsrätten.

Enligt kreditupplysningslagen får talan Datainspektionens beslutmot
föras hos regeringen 23 §. För överklagandet gäller bestämmelserna
i förvaltningslagen 1986:223.

europeiskaDen konventionen förskydd de mänskliga rättig-om
heterna och de grundläggande friheterna Europakonventionen
uppställer i artikel 6 krav tillgång till domstolsprövning då fråga

civila rättigheter och skyldigheter. Hitär räknas inte bara deom
Ävenrättigheter traditionellt brukar hänföras till civilrätten.som

viktigare offentligrättslig reglering individens näringsfrihet ochav
frihet i ekonomiskt hänseende räknas hit. En kortfattad redovisning

artikel 6 och praxis finns i Ds Ju 1986:3.av
fårDet sådanaklart rättigheter och skyldigheterattanses som

omfattas artikel 6 i Europakonventionen blikan aktuella i kredit-av
upplysningssammanhang. Detta talar för inför möjlighetatt man en
till domstolsprövning detta område. sådanFör ordning talaren
också enligt artikel 22 i förslaget till direktivEG skydd föratt om
enskilda vid behandling personuppgifter fysiska skall haav personer

till domstolsprövning.rätt
Utredningen föreslår alltså beslut inom kreditupplysningslagensatt

område inte längre skall överklagas till regeringen över-utan att
klagandet tillskall ske domstol.

Med hänsyn till innehållet i de beslut frågadet liggerärsom om
det till hands låta förvaltningsdomstolnärmast över-att en vara
klagandeinstans. Frågan då överklagande skall ske tillär kammar-om

eller länsrätten. Den principiella utgångspunktenrätten vid denna
bedömning bör tyngdpunkten i rättsskipningen skall ligga iattvara
den första domstolsinstansen prop. 199293: Bilaga100 3 25. Dets
bör krävas starka skäl för frångå denna princip. Några sådana skälatt
föreligger inte beträffande de aktuella besluten.

Hittills har endast Datainspektionen haft möjlighet sådanafattaatt
beslut har kunnat bli föremål för enligtöverklagande kreditupp-som
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FinansinspektionenfårförslagEnligt utredningens ävenlysningslagen.
sådana beslut.avseenden fattai vissamöjlighet att

till regeringen.Finansinspektionenvissa beslutöverklagasI dag av
skertill domstol,får överklagasinspektionens beslutmånI den

till kammarrätten.överklagandet
kreditupplysnings-enligtalla beslutvärdefårDet attavanses vara
föreslår därförUtredningenöverklagas sätt.lagen attsamma

sådanabeträffande allaöverklagandeinstansblir förstalänsrätten
beslut.

kreditupplysningsmålsamtligaforumregler kommerEnligt gällande
i StockholmsLänsrättenlänsrätt prövasskall prövas att avavsom

län.
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30 Kostnadsaspekter

Utredningen har i det föregående föreslagit kreditupplysnings-att
lagens regler skall bli tillämpliga då banker och vissaäven andra
kreditinstitut bedriver kreditupplysningsverksamhet. De aktuella
instituten föreslås emellertid kunna bedriva kreditupplysningsverksam-
het med sittstöd grundläggande tillstånd. Genomförs detta förslag,av
kommer visst merarbete uppstå för Finansinspektionen. lett att
samband med tillstånd begärs kommer inspektionen fåatt ägnaatt
särskild uppmärksamhet den del kreditinstitutets samlade rörelseav

består i kreditupplysningsverksamhet. Vidare kommer Finansin-som
spektionen få syssla tillsynmed sådan kreditupplysnings-överatt
verksamhet bedrivs banker och andra kreditinstitut.som av

Den kreditupplysningsverksamhet kommer bedrivasattsom av
kreditinstitut i regi får emellertid bli begränsadantasegen av om-
fattning. Arbetsbelastningen för Finansinspektionen bör med hänsyn
till det sagda endast bli föremål för marginell ökning.en

tillståndsprövningDen enligt utredningens förslag skall âvilasom
Datainspektionen bör, har framhållits i avsnitt 25.1, kunna skesom
inom för inspektionens nuvarande Det förhållandetramen attresurser.
tillståndsprövningen i framtiden kan utländska sökande kanävenavse
dock komma kräva viss resursförstärkning.att en

tidigareI avsnitt har utredningen förordat Datainspektionenatt -
liksom Finansinspektionen inom sitt område skall iaktta återhållsam--
het det gäller villkornär meddela i samband med tillståndspröv-att
ningen. Detta medverkar till tillståndsprövningen inte behöver bliatt
så betungande. De frigörs kan läggas tillsynsverksam-resurser som
heten.

tillsynsverksamhetDatainspektionensNär det gäller har utred-
ningen föreslagit det skall införas avgiftermedatt ett systern som
finansierar tillsynen, Finansin-gäller beträffandesättsamma som
spektionens verksamhet avsnittse 27.

Ett förslag i föregående innebärde har lagts fram detannat av som
inte bara privatpersoner också näringsidkareäratt utan personer som

eller anknutna till näringsverksamhet skall få till s.k.sätt rättannat
beställaruppgift. Med hänsyn beställaruppgifterbl.a. till att -

då frågadet privatpersoner desätt kan lämnasärsamma som om -
kreditupplysningskopior skickas blir kreditupplysningsföre-utsom

ökade kostnader för beställaruppgifter begränsade.tagens
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tillämplig UC:skreditupplysningslagen blirGenom ävenatt
kreditupp-skyldigheten lämnabankinterna verksamhet kommer att

åvila UC i denna delbeställaruppgifterlysningskopior och ävenatt av
sådan ordningiakttaåligger emellertid UCverksamheten. Det att en

föreskrifter.Datainspektionensi enligtredan dag
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31 Specialmotivering

l§

innehåller kreditupplysningslagensFörsta stycket bestämmelser om
tillämpningsområde. I bestämmelserna, har lämnats oförändrade,som

för det första lagen gäller sådan kreditupplysningsverksamhetsägs att
någon, i kreditupplysningarinnebär enstaka fall, lämnarutomattsom

ersättning i näringsverksamhet.eller led Dessutom sägsmot ettsom
också kreditupplysningsverksamhet,lagen gäller den äratt annan om

omfattning. kreditupplysning framgårVad medstörreav som avses
den föreslagna lydelsen paragrafens andra stycke.av av

bestämmelserna följer inte bara den verksamhet bedrivsAv att som
kreditinformationkreditupplysningsföretag ocksårenodlade utanav

Hitföretag faller under lagen. hör främst bankerlämnas andrasom av
också företag inomfinansbolag kreditmarknadsbolagoch men

kreditupplysningarexempelvis emellertidhandeln. Det krävs att
i fall.lämnas enstakaänmer

kreditupplysningaromfattar fall då lämnasLagen ersätt-även utan
ning, nämligen då i näringsverksamhet. Somdet sker ledett ensom

inbördes information avseendeexempel kan hyresvärdarsnämnas
informationoch interna utbyte kunderhyresgäster leverantörers av om

jfr 1979:8 prop.198081 :10 43 och 324.Ds Ju 55 och s.s.
Förutsättningen inte fråga tillfälligadock det endastär äratt om

uppgifter.utlämnanden av
Även kreditupplysningsverksamhet ersättningvarken sker motsom

i näringsverksamhet kan falla under lagen, deneller ledett omsom
fackligavissaomfattning. Som exempel kan nämnasär större attav

sina uppgifterorganisationer service för medlemmar lämnar utsom en
tilltänkta arbetsgivare.om

möjligt för utländska företagjanuari 1993 detSedan den l är att
1992: 10;i Sverige SFS l 1kreditupplysningsverksamhetbedriva prop.

filialexempelvis från härbedrivas199293: 12. Verksamheten kan en
från sitt hemlandemellertid ocksåutländskt företag kani landet. Ett

terminalskri-exempelvis viakreditupplysningstjänster,tillhandahålla
kreditupplysningsverksam-bedrivaSå företaget kansnart ansesvare.

ellerhäretablerati blir företagethet här landet äroavsett om --
kreditupplysningsför-tillämpliga förkreditupplysningslagens regler

medlingen.
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Det kan ibland svårt utländskt företagsavgöraatt ettvara om
gränsöverskridande tjänster skall innebära företaget bedriverattanses

i kriteriumverksamhet värdland eller ej. Ett vid denna bedömningett
hur företaget marknadsför sina tjänster jfr Regerings-kan t.ex.vara

i påminnasbeslut 3228-1990. Det kan sammanhangeträttens attom
kreditupplysning lämnas i enstaka fall, detta enligt dennär etten

aktuella bestämmelsen inte kreditupplysningsverksam-är att anse som
innebär förmedling kreditupplysningar från Sverigehet. Det att en av

till måste viss omfattning för falla kreditupp-utlandet ha underatten
lysningslagens tillämpningsområde.

omfattar också kreditupplysningsverksamhet bedrivsLagen som
offentliggörande enligt tryckfrihetslagen och yttrandefrihets-genom

informationgrundlagen. Nyhetsförmedling ekonomiskoch allmän som
i radio inte kreditupplysning,lämnas eller TV räknas ävenpress, som

uppgifterna i omfattning ochlämnas kan användasstörre somom
för ekonomiska riskbedömningar 198081 10 s.47.underlag se prop. :

faller sådana tidskrifter till direkt syfteUnder lagen däremot harsom
förmedla kreditupplysningar. dock inte upplys-Det krävs attatt

publikationens innehåll för bliningarna enda lagen skallutgör att
tillämplig.

kreditupplysningar offentliggörs sådant iNär sätt som avses
tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen, t.ex genom

i skrift, särskilda jfrpublicering gäller i vissa avseenden regler 3
§ sista 12 § 16 § fjärde9 ll stycket, andra stycket och stycket.

Detta slag kreditupplysningar har behandlats i avsnitt 16.närmareav
stycket förevarande paragraf finns förI andra närvarandeav en

undantagsregel, innebär lagen inte omfattar förmedlingattsom av
ingårkreditupplysningar inom s.k. frikrets. I kretsen bankeren men

inte ñnansbolag. Vidare ingår inte övriga kreditupp-däremot UC men
lysningsföretag.

enlighet föreslagit i avsnittI med vad utredningen har 15 har
bestämmelserna frikretsen utgått. innebär lagen i principDet attom
gäller fullt banker och andra kreditinstitut förmedlar kreditin-närut
formation utsträckningoch instituten faller under ilagenatt samma

egentligade kreditupplysningsföretagen.som
i frågaEnligt förslaget gäller dock vissa särbestämmelser om

kreditinstitutens kreditupplysningsverksamhet. Som framgår denav
föreslagna 3 § inte Datainspektionenslydelsen andra stycket krävsav
tillstånd kreditinstitut få bedrivaför vissa banker och skallandraatt

Sådan får i drivaskreditupplysningsverksamhet. verksamhet stället
auktorisation.institutens oktroj ellermed stöd grundläggandeav

iDessa frågor har diskuterats i avsnitt 25.2 och behandlas närmare
specialmotiveringen till 3

avsnitt 25.2 också föreslagits Finansinspektionen fårl har att
möjlighet på Datainspektionenmotsvarande för desättatt som-
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företag tillståndhar enligt kreditupplysningslagen meddelasom -
villkor för de aktuella kreditinstitutens förmedling kreditupp-av
lysningar. Denna möjlighet behandlas i specialmotiveringennärmare
till 4

Vidare föreslås Finansinspektionen bli tillsynsmyndighet för
Övervägandenakreditinstitutens kreditupplysningsverksamhet. i denna

fråga har redovisats i avsnitt 27 och behandlas i specialmoti-närmare
veringen till 15 Inspektionens möjlighet ingripa vid åsidosättan-att
det kreditupplysningslagen eller villkor har meddelats medav som
stöd lagen kommenteras i specialmotiveringen till 18av

iDet kan detta sammanhang påminnasäven exempelvisnärattom
vidbank enstaka tillfälle lämnar kreditupplysning direkt tilletten en

bank, denna förmedling faller utanför kreditupplysnings-en annan
tillämpningsområde.lagens

l den föreslagna lydelsen andra stycket har tagits definitionav en
begreppet kreditupplysningsverksamhet. En motsvarande definitionav

finns för närvarande i 2 Liksom hittills begreppetattanges avser
uppgift, omdöme eller råd lämnas till ledning för bedömningsom av

kreditvärdighet eller vederhäftighet i övrigt i ekonomisktannans
hänseende.

I förtydligande syfte har emellertid i definitionen lagts till att upp-
lysningen tillskall lämnas ledning för bedömning förmottagarens

del. Förtydligandet markera uppgifterär avsett att attegen som
till kreditupplysningsföretagenlämnas för där läggas till förgrundatt

information vidarelämnas inte faller begreppet kreditupp-undersom
lysning. iDet skall princip fråga upplysningar lämnasvara om som
till företageller själv kreditgivningsysslar medetten person som
eller ekonomisk riskbedömning. följerHärav också sådanattannan
kreditriskbedömning sker företags begäran, s.k.ettsom egen
finansiell rating, faller utanför lagens tillämpningsområde.

Angående den innebörden begreppen kreditupplysningnärmare av
och kreditupplysningsverksamhet hänvisas till avsnitt 16. I avsnittet
har bl.a. diskuterats huruvida bankernas förmedling kreditupplys-av
ningar från UC till bankkunder bör form kreditupplys-ses som en av
ningsverksamhet.

myndighetNär lämnar uppgifter med stöd lag eller för-uten av
ordning liksom då utlämnandet sker med regeringensär, stöd av
beslut, kreditupplysningslagen aldrig tillämplig. Detta framgår
uttryckligen föreslagnaden lydelsen 2 § första stycket.av av

iAv tredje stycket förevarande framgårparagraf för närvarande att
förmedling uppgifter inom koncern faller utanför lagensav en
tillämpningsområde. Denna vissregel har med justeringsmärreen- -
flyttats till 2 § andra stycket.över

I tredje stycket har i stället tagits bestämmelse hängeren som
med vissadet punkter i lagen gäller skilda reglerattsamman
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å sidan kreditupplysningar beträffande privatpersoner ochmellan ena
sidan kreditupplysningar omfrågaså andra grundom personer som
anknytning till näringsverksamhet avsnitt 18. Denderas se häromav

i genomgåendeomtalas lagtextensenare gruppen av personer som
näringsidkare. näringsidkareI förevarande bestämmelse medattanges

sådana fysiska näringsidkare,även attutanavses personer som, vara
så väsentligt inflytande viss näringsverksamhethar iett atten

uppgifter förhållanden behövs för belysa verksam-deras attom egna
ekonomiska ställning. kreditupplysninghetens Med uttrycket om

näringsidkare förstås alltså sådana kreditupplysningar som avser en
fysisk inte personupplysning med lagensutgörperson men som
nuvarande terminologi.

utredningenSom skall återkomma till i specialmotiveringen till 2 §
föreslås begreppet personupplysning utgå lagen.skallatt ur

2§

innehållerParagrafen för definitioner begreppennärvarande av
kreditupplysning personupplysning. Definitionen skalloch vadav som

kreditupplysningmed föreslås överflyttad till § andra stycket,1avses
medan begreppet personupplysning utgår skäl tilllagen. Ett attur
detta begrepp det missförstås. Detlätt kanutmönstras är över-att

inte heller med datalagens terminologi.ensstämmer
I den lydelsen innehåller i vissa2 § stället bestämmelsernya om

fall då intelagen gäller.
I första stycket lagen inte gäller myndighet lämnarsägs näratt en
uppgifter särskiltmed stöd lag, förordning eller beslutut av av

regeringen eller myndighet regeringen Bakgrundenhar bestämt.som
till denna bestämmelse har redovisats i avsnitt 16.

Undantaget innebär myndighetsinformationen kanävenatt om
användas kreditbedömningar iunderlag för ellermottagarenav som
samband med risktagande,andra beslut innebär ekonomisktettsom
så faller den utanför kreditupplysningslagen. Som exempel det
angivna undantaget kan inskrivningsmyndigheternas utläm-nämnas
nande gravationsbevis ersättning. exempelAndra är närav mot
kronofogdemyndigheterna registreringsverket lämnareller Patent- och

uppgifter utsökningsregistret bolagsregistret.respektiveut ur
Fall då myndigheterna information till kreditupplys-lämnar ut

ningsföretagen faller utanför lagen redan närmareatt, somgenom
ispecialmotiveringenutvecklats till stycket, detta inte§ andra1 är att
kreditupplysningsverksamhet. gällerDetta oavsettanse som om

utlämandet sker ersättning ellermot
myndigheternas kreditupplys-Att uppgiftslämnande faller utanför

ningslagen innebär vissai lämnaförbudet 6 § utt.ex. att mot att
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uppgifter tillämpligt. Påkänsliga enskilda inte dennaärom personer
emellertid begränsningar 1980:punkt kan följa sekretesslagenav

100. lag kan också innebära inskränkningar i möjlighetenDenna att
juridiskaekonomisk information såväl fysiskalämna ut somom

personer.
uppgiftslämnandet inte på motsvarandeandra avseenden begränsasI

föreligger något hinderSom kan det inte förexempel nämnassätt. att
uppgifter ansökningarKronofogdemyndigheten lämnaatt ut om om

någonjfr kreditupplysningslagen. Ombetalningsföreläggande 7 §
från jfruppgift myndighet har hanbegär rått att anonymen varaen

register inte någon§. förekommer i myndighets harDen11 ensom
kreditupplysningslagen. Entill insyn eller rättelse med stödrätt av

såvitt ADB-behandlade uppgifter,sådan föreligger dock, gällerrätt
enligt datalagen.

förmedlingtagits bestämmelsestycket harI andra aven om
förupplysningar inom motsvarande den närvarandekoncern, somen

liksom hittills intetredje lagenfinns i § stycket. Huvudregeln1 är att
företag inomtillämplig då uppgifter förmedlas mellanär samma

i avsnitt 16.2 emellertidutredningen föreslagit skallSom harkoncern.
uppgifterna tillstånddå hari fall det företag lämnarlagen gälla utsom

kreditupplysningsverksamhet.bedrivaenligt 3 § första stycket att
i andra huvudFörutsättningen för bestämmelserna stycket överatt

fråga kreditupplysnings-tillämpligabli detskall ärär atttaget om
i företaglagen. Närverksamhet i den bemärkelse t.ex. ettavsessom

tillkreditupplysningtillfälle lämnarvid enstaka ett annatett en
kreditupplys-följer redan §inom koncern, det 1företag attavsamma

inte skall tillämpas.ningslagen
enhetlig definition vadinte någonfinns i svenskDet rätt somav

definitionerfinns olikaI skilda lagarmed koncern.termen avavses
aktiebolagslagen1 kap. 2§Som exempel kanbegreppet. nämnas

årsredovisning1980:11031385, § lagen1975: 1 kap.1 m.m.om
ekonomiska föreningar. I1987:667kap. 4 § lagenoch 1 om

ikreditupplysningslagen uttalades med koncerntillförarbetena att
i första hand skullekreditupplysningslagens bemärkelse avses en

dåvarande aktiebolagslageni densådan gemenskap beskrevssom
Även företagsgrupperingar moderföreta-137. där1973: 155prop. s.

handelsbolag tordeekonomisk förening ellerutgörs ettget av en
grupperingar stiftelseliksom därkoncerner,kunna räknas ensom

moderföretagnäringsidkare prop.enskild betraktaeller är att somen
19808l:10 122.s.

till stiftelse-fram förslagregeringen har lagtI samband med att en
det arbetepåpekats finns anledninghar detlag att attatt anta som

tillframsvensk lag-kommer ledapågår med EG-anpassa attattatt
koncernförhållandendefinitionerna dotterföretagmoder- och samtav

19939419 s.76 f. Iskilda får innehålli lagar ändrat prop.ett
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sammanhanget kan också Aktiebolagskommitténnämnas ochatt
Redovisningskommittén i sitt arbete med aktiebolagslagenöversyn av
dir. 1990:46 m.fl. respektive redovisningslagstiftningen dir.
1991:71 och 1992:19 kommer in frågor koncernbegreppetsom
framtida utformning.

Enligt utredningens mening saknas det anledning föra inatt ett
särskilt koncernbegrepp i kreditupplysningslagen. I avvaktan på

lagstiftningeventuell bör de berörda motivuttalandena alltjämtny nyss
vägledande.vara

avsnittI 15 har utredningen föreslagit den s.k. frikretsen skallatt
avskaffas. Härigenom blir kreditupplysningslagens i principregler
tillämpliga då banker och andra kreditinstitut, tidigare varitsom
medlemmar i kretsen, bedriver kreditupplysningsverksamhet. Det är
emellertid tänkbart kreditinstitutet i fråga ingår i sådanatt en

igemenskap banklagstiftningen koncern; lutgörasom anges en se
3 §bankaktiebolagslagenkap. 1987:618, kap. 2 §1 sparbankslagen

1987:619 eller 1 kap. 8 § föreningsbankslagen 1987:620. Inom en
sådan koncern kreditupplysningarkan förmedlas fritt utan att
kreditupplysningslagen blir tillämplig.

3§

förstaI stycket kvarstår kreditupplysningsverksamhethuvudregeln att
får bedrivas endast efter tillstånd Datainspektionen. Skälen för attav
behålla det nuvarande tillståndssystemet redovisats i avsnitthar 25.1.

Ett tillstånd bedriva kreditupplysningsverksamhet gäller tillsatt
vidare. Den tidigare bestämmelsen tillstånd fick meddelas endastatt

år iför tio sänder har upphört januarigälla den 1 1993 SFSatt
1992:1110.

En allmän beskrivning vad få Datainspektio-krävs för attav som
tillstånd finns i idag 4 Bestämmelsen har flyttats tillövernens

första stycket i den aktuella paragrafen. Liksom för närvarandenu
förutsättning för tillstånd verksamheten kan bliatt antasanges som

bedriven sakkunnigt omdömesgilltoch Kravet sakkun-sätt.ett
nighet erfarenhet kreditupplysningsverksamhet och kunskaperavser av

aktuell lagstiftning, medan kravet omdömesgillhet i första handom
hänförligt till affärsverksamhet i Däallmänhet. företagetär är en

juridisk bör bedömningen inriktas den formellt ärperson som
ansvarig för verksamheten, direktörverkställande it.ex. etten
aktiebolag. Mot bakgrund den tillståndssökandes anställdaattav
många gånger kommer självständigt känsligthantera material böratt
särskild vikt läggas vid erfarenhet hantera personal. Dessaattav
riktlinjer med Datainspektionensöverensstämmer nuvarande praxis
vid tillståndsgivningen jfr avsnitt 3.2.
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Datainspektionens prövning får inte beroendegöras detav om ur
allmän synpunkt kan föreligga behov verksamheten elleranses av
inte. tidigareDet kravet sådant behov skulle föreligga har slopatsatt

lagändring iträdde kraft januariden l 1993 SFSgenom en som
1992: 1110.

Av den föreslagna lydelsen 4 § första stycket framgår attav
Datainspektionen får förena meddelat tillstånd villkormed för hurett
verksamheten bedrivasskall skyldighetoch anmäla ändringattom av
förhållanden har haft betydelse för tillståndet. Datainspektionenssom
möjligheter återkalla meddelat tillstånd ibehandlas 17att ett

Sedan den januari 19931 kan kreditupplysnings-utländskaäven
fåföretag Datainspektionens tillstånd bedriva kreditupplysnings-att

verksamhet i Sverige SFS 1991:1110; 199293:12. Ett sådantprop.
tillstånd får meddelas under förutsättningar då det gällersamma som

kreditupplysningsföretag.svenska
Tillstånd krävs inte utländskt företag tillhandahållerettom

kreditupplysningar i form gränsöverskridande tjänst utan attav s.
verksamheten kan bli bedriven här i vidare special-landet seanses
motiveringen till §.1

Som framgår enligtandra stycket i dess lydelse lagen 1992:av
1616 ändring i kreditupplysningslagen intekrävs Datainspektio-om

tillstånd då utländska kreditinstitutbanker och andra från EESnens
bedrivahar kreditupplysningsverksamhet ihär landet med stödrätt att

sin hemlandsauktorisation. behållsBestämmelserna härom i sakav
oförändrade. Andra stycket har emellertid ytterligarebyggts medut

frånundantag första tillstånd.styckets krav
Införandet de undantagsbestämmelserna hängerav nya samman

med slopandet med frikrets. I och med det intesystemet attav en
finns någonlängre frikrets blir kreditupplysningslagens regler i

princip tillämpliga då tidigare ide medlemmarna denna krets, främst
bankerna, bedriver kreditupplysningsverksamhet.

Utredningen föreslagithar emellertid i avsnitt 25.2 Datainspek-att
tionens tillstånd inte skall dåkrävas banker med svensk oktroj och
utländska banker tillstånd bedrivamed svenskt bankrörelse iatt
Sverige har bedriva kreditupplysningsverksamhet med stödrätt att av
sitt tillstånd.grundläggande Något krav tillstånd från Datainspek-
tionen skall inte heller beträffande kreditrnarknadsbolaggälla svenska
eller utländska kreditinstitut tillstånd bedrivahar svenskt attsom
ñnansieringsverksamhet i Sverige, kreditupplysningsverksamhetom
omfattas tillståndet.det grundläggande Bestämmelser härom harav
tagits i det diskuterade lagrummet.nu

En svensk bank skall vid oktroj den verksamhetansökan angeom
banken bedriva i verksamhetsplan och bolagsord-attsom avser enen

ning. Efter prövning stadfäster regeringen bolagsordningen och
beviljar oktroj. Om banken bedriva kreditupplysnings-attavser
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framgårverksamhet, bör detta verksamhetsplanen och bolagsord-av
så inte fallet, inte bedrivaningen. Om torde banken haär rätt att

kreditupplysningsverksamhet oktrojen.med stöd av
i fråga finansbolag kreditmark-Motsvarande regler gäller om

fått Finansinspektionens tillstånd bedrivaharnadsbolag attsom
finansieringsverksamhet.

kreditinstitut kan,Utländska banker och andra utländska som
drivai Sverige på olika De kan bankrörel-tidigare berörts, verka sätt.

filial.finansieringsverksamhet dotterbolag eller I dessaeller genomse
oktroj tillstånd förde har svensk eller svenskt verksam-fall krävs att

oktroj sådant tillstånd kan underEn sådan ellerheten. ett motsvaran--
banker och kreditmark-förutsättningar beträffande svenskade som

kreditupplysningsverksamhet.bedrivaomfattanadsbolag rätten att-
får också enligt kap. 4 § andra punktenUtländska banker l

Finansin-1992:1613 efter anmälan tillSFSbankrörelselagen
huvudsakligensådan i Sverigespektionen driva verksamhet som avser

banktjänster. sådantrepresentation förmedling Ettoch representa-av
kreditupplysningsverksam-dock inte bedrivationskontor har rätt att

het.
från särskilda regler. Dessabankföretag EES gällerFör utländska

får särskilt underättelseförfarande driva bankrö-efterbankföretag ett
hemlandsauktorisationsin sefilial i Sverige med stödrelse avgenom

auktorisationen kreditupplysningsverksamhet,7.2. Omfattaravsnitt
i dessa fallbedriva sådan verksamhet här landet. Ifår banken även

tillDatainspektionens tillståndoktroj ellervarken svenskkrävs
kreditupplysningsverksamheten.

kreditinstitut från EES banker seMotsvarande gäller för andra än
underrättelseförfarandeinstitut har efteravsnitt 7.2. Dessa rätt attett

kreditupp-finansieringsverksamhet i Sverige. Rätten omfattarbedriva
institutens hemlands-förutsättninglysningsverksamhet under att

sådanauktorisation omfattar verksamhet.
fårkreditinstitut från EES också efterandraUtländska banker och

sittfrånunderättelseförfarande driva verksamhet attett genom
i Sverige.finansieringstjänstertillhandahålla bank- ellerhemland

alla degränsöverskridande cross-border tjänster kanSådana avse
i ochi förteckningarna bankrörelselagenrörelsegrenar som anges

förutsättning institutetskreditmarknadsbolag underlagen attom
instituteti fråga. Harhemlandsauktorisation omfattar verksamheten

kreditupplysningar får det dettai sitt hemland lämna görarätt att
tillståndsärskilt svensktgränsöverskridande tjänstockså attutansom

kreditupplysningsverksamhet.bedriva
kreditinstitutoch andratill ändrad lagstiftning för bankerI förslaget

inte varje form kommer-16 påpekats199293:89 1 harprop. att avs.
underrättelseför-föranledersiell verksamhet över gränserna ett

E;
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farande. Det bör fråga fortlöpande, egentlig verksamhetvara om en
i värdland.ett

kreditupplysningssammanhangI innebär detta underrättelse-att ett
förfarande bör krävas bank eller kreditinstitut frånett annatom en
EES fortlöpande lämnar kreditupplysningar till Sverige i sådanen
omfattning det kan institutet bedriversägas kreditupplysnings-att att
verksamhet Dåhär. det gäller kreditupplysningar lämnas isom mera
enstaka fall erinraskan sådan förmedling inte omfattasattom av
kreditupplysningslagens tillämpningsområde § första1 stycket
kreditupplysningslagen.

Av 4 § andra stycket framgår Finansinspektionen påatt motsva--
rande Datainspektionen då detsätt gäller de egentliga kreditupp-som
lysningsföretagen -får meddela villkor för hur banker och andra
kreditinstitut i 3 § andra stycket skall bedriva kreditupplys-som avses
ningsverksamhet. I 18 § Finansinspektionensregleras möjlighet att
ingripa kreditinstitut åsidosätter kreditupplysningslagens reglerettom

villkoreller har meddelats med stöd lagen.som av
tredjeAv stycket framgår tillstånd liksom hittills inte dåkrävsatt

kreditupplysningsverksamhet bedrivs offentliggörandegenom av
kreditupplysning sådant i tryckfrihetsförordningensätt som avses

yttrandefrihetsgrundlagen.och

4§

För närvarande i paragrafens första förutsättningarnastycke föranges
Datainspektionen fåskall meddela tillstånd till kreditupplysnings-att

verksamhet. Denna bestämmelse har flyttats till 3§ förstaöver
stycket.

I den föreslagna lydelsen behandlar paragrafen i möjlighetenstället
för Datainspektionen Finansinspektionenoch villkormeddela föratt
hur kreditupplysningsverksamhet skall bedrivas Såvitt gällerm.m.
Datainspektionen bestämmelserna vad för närvarandemotsvarar som

i paragrafens andra stycke. Hithörande frågor har diskuterats isägs
avsnitt 25.

I nuvarandedet andra stycket tillstånd får förenas medsägs att
föreskrift hur verksamheten bedrivas.skall Lagrådet ihar ettom

lagstiftningsärende se 198990: 119 s.80 förordat dettaannat attprop.
ord i princip bara dåbör användas fråga normgivning. Iär om
konsekvens härmed har ordet föreskrift bytts villkor.ut mot

villkorDe kan komma Datainspektionenmeddelas ellerattsom av
Finansinspektionen med stöd förevarande paragraf bör liksomav -
hittills då det gäller Datainspektionens föreskrifter i första hand ta-
sikte förebygga otillbörligt intrång i enskildasatt personers
integritet. månI ibehov kan kreditupplysningsföretagensav an-
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vändning känsliga uppgifter i detaljregleras vadän ärav mer som
möjligt i Det kan ibland också finnas anledninglagtexten.göraatt att

uppgifteranvändningen i och för sig inte integri-begränsa ärav som
uppgiftertetskänsliga. Det märka isolerat kanskeär settatt att som

inte så känsliga från integritetssynpunkt de ställskan,är om samman
uppgifter, innebära så omfattande kartläggning denmed andra en av

enskildes förhållanden det uppstår alltför intrång i hansatt ett stort
också användningenintegritet. Behov kan uppkomma begränsaattav

någon dåuppgifter inte har egentlig det gällerbetydelse attav som
kreditbedömning.göra en

Villkor syftar till förebygga integritetsintrång kan behövaattsom
dåsåväl då informationen privatpersoner denmeddelas taravser som

sikte på näringsidkare och därmed jämställda.
också föreligga beträffande både fysiskakan ochBehov att -

villkor i förhindra felaktigajuridiska meddela syfte att attpersoner -
uppgifter in i kreditupplysningar.missvisandeeller tas

villkor vidare rutiner för kreditupplys-Meddelade bör kunna avse
säkerhetsâtgärderningsverksamheten och beträffande databehand-

uppgifter.lingen av
Villkor enligt den aktuella paragrafen bör kunna meddelasnu

gång alltså inte iunder verksamhetens och bara sambandfortlöpande
oktroj Utredningen vill emellertidtillstånd eller lämnas.med att

villkor inte i fall då detvikten meddelas andraunderstryka änattav
jfr i avsnitt 14 och 17.klart befogat vadär sagtssom

Datainspektionen Finansinspektionensamråd mellan ochEtt är av
då villkor i samband med kreditupp-det gäller meddelandetvärde av

viktigt alla företag sysslar medlysningsverksamhet. Det är att som
möjlighet bedriva sinkreditupplysning fâr verksamhet underatt

likartade förhållanden.

5§

hurförsta stycket har den grundläggande bestämmelsenI om
bedrivas behållits i oförändrad.kreclitupplysningsverksamhet skall sak

redaktionella ändringar gjorts.Vissa har docksmärre
till början skallBestämmmelsen innebär verksamhetenatten

intrång i personliginte till otillbörligtbedrivas så den lederatt
omfattar alla fysiskaintegritet. Denna skyddsregel oavsettpersoner,

ligger dock i sakensnäringsidkare eller Detde är attnatur enom
näringsverksamheten inte kan ställanäringsidkare i samband med

ekonomiska för-integritetshänsyn, beträffandekrav t.ex.samma
fråga diskuteratshållanden, privatperson kan Denna hargöra.som en

sig inte gällande beträffandeiavsnitt 18. Integritetshänsynenbl.a. gör
juridiska personer.
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Enligt första fårstycket kreditupplysningsverksamhet inte heller
bedrivas så den leder till oriktiga eller missvisande uppgifteratt att
lagras eller lämnas I denna del gäller första likastycket för fysiskaut.

juridiskaoch personer.
I andra stycke stadgas automatisk databehandling fårett nytt att

användas i verksamheten och registrering fåratt av personnummer
ske. Skälen för bestämmelserna har redovisats i avsnitt 17.

Enligt datalagen 1973:289 krävs licens från Datainspektionen för
ÄrADB-register uppgiftermed fysiska uppgifternaom personer.

avsedda ianvändas kreditupplysningsverksamhet krävs dessutomatt
Datainspektionens tillstånd föra registret avsnittse 1.att

Genom förevarande bestämmelse använda automatiskrätt attom
databehandling i kreditupplysningsverksamhet datalagens reglersätts

tillstånd såvittspel, gäller kreditupplysningsregister.om ur
Det bör obeserveras den diskuterade bestämmelsen, tillatt nu

skillnad datalagens regler, sikte uppgifterävenmot tar om
juridiska personer.

I tredje stycke förtshar bestämmelse datasäkerhetett nytt en om
motsvarande vad för föreskrivsnärvarande i datalagen. Datain-som
spektionen eller, såvitt gäller banker och andra kreditinstitut,
Finansinspektionen kan meddela villkor datasäkerhet.närmare om
Datainspektionens kommande föreskrifter i jfr Datalagsutred-ämnet
ningens förslag till datalag, SOU 1993:10 kan utgöra ut-ny en
gångspunkt för vilka säkerhetsåtgärder bör föreskrivas i villkorensom
enligt kreditupplysningslagen. Detsamma gäller de rådallmänna om
ADB-säkerhet Datainspektionen tagithar fram distribuerat.ochsom

I fidrde stycke stadgas i fråga fysiska fårett nytt att om personer
uppgifter, råd och omdömen samlas in, lagras och lämnas endastut

det påkallat kreditupplysningsändamål.är Det innebär bl.a. attom av
frågadet skall uppgifter relevanta för kreditbe-ärvara om som

dömning eller ekonomisk riskbedömning. Bestämmelsenannan
innebär också information har i kreditupplysnings-samlatsatt som

inteverksamhet får ianvändas samband med andra tjänstertyper av
kreditupplysningsföretag viljakan tänkas tillhandahålla.ettsom

Kreditupplysningslagen innehåller inte något förbud för kreditup-
plysningsföretagen syssla med verksamhet kreditupplys-änatt annan
ning, de då intehar siganvända sina kreditupplys-rätt attmen av
ningsregister.

Regeln gäller inte sådana register bank eller ett annatsom en
kreditinstitut för i sin bank- finansieringsverksamhet.eller

Beträffande juridiska har möjligheten uppgifterhanteraattpersoner
i samband med kreditupplysningsverksamhet inte begränsats till att

kreditupplysningsändamål. Detta innebär bl.a. de uppgifterattavse
juridiska finns i kreditupplysningsregister liksom iom personer som

dag får lämnas för andra ändamål kreditupplysning.även änut
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Möjligheten uppgifter privatpersonerlämna begränsasatt ut om
ytterligare 9 denna följer kreditupplys-Av bestämmelse attav en

fysisk inte näringsidkarening eller därmedärom en person som
får i fallet finnslikställd lämnas bara det det konkretaut om an-

upplysningen någon harledning kommer användasatt attanta av som
ingånget ellerlegitimt behov upplysningen grund ettett av av

kreditavtal liknande anledning.ifrågasatt eller av

5a§

paragrafen, i första stycket vad gällerI är sägs attsom som omny,
kreditinstituts inte hindrari bankers och andra verksamhetsekretess

uppgifter krediter betalningsförsummelser ochlämnade ochatt om om
kreditupplysningsändamâl inomkreditmissbruk för kretsutväxlas en

kreditup-sådana kreditinstitutbanker och andrautgörs samtsom av
plysningsföretag i 3som avses

kodifieringföreslagna regeln innebär till delDen stor aven
praxis. finansbolagen utväxlar redanBankerna ochnuvarande nu

förmedling UCuppgifter kreditengagemangsinsemellan avgenomom
informationsutbyte förekommeravsnitt 21. Ett motsvarandese

kreditmissbruk avsnitt 22.beträffande segrava
DatainspektionensSåväl UC Soliditet har för närvarandesom

bankernauppgifter mellantillstånd förmedla den aktuella typenatt av
emellertid i praktiken endastfinansbolagen. Förmedlingen skeroch

avsnitten 10 21.redovisats i ochUC. till detta harvia Bakgrunden
banksekre-reglernabestämmelsen klargörsGenom den att omnya

uppgifterhindrar kreditinstituten lämnarinte utatttess omm.m.
kreditupplysningsföretagtillkrediter andra änkundernas ävenm.m.

UC.
utförligt diskuterats ibestämmelsen harSkälen för den föreslagna

innebär någonintebestämmelsenavsnitt 21. Det bör observeras att
tillhandahålla informationskyldighet för kreditinstituten att om

Omkreditmissbruk.betalningsförsummelser ellerkreditengagemang,
uppgifter det berördakreditinstitut emellertid väljer lämnaatt utett av

detkreditupplysningsföretag, kantillslaget endast ellerett ett par
avsnittbestämmelser sekonflikt konkurrenslagensuppstå meden

21.3.
företagshemligheter kankreditinstitutensligger iEtt problem att

hindrarkrediter. Ingentinginformationenden aktuellaberöras omav
uppgifterkreditinstituten sitt utlämnandeemellertid samordnaratt av -

serviceorganetfrånserviceorgan och detexempelvis attettgenom -
kreditengagemang,uppgifter samladelämnasendast ut om en persons

banklånkrediter,på olika huvudtypereventuellt uppdelat t.ex. avav
uppgift varjekontokortskrediter. Sålunda skulle inteolika slag och om
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särskild kredit eller den beviljad behöva lämnas Härigenomär ut.var
undviks bankernas kreditstockar spåraskan och deras utlåningspro-att

avslöjas.filer
Det ligger i sakens det bara svenska regler sekretessärnatur att om

spel isätts vad paragrafen. Oavsett be-sägssom ur genom som
stämmelsen kan utländskt kreditinstitut bundet hemlandetsett vara av
sekretesslag, den lagen gäller för institutets iverksamhet utlandet.om
Vad dåkan gälla utländskt kreditinstitut bedriversagts ettsom nu
verksamhet här i antingenlandet med svenskt tillstånd 3 § andra

2stycket och 5 eller med sin hemlandsauktorisationstöd 3 §av
andra stycket 3 6.och

Det bör observeras föreslagnaden bestämmelsen endast sikteatt tar
dåfall uppgifter berördadet slaget lämnas för kreditupplys-av

ningsåndamål. Avsikten alltsåskall skall användaatt mottagarenvara
uppgiften för kreditbedömning eller för lägga demgöraatt atten egen
till grund för kreditupplysning.en

ocksåDet bör observeras de Sekretessregler gälleratt som annars
så långtspel bara de berörda uppgifterna får inomutväxlassätts attur

kreditinstitutkretsen och kreditupplysningsföretag. Huruvidaav
uppgifterna får spridas till företag utanför denna krets får avgöras

tolkning sekretessreglerna. 1 den allmänna motiveringengenom en av
avsnitt 21 och 22 har utredningen kreditinstitutenuttalat bör haatt
möjlighet liksom hittills träffa avtal begränsningar iatt om- -
kreditupplysningsföretagens utnyttja den erhållna informatio-rätt att
nen.

kreditengagemang,När det gäller lämnar bankerna för närvarande
uppgifterbara borgens- och blancokrediter. föreslagnaDen be-ut om

stämmelsen lämnar för bankerna begränsa informations-utrymme att
i fortsättningen.utbytet detta sätt även

lnformationsutbytet missbrukade krediteravseende omfattar för
närvarande missbrukade personkonton och checklönekonton i bank

missbrukade kontokortskrediter. Med stöd bestämmelsen kansamt av
missbruk andra krediter bli föremål för informa-även typerav av

tionsutbyte.
utväxling missbruksuppgifterDen sker i inomdag kretsenav som

finansbolagbanker och uppgifter missbruk. Dengravtav avser om
föreslagna bestämmelsen ställer inte något krav på att ettupp
kreditmissbruk uppgiftskall för det skall lämnasgravt attvara om
inom följerden berörda kretsen. Av 7 § andra stycket dock att en
kreditupplysning privatperson får innehålla uppgiftintesom avser en

kreditmissbruk sådanaandra Kreditupplysnings-än ärom som grava.
får alltså sållningföretagen uppgifter kreditmiss-degöra en av om

bruk erhåller från kreditinstituten.de Det bör observeras attsom en
uppgift enligt 7 § inte får inte fårlämnas heller lagras 7 §utsom
sista stycket.
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§ innehåller också begränsningar7 beträffande möjligheten att
använda upplysningar privatpersoners betalningsförsummelser iom
kreditupplysningssammanhang.

I andra stycket diskuterade paragrafen tagits inden harav nu en
hänvisning till ibestämmelserna 7

6§

i kreditupplysningsverksamhet in,Det nuvarande förbudet samlaatt
lämna vissa känsliga uppgifter enskildalagra eller harut om personer

bibehållits principi oförändrat. Möjligheten för Datainspektionen att
synnerliga dispens känsligavid skäl beträffande del dessage en av

uppgifter Utredningen hithörandehar dock slopats. har behandlat
frågor i avsnitt 20.

första vilka uppgifter enskildaI stycket räknas om personerupp
får i kreditupplysnings-inte samlas, lagras eller lämnas utsom

Uppräkningen i förverksamhet. vadmotsvarar stort sett som
i första stycken jfr 6 §närvarande paragrafens och andra ävenanges

i Datalagsutredningens förslag till datalag.datalagen och 20 § ny
Sålunda uppräkningenVissa justeringar gjorts. harhar docksmärre

uppgifter filosofisk och uttrycket hudfärgutökats med övertygelse,om
linjevidare etniskt I medhar det begreppetersatts ursprung.av

EG-direktiv uppgifterförslaget till förslaget till räknasdatalag ochny
inte fåsexualliv också till sådana känsliga uppgifter börsomom

i kreditupplysningssammanhang.förekomma
kommit fram tillredovisats i avsnitt 20 har utredningenSom att

ibör få användasuppgifter medborgarskap och förvaltarskapom
uppgifterkreditupplysningssammanhang. Detsamma gäller enom

civilständ.persons
dispensmöjlighet förtidigare föreslåsSom dennämnts att som

försvinna.i andra tredje skall Dettanärvarande regleras och styckena
in, eller lämna deinnebär paragrafens förbud samla lagraatt utatt

fråga kreditupplys-beskrivna uppgifterna blir absolut detnär är om
enskilde skulle lämnaningsverksamhet. Förbudet gäller denäven om

sådant sammanhang.sitt till uppgifterna används isamtycke ettatt
betalningsförsummelser ochframhållits i avsnitt 22 kanSom

Enligt utredningens mening emeller-kreditmissbruk brott. börutgöra
in,omständigheter samlastid inte hindra uppgifter sådanadetta att om

kreditupplysningsverksamhet. En bestämmelselämnas ilagras eller ut
in uppgiftertagits in i Möjligheternahar andra stycket.härom att ta

kreditupplysningarkreditmissbruk ibetalningsförsummelse ochom
bestämmelserna i 7privatpersoner begränsas dock genomom
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l andra stycket har också tagits den nuvarande regeln i fjärde
stycket uppgift näringsförbud får förekommaatt iom kreditupp-om
lysningsverksamhet.

7§

I första stycket liksom för vilkanärvarande uppgifteranges om
betalningsförsummelser får in i kreditupplysningartassom om
privatpersoner. Bestämmelsen i sak oförändrad.är Kreditupplysningar

privatpersoner får sålunda inte innehålla uppgiftom andraom
betalningsförsummelser sådanaän har slagits fastsom genom en
domstols eller myndighets avgörande eller åtgärd eller harannan som

tilllett betalningsinställelse, konkursansökan eller ackord. Dessa
frågor har behandlats i avsnittnärmare 22.

Det nuvarande begreppet personupplysning har utmönstrats ur
lagen jfr specialmotiveringen till §.l I stället talas kreditupplys-om
ningar fysiska inte näringsidkare.är Av § tredje1om personer som
stycket följer med näringsidkare jämställs vissaatt andra fysiska

har anknytning tillnära viss näringsverksamhet.personer som en
Kreditupplysningar beträffande näringsidkare och därmed likställda

liksom beträffande juridiska får innehålla upplysningar ävenpersoner
andra betalningsförsummelser iän första stycket. Medom som anges

hänsyn till den vikt kreditgivningen har inom näringslivetstora detär
vikt upplysningarna företag och företagare såatt ärav uttömman-om

de möjligt för kreditförluster skall kunna undvikas jfrattsom
prop.l973:155 89. Samtidigt det emellertidär väsentligt des. att
aktuella uppgifterna inte blir felaktiga eller missvisande jfr 5 §. Det
ankommer därför kreditupplysningsföretagen undvika alltföratt att
osäkra uppgifter betalningsförsummelser läggs till grund förom
innehållet i kreditupplysningar företag och företagare. Detom
framstår inte lämpligt uppgiftert.ex inkassokravatt tasom om

alltför tidigt stadium. När ansökanett betalningsföreläggandeen om
har kommit till kronofogdemyndigheten, får det emellertid normalt

föreligga rimlig grad säkerhet för kravet materielltäranses en attav
berättigat.

I andra stycke har tagits bestämmelseett nytt kredit-atten om
upplysningar privatpersoner inte heller fâskall innehålla uppgifterom

kreditmissbruk, då krediten har lämnats bank ellerutomom ettav en
kreditinstitut och missbruket dessutom Med kredit-annat är gravt.

missbruk i detta sammanhang någon utnyttjar kreditattavses utanen
berättigad till detta, konto. Iatt övertrasserat.ex. attvara ettgenom

lagtexten intehar angivits vilka missbruk skallsom anses som grava.
Bedömningen härav har i stället överlåtits Finansinspektionen.



SOU 1993:110226

meddelat förDatainspektionen harföreskrifterideInnehållet som
kreditmissbruk inombeträffandeinformationsutbytetnuvarandedet

utgångs-kanjfr avsnitt 22 utgöraanvändargruppenden slutna en
bedömning.dennapunkt för

bankkreditermissbrukadebeträffandeföreskrifterna gällerEnligt
fannsmedelbetydligttagit änskall hakontohavaren ut sommeratt

överenskommelsehanellerbankkontotinnestående genomsom
vidskallBankendisponerahaft över.banken harmed rätt att upp-

dettaskuldenreglerahonomha atttillfällen utanrepade attuppmanat
har skett.

krävtskontokortskrediter har detmissbrukgäller attDå det av
kreditenmän elleravsevärdöverskridits ikreditgräns har attgällande

ocksåhuvudregel harSomförutsättningar.falskabeviljats underhar
tydligtavtalsvillkorinnehållaskallkreditavtaletgällt ett angersomatt
uppgifterlämnakommakreditgivaren kansituationer uti vilka att om

missbrukats.krediten haratt
betalningsförsummelseruppgiftergällerdetlitetLika när omsom

kreditupplysningsföretagensbegränsningar ilagliganågrafinns det
kreditupplysningarikreditmissbrukuppgifterin somrätt att ta om

likställda.därmedocheller företagarejuridiska personeravser
dispensregeltill denmotsvarighetintagitsstycket hartredjeI en

fårbestämmelsenEnligtstycket.i andrafinnsnärvarandeförsom
i förstabestämmelsernafrånundantagföreskrivaDatainspektionen

Finansinspektionenskäl.särskildafinnsdetstyckena,och andra om
beträffandedispensmeddelamöjlighetmotsvarandefåtthar atten

kreditin-andrabanker ochlämnaskreditupplysningarsådana avsom
såväl be-dispens lämnaskreditmissbruk kangällerNär detstitut.

kreditinstitutha lämnatskrediten skallpå ettträffande kravet att av
missbruket skalli fråga kravet gravt.att varaomsom

innebärakreditmissbruk kanellerbetalningsförsummelseEn ett en
angivits dennaharstycket6 § andrahandling. Ibrottslig att om-

ellerförsummelsenuppgifthinderinteständighet utgör mot att om
kreditupplysning.in imissbruket tas en

tredje stycket,nuvarandedetstycket,Enligt fjärde motsvararsom
betalningsförsummelserprivatpersonersuppgiftersådanagäller att om

inte hellerkreditupplysningarifårintekreditmissbrukoch tassom
kreditupplysningsverksamhet.ianvändsregisterifår lagras som

kreditupp-renodladedeförsregistersåväl deHärmed avsomavses
försmotsvarande karaktärregisterdelysningsföretagen somavsom

kreditinstitut.och andrabankerav
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8§

I första stycke införtshar bestämmelse uppgifterett nytt atten om
fysiska i register ianvänds kreditupplysningsverksamhetpersoner som
skall gallras registret intede längre behövs för kreditupplys-närut ur
ningsändamål. Bakgrunden till bestämmelsen har redovisats i avsnitt
23.

I andra stycket, paragrafen i dess nuvarandemotsvararsom
lydelse, har vissa redaktionella ändringar gjorts.

9§

Paragrafen, handlar utlämnande kreditupplysningar, harsom om av
lämnats i sak oförändrad. Liksom idag föreskrivs kreditupplys-att en
ning privatperson inte får lämnas .det finns anledningut,om en om

upplysningen kommer någonanvändas denänanta att att av annan
på grund ingånget eller ifrågasatt kreditavtal liknandeellersom av av

anledning har behov upplysningen.av
I den allmänna motiveringen avsnitt 26.1 har diskuterats inteom

återgivnaden bestämmelsen borde gälla beträffande kreditupp-även
lysningar näringsidkare och likställda. Utredningendärmed harom
emellertid funnit övervägande skäl tala sådan utvidgning.mot en

Inskränkningen i möjligheten kreditupplysningarlämnaatt ut om
fysiska integäller det fråga offentliggörande pånär ärpersoner om
sådant i tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihets-sätt som avses
grundlagen. Detta framgår liksom hittills paragrafens andraav
mening.

l0§

förstaI stycket föreskrivs, i paragrafens nuvarandesättsamma om
skälig avgiftlydelse, och har hos denrättatt att motvar en som

huruvida ibedriver kreditupplysningsverksarnhet få besked detom
finns uppgifter finnsverksamheten lagrade honom och, detom om

uppgifter, innehåll. Bestämmelsen har byggtssådana vad de har för
varifrånfrågar få beskedmed för denrättut att om upp-en som

föreskrivs i lO §gifterna inhämtats. Efter modell vadhar somav
till kostnads-också till fysisk hardatalagen har lagts rättatt personen

fritt gång året.besked en om
föreskrift begärantagitsI andra stycket har att omom enen

skriftligen ochfysisk framställasbesked beträffande skallpersonen
fysiskaegenhändigt föreskrift allaundertecknad. Denna avservara

alltså likställda.företagare och därmedävenpersoner,
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enligt skallbesked första stycket lämnasI tredje stycket sägs att
månad har gjorts. Denna bestämmelseefter det begäranattsenast en

juridiskasåväl fysiskabesked som personer.omavser
ändringarna, avsnitt 26.2.för angivnaAngående skälen de se

11§

fysiskaförinnehåller bestämmelserParagrafen rätt attpersonerom
beställaruppgifter. nuvarandeDekreditupplysningskopior ochfå

närings-näringsidkares ochprivatpersonersskillnaderna mellan resp.
avsnitt 26.3. Allatagitshar bort se häromanknutna rättpersoners

likställda,näringsidkare därmedsåledes ochfysiska ävenpersoner,
fåkostnadförsta stycketenligt lydelsen rätthar den ettatt utanavnya

råduppgifter, omdömen ochvilkaskriftligt meddelande dels somom
i fråga, delskreditupplysning rörandeilämnatshar ut personenen

Meddelandet skall lämnaskreditupplysningen.har begärt avsomvem
kreditupplysningensamtidigt medkreditupplysningsföretaget att

lämnas ut.
någonför närvarande,lika litetJuridiska har, sompersoner

beställaruppgifter.kreditupplysningskopior ochfåmotsvarande rätt att
avsnitt 26.3.skälen för detta,Angående se

nuvarandeparagrafensinnehåller,Andra stycket sätt somsamma
kreditupplysnings-bestämmelse reglernatredje stycke, att omomen

kreditupplysning harintebeställaruppgifter gäller närkopior och
tillskrift. har lagtsi Detoffentliggörande trycktlämnats attgenom

fråga sådantdetinte heller gällerangivna reglerna ärde när om
yttrandefrihetsgrundlagen.§i kap. 1offentliggörande 1som avses

12§

felaktigarättelseinnehåller bestämmelserParagrafen, avomsom
26.4.jfr avsnittoförändraduppgifter har lämnatsm.m.,

13§

kreditupplysnings-beträffandevad gällerparagrafen reglerasl som
olika situationer.register i vissa

Datain-medgivandeiliksom dagförsta stycketI sägs att av
upplåtelse registerför överlåtelse ellerspektionen krävs somav

kreditupplysningsverksamhet.ianvänds
bestämmelsenbehållits den nuvarandeandra stycket harI om

bedriva kreditupplys-någon medanmälningsskyldighet upphörnär att
;
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ningsverksamhet eller flytta sådan verksamhet tillattavser ett annat
land eller någonnär kassera register. Datainspektionenatt ettavser
får meddela villkor för hur det skall förfaras med registret.

I såväl första andra stycket har gjorts tillägg innebärsom attsom
vad Datainspektionensägs skall Finansinspektionen,gälla närsom om

frågadet register försär kreditinstitut i 3 §om som av som avses
andra stycket.

l4§

paragrafen föreskrivsI för närvarande den eller har varitäratt som
verksam i kreditupplysningsverksamhet inte obehörigen får röja eller
utnyttja tillvad han följd fåttdärav enskildas personliga för-veta om
hållanden eller yrkes- eller affärshemligheter.om

Uppgifter enskilda privata ekonomi enligtom personers anses
praxis falla under begreppet personliga förhållanden. kreditupplys-I
ningssammanhang denna information särskilt intresse.är typ av av

detFör klart skall framgå tystnadsplikten enligt kreditupplys-att att
ningslagen omfattar dessa uppgifter har lagtexten byggts medut en
uttrycklig bestämmelse härom.

Förbudet yrkes- eller affärshemligheter blir i första handatt yppa
tillämpligt beträffande juridiska företagare liknande.ochpersoner,
Till denna uppgifter hör uppgifter kundregister ochtyp t.ex.av om
leverantörsregister icke offentlig bokslutsinformation.samt

Paragrafens förbud obehörigen röja uppgifter innebäratt att upp-
gifterna inte får lämnas i strid kreditupplysningslagensmed regler.ut
Uppgifter enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden ellerom

yrkes- eller affärshemligheter får alltså inte i vidare mån änom yppas
tillåtet enligtvad 6 9ärsom -

I sammanhanget påminnaskan vid sidandet denattom av
lagreglerade sekretessen föreliggakan tystnadsplikt grundasen som
på Avtalavtal. begränsning i möjligheterna lämna in-att utom
formation kan liksom hittills träffas mellan exempelvis banker och- -

kreditinstitutandra kreditupplysningsföretag.samt

15§

Paragrafen tillsynenbehandlar kreditupplysningsverksamhetenöver
jfr avsnitt 27. Genom avskaffandet frikretsen blir kreditupplys-av
ningslagen tillämplig för alla kreditupplysare jfr avsnitt 15.
Kreditupplysningsverksamhet får enligt bedrivashuvudregeln endast
efter tillstånd från Datainspektionen 3 § första Bankerstycket. och
andra kreditinstitut får dock bedriva sådan verksamhet med stöd av
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grundläggande auktorisation, under förutsättning den omfattarsin att
kreditupplysningsverksamhet §3 andra stycket.

tillsynDatainspektionen deI första stycket stadgas utövar överatt
inspektionens tillstånd bedriva kreditupplys-företag har attsom

tillsynsmyndighet beträffandeFinansinspektionenningsverksamhet. är
bedrivskreditupplysningsverksamhet banker och andrasådan som av

såvältillsyn omfattar kreditinstitut svenskakreditinstitut. Denna som
kreditupplysnings-tillstånd bedrivautländska har svenskt attettsom

verksamhet, bedrivaliksom kreditinstitut från EES har rätt attsom
hemlandsauktorisation.i sinsådan verksamhet här landet med stöd av
bedriver kreditupplys-kreditinstituttänkbartDet närär att, ett

fårverksamhetdenna del institutets samladeningsverksamhet, enav
Datain-tillsynen handhasomfattning det befogatsådan äratt att av

tillsynsmyndigheterna kommafår förutsättas kanspektionen. Det att
i sådana frågor.överens

i sin tillsynsverk-Finansinspektionen skallDatainspektionen och
följs. Tillsynenkreditupplysningslagens reglertillsamhet attse
meddelats medockså efterlevnaden villkor hardeomfattar somav

§.lagen 4stöd av
vållarså den intetillsynen skallstycketI andra utövassägs attatt

nödvändigt. Såväl Datain-eller olägenhetkostnad än ärstörre som
siktei handFinansinspektionens tillsyn bör förstaspektionens tasom

integritetsintrång ochfysiska skyddastill attmotattatt personerse
sigmissvisande uppgifter inte lämnasoriktiga eller ut, vare om

juridiskafysiska eller personer.
samråd itagits in bestämmelsetredje stycke harI ett nytt omen

Datainspektionen.Finansinspektionen ochtillsynsfrågor mellan
rutiner såinriktas på tillskapaSamrådet bör attatt gemensamma

följasskyddsregler kommer sättlagens allmänna att avsamma
banker och andrakreditupplysningsföretagsåväl regelrätta som

uppnås olika företagensHärigenom också dekreditinstitut. kan att
likartadebedrivas underkreditupplysningsverksamhet kommer att

former.
tillsynsmyn-säkerställafinns bestämmelserI 16 § attattsom avser

förunderlagsmaterial de behöverfår tillgång till detdigheterna
vidta för fåDatainspektionen kanVilka åtgärdertillsynen. att ett

framgår 17kreditupplysningsföretag vidta rättelsefelande att av
i 18möjligheter reglerasFinansinspektionens motsvarande

16§

företaDatainspektionens rättParagrafens första stycke handlar attom
kreditupplysnings-handlingar dedel hosinspektion och att ta av

företagentillsyn. andra stycketstår under dess I sägsföretag attsom
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Datainspektionen de upplysningar verksamhetenskall lämna om som
inspektionen för sin tillsyn. Bestämmelserna har endastbegär

ändringar,redaktionella föranleddaundergått några ärsmärre som av
tillsynsmyndighet enligt kreditupplys-Finansinspektionen blirävenatt

ningslagen.
kreditinstitutvissafår banker och andraEnligt 3 § andra stycket

sin grundläggandemed stödkreditupplysningsverksamhetbedriva av
sådanauktorisationen omfattarförutsättningauktorisation, under att

står enligt §kreditupplysningsverksamhet 15verksamhet. Denna
Finansinspektionen. frågatillsyn Iförsta stycket under omav

undersökning hos de aktuellamöjlighetFinansinspektionens göraatt
upplysningar finnslämnaskyldighetinstituten och deras attom

1987:617 kap. §och 5 1i §banlcrörelselagenbestämmelser 7 kap. 1
En erinran härom harkreditmarknadsbolag.1992:1610lagen om

Finansinspektionensstycke. Beträffandei tredjetagits ett nytt
frånkreditinstitutoch andradå gäller bankertillsynsbefogenheter det

199293:89 123propositiontill regeringenshänvisasEES s.
kreditupplysnings-bedriverdenjjärde stycket stadgasI att som

sådantkreditupplysningaroffentliggörandeverksamhet avgenom
yttrandefrihetsgrund-tryckfrihetsförordningen ochisätt som avses

offent-inom vecka efterDatainspektionen,tilllagen skall att ense
offentliggjorts. Be-kostnadsfritt fär del detliggörandet, somav

skick.bibehållits i oförändratharstämmelsen

17§

åtgärdermöjlighet vidtaDatainspektionensParagrafen behandlar att
tillstånd bedrivafåttkreditupplysningsföretag har attettmot som

dåi sådana fall§ första stycketenligt 3kreditupplysningsverksamhet
medhar meddelatsvillkorinte följer regler ellerföretaget lagens som

meddeladehand ändradå i förstaInspektionen kanstöd lagen.av
sanktionsmöjlighetvillkor. Somvillkor eller meddela ytterstaennya

tillstånd.meddelatDatainspektionen återkallakan ett
ändringar gjorts. Bl.a. harnågraparagrafen har endastI smärre

specialrnotivering-villkor se häromföreskriftordet bytts ut mot
till §.4en

18§

kreditinstitutandrabanker ochsåvitt gällerParagrafen motsvarar,
bedriverhemlandsauktorisationenfrån med stödEES avsom

§ i lydelsedelvis 17 dessi Sverige,kreditupplysningsverksamhet a
kreditupplysningslagen. Denändring i1992:1616enligt lagen om
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tidigare 18 § upphävdes lagändring år 1980 SFS 1980:-genom en
968.

I första stycke Finansinspektionen möjlighetett nytt ändrages att
meddelade villkor eller meddela villkor, bank elleratt nya ettom en

kreditinstitut bedriver verksamhetannat med stöd 3 § andrasom av
stycket åsidosätter bestämmelserna i lagen eller villkor Finansin-som
spektionen har meddelat med stöd 4 § andra stycket. Finansin-av
spektionen kan vidta sådana åtgärder beträffande alla kreditinstitut
såväl svenska utländska kreditupplysningsverksamhet stårsom vars

inspektionensunder tillsyn.
För det fall meddelandet eller ändrade villkor inte leder tillav nya

kreditinstitutet i fråga vidtar rättelse, ståratt olika möjligheter
Finansinspektionen till buds beroende den aktuella kreditupp-om
lysningsverksamheten bedrivs kreditinstitut med svensktettav ett
grundtillstånd eller institutmotsvarande från EES bedriverettav som
verksamhet här i landet med stöd sin hemlandsauktorisation.av

Om det frågaär bank med svensk oktroj eller kredit-om en etten
marknadsbolag, har Finansinspektionen enligt andra styckeett nytt
möjlighet förbjuda institutet bedriva kreditupplysningsverksam-att att
het. Detsamma gäller då det frågaär utländsk bank eller ettom en

utländskt kreditinstitut har svenskt tillstånd bedrivaannat attsom
kreditupplysningsverksamhet här i landet. Hur länge sådant förbudett
bör gälla blir beroende omständigheterna i det särskilda fallet.av

Då det gäller banker och kreditinstitut från EES bedriversom
kreditupplysningsverksamhet här i landet med stöd sin hemlands-av
auktorisation ankommer det enligt den inledningsvis nämnda §17 a

Datainspektionen ingripa i den ordning lagts fast i detatt som
andra banksamordningsdirektivet. Eftersom Finansinspektionen de
skäl har framförts i avsnitt 27 har anförtrotts tillsynen allsom över
kreditupplysningsverksamhet bedrivs banker och andrasom av
kreditinstitut, har befogenheten ingripa flyttats till Finansin-överatt
spektionen. Bestämmelser härom har tagits i tredje stycket av
förevarande paragraf.

Bestämmelserna innebär kreditinstitut inte vidtaratt, ettom
rättelse, Finansinspektionen i första hand skall underrätta behörigen
myndighet i det felande institutets hemland. Om missförhållandena

denna åtgärd fortsätter, fårtrots Finansinspektionen förbjuda institutet
åtagandengöra här iatt landet. Förbudet kan i första handnya ta

sikte åtaganden i samband institutetsmed kreditupplysnings-
verksamhet. Inspektionen torde emellertid också i mån behovav
kunna förbjuda institutet huvudöver bedriva verksamhet häratt taget
i landet. Innan förbud meddelas, skall inspektionen underrätta behörig
myndighet i kreditinstitutets hemland. I brådskande fårfall Finansin-
spektionen meddela förbud föregående underrättelse.utan
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18a§

Paragrafen, handlarär finansiering Datainspektionenssom ny, om av
tillsynsverksamhet. Beträffande Finansinspektionen finns bestämmel-

i förordningen 1992:1042 finansiering Finansinspektio-ser om av
verksamhet.nens

I första stycket regeringen fårsägs föreskriva skyldighet föratt om
den bedriver kreditupplysningsverksamhet enligt 3 § förstasom
stycket betala avgift för Datainspektionens tillsyn enligt kreditupp-att
lysningslagen.

I andra stycket stadgas avgift påförs Datainspektionen.att av

19§

Som framgått den allmänna motiveringen avsnitt 28 föreslås inteav
några sakliga förändringar i bestämmelsen straffbara förfarandenom
i samband med kreditupplysningsverksamhet. Genom lagen bliratt
gällande för bankersäven och andra kreditinstituts kreditupplysnings-
verksamhet ifr avsnitt utvidgas15 emellertid paragrafens till-
lämpningsomrâde.

Kreditupplysningsverksamhet får enligt huvudregeln bedrivas
endast med Datainspektionens tillstånd 3 § första stycket. Brott mot
denna regel liksom hittillsär straffbelagt enligt 19 § första stycket
Bestämmelsen har emellertid byggts så den omfattar fallävenut, att
då banker och andra kreditinstitut bedriver kreditupplysningsverksam-
het ha till det enligt 3 §rätt andra stycket.utan att

I första stycket 3 har ordet föreskrift bytts villkor jfrut mot
specialmotiveringen till 4 §. Vidare har i andra stycket termen
personupplysning bytts ordet kreditupplysning jfr specialmoti-ut mot
veringen till 2 §.

I tredje stycke har tagits in bestämmelse denett nytt atten om som
har vitesföreläggandeöverträtt enligt inte22 § får dömas till straffett
för handling omfattas föreläggandet.en som av

20§

I paragrafen, behandlar möjligheten förverka registerattsom som
används i kreditupplysningsverksamhet, har ordet föreskrift bytts

villkor jfr specialmotiveringen till §.4ut mot
Genom slopandet frikretsen kommer kreditupplysningslagen attav

gälla beträffande kreditupplysningsverksamhetäven bedrivssom av
banker och andra kreditinstitut jfr avsnitt innebär15. Det att ett
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kreditin-register har använtsdrabbaförverkande kan även ettavsom
stitut.

i sinkreditinstitut erhållitharinformationvissa fall kanI ettsom
i institutetsingå underlagkommaordinarie verksamhet att som

uppgifteremellertid viktigt dekreditupplysningsverksamhet. Det är att
särskiltin ikreditupplysningsverksamhetmedhar göra etttasattsom

paragrafförevarandeenligtförverkandeMöjligheten tillregister.
inte någonalltsåregister. Bestämmelsensådantendast ett geravser

kundre-kreditinstitutsellerbanksförverkamöjlighet ett annatatt en
ordinarie verksamheten.ianvänds dene.dyl.gister som

21§

ändringinte någonskadestånd, harhandlarparagrafen,I omsom
l-.Ieditupplys-samband mediskadeståndsansvarFrågorgjorts. om

frikretsens28. Genomi avsnittdiskuteratsningsverksamhet har
tillämpningsområdebestämmelsensutökasjfr avsnitt 15avskaffande

andrai ochbankersuppkommerskadasådanomfattatill ävenatt som
kreditupplysningsverksamhet.kreditinstituts

22§

viteföreläggamöjlighetenlydelse harparagrafens attGenom nya
åliggervadåsidosättandeallt slagstill omfattautvidgats somatt av

enligt kreditupp-såvälkreditupplysningsverksamhetbedriverden som
stödmedmeddelatsharenligt villkorlysningslagen avsomsom

och andrabankersåvitt gällerFinansinspektionen har,lagen.
viteföreläggamöjlighetmotsvarandekreditinstitut, fått att somen

kreditupplysningsföretag.regelrättadå det gällerDatainspektionen
harden överträtterinrantagits ett19 § harI att somomen

förevarandemed stödmeddelatsharvitesföreläggande avsom
omfattasförfarandestraff förtillinte får dömasparagraf ett avsom

föreläggandet.

23§

talanbestämmelsenärvarandeförinnehåller motParagrafen attomen
Be-besvär.regeringenförs hosDatainspektionens beslut genom

föreslagitutredningen harenlighet med vadiändratsstämmelsen har
Finansin-ochDatainspektionenssålunda29. Deti avsnitt attanges

tillfår överklagaskreditupplysningslagenenligtbeslutspektionens
länsrätten.
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Datainspektionen beslutTill de beslut kan överklagas hörav som
tillstånd till kreditupplysningsverksamhet 3 § förstai fråga om

villkor 4 § första stycket och 17 § ochstycket, meddelande av
Även Datainspektionens enligtåterkallelse tillstånd 17 §. beslutav

upplåtelse register överklagas13 beträffande överlåtelse eller kan§ av
liksom §.beslut vitesföreläggande 22om

Finansinspektionen motsvarandeNär det gäller kan över-sätt
kreditinstitutbeslut villkor för banker och andraklagande ske av om

kreditupplysningsverksamhet stöd 3 § andrabedriver med avsom
Överklagande18 § stycket. kan4 § andra stycket och förstastycket
sådana kreditinsti-Finansinspektionen förbjuderockså bli aktuellt om

kreditupp-bedrivai 3 § andra stycket 4 eller 5 atttut som avses
sådantförbjuder18 § första stycket ellerlysningsverksamhet ett

åtaganden6i 3 § andra stycket 3 ellerinstitut göraatt nyasom avses
Finansinspektionens besluti l8§ andra stycket.här landet om

kreditinstitut ocksåkanvitesföreläggande för banker och andra
22 §.föranleda överklagandeett

Justitiekanslern får föra talan förBestämmelsen att taattom
behålls i oförändrad.intressen saktillvara allmänna

Ikraftträdandebestämmelse

januari 1995.i kraft den lreglerna skall trädaföreslås deDet att nya
tillstånd tillfår gällauttryckligen föreskrivsUtan det attatt anses

enligt äldre be-meddelatskreditupplysningsverksamhet harsom
giltiga i fortsättningen.stämmelser är även

liksom Finans-Datainspektioneninnebär bl.a.reglernaDe attnya -
kreditinstitut kanoch andradet gäller bankerinspektionen när -

genomgåendei utryck användsvillkor olika avseenden. Dettameddela
föreskrift.hittillsvarande uttrycketi för detstället

dei samband medDatainspektionenfâr ankommaDet attatt,
meddelademån tidigarei kraft, i vadträderreglerna prövanya

härvidvillkor. riktpunkt börföreskrifter med Enbör ersättas att,vara
meddelamöjlighetenunderstrukit,utredningen tidigare har attsom

återhållsamhet.villkor används med
utredningenharDatainspektionens arbeteunderlättaFör att

föreskrifterinnebärövergångsbestämmelseföreslagit att somsomen
efterbestämmelser gälleräldre ävenmeddelats med stödhar av

Datainspektionenintebestämmelserna,ikraftträdandet de omav nya
utgångentilldock längstannorlunda. Föreskrifterna gällerbeslutar av

juni 1995.
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Översyn kreditupplysningslagenav

Dir 1991:69

vidBeslut regeringssammanträde 1991-06-27.

Chefen för justitiedepartementet, statsrådet Freivalds, anför.

Mitt förslag

En särskild utredare tillkallas för kreditupplysningslagen.överatt se
Utredarens huvuduppgifter blir utredaatt

intressethur effektiv kreditupplysning kan främjasav en utan att-
kravet på personlig integritet och sekretess träds för när,
hur den svenska lagstiftningen skall till EGs regler ochanpassas-
därutöver i vilken utsträckning utländska företag bör möjlighetges

bedriva kreditupplysningsverksamhet i Sverigeatt samt
i vad mån utvecklingen i fråga data- informationsteknikochom-
påkallar ändringar i kreditupplysningslagen.
Utredaren skall lämna förslag till de lagändringar han finnersom

behövliga. Ekonomiska och andra konsekvenser de föreslagnaav
ändringarna skall därvid belysas utförligt.

Bakgrund

Kreditupplysningslagen 1973:1173 gäller sedan år 1974. Syftet med
lagen i första handär undanröja riskerna för kreditupplysnings-att att
verksamhet medför otillbörligt intrång i de kreditsökandesett
personliga integritet. Lagen emellertid utformadär så, denatt
samtidigt skall tillgodose intresset effektivt fungerandeav en
kreditupplysningsverksamhet.

Efter i justitiedepartementetöversyn genomfördes vissaen
Ändringarna,ändringar i lagen år 1981. främst siggrundade påsom

datainspektionens erfarenheter, innebar enskildas integritetsskyddatt
förbättrades i flera hänseenden.

olikaI sammanhang, bl.a. skrivelser från myndigheter ochgenom
enskilda, har justitiedepartementet uppmärksammats på flera problem

innehållet irör och tillämpningen kreditupplysningslagen. Intesom av
minst gäller det därvid avvägningen mellan å sidan kravetena
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till personliga integriteten å sidan intressethänsyn den och andra av
kreditupplysningsverksamheten fungerar effektivt. Dennaatt av-

vägning har tid fått aktualitet fråganökad attsenare genom
uppkommit i mån tillåtet registervad det skall upprätta överattvara
privatpersoners kreditengagemangsregister.skulder, s.k.

vid tillfällen kreditupp-Riksdagen har flera behandlat motioner om
lysningslagen. frågor tagitDe motionärerna har har rörtsom upp
bl.a.

näringsidkare beställaruppgifter 1983:för s.k. NUrätten att-
198586:13, 198889:84:1, NU 198485:5, NU 198485:17, NU

motionernaN U9, 198889:NU11 och 198990:NU34 samt
l99091:N226 199091:N263,199091:N208, och

avgränsningen kategorin näringsidkare m.fl. i kreditupplysnings-av-
198889:NU9 och 198990:NU34,lagen

lämnatför den registrerade få beskedrätten att om vem som-
kreditupplysningsregister 198889:NU9 ochuppgifter till
kreditupplysningar möjligheten felaktigakvaliteten och rättaatt-

missvisande uppgifter motion 199091:N226.eller
avslagits efter förslagtidigare år samtliga motionerUnder har av

Årets höstennäringsutskottet. motioner behandlas utskottet underav
1991.

Behovet utredningenav

lett tillKreditmarknaden avreglerats under 1980-talet. Detta harhar
hushållen.krediterna tillkrediter har ökat, inte minstmängdenatt

finnsblivit viktigare tidigare detDärmed dethar ännu än att en
sådankreditupplysningsverksamhet. Syftet medeffektivt fungerande

ekonomiskriskbedömningarfrämst underlättaverksamhet är artatt av
kreditförlusterfrämja sund kreditgivning och därmed motverkaför att

ekonomiska problem.och
beviljade regeringen Upplysningscentralen AB1988I december

tillstånd enligt kreditupplysningslagen och datalagenUC upprättaatt
enskilda krediter hos banker ochregister, dels över personers

bristandekreditengagemangsregister, dels be-finansbolag över
nyligen tagits imissbruksregister. Registren hartalningar o.dyl.

i enlighet med detuppgifter hålls tillgängligaoch dembruk ur -
finansbolag.tillståndet för banker ochbeviljade -

tvådomineras företag.kreditupplysningsmarknadenDen svenska av
Soliditet andra. I beslut denSoliditet AB detUC det Esselteär ena,

Soliditet tillståndregeringen1990 beviljade8 november även att
missbruksregister. Regeringenkreditengagemangs- ochupprätta

ställningstagandeinte innebar någotemellertid beslutetanmärkte att
tilldelvis föreligger, med hänsynhindertill frågan helt ellerom

t
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bank- finansbolagssekretessen,eller banker och finansbolagmot att
uppgifter till Soliditet.lämnar ut

Frågan i månvad uppgifter enskildas kreditengagemangom om
skall kunna samlas och spridas för kreditupplysningsändamål är
principiellt krediterbetydelsefull. När det gäller hos ochbanker
finansbolag omfattas uppgifterna särskilda lagbestämmelserav om
sekretess. Det i dag oklart i vilken utsträckning kreditupplysnings-är

frågaintresset kan medföra uppgifterna i bör lämnas Somatt ut.anses
tidigare såväl UC Soliditet fått tillstånd hållaharsagts att ettsom

fåttregister. UC har tillgång till de uppgifter behövts föräven som
nyligen Soliditetregistret och kunnat detta i bruk. har däremot inteta

Skillnadenfått tillgång till motsvarande uppgifter. sammanhänger med
bankinspektionens frånUCs särställning bankägt företag undersom -

Såväljuli 1991 Finansinspektionens tillsyn. bankinspektionenden l -
flera kreditinstituten under inspektionens tillsyn har tillmättsom av

vikt.detta avgörande
viktig fråga sålunda UCs särställning motiverarEn enbartär attom

ställning får hållaUC företag eller liknandeoch med motsvarande- -
kreditengagemangsregister, eller andra företag börävenett om ges

möjlighet.denna
intressetI detta sammanhang konkurrens marknadenär av av

sådan särbehandling UCfinns riskbetydelse. Det att somen av nuen
tiden företag faktiskt monopol denmed dettahar nämnts ettger

svenska kreditupplysningsmarknaden. Därför behöver det klaras ut
konkurrensintressenakonflikt och skall lösas.hur mellan sekretess-en

frågor så grundläggande betydelse de bör analyserasDessa är attav
utredning.av en

frågaprincipiellt viktig utländska företagsEn rör rätt attannan
bedriva kreditupplysningsverksamhet i Sverige. Idag gäller förbudett

idka sådan verksamhet här i landet för alla utländska företag ochatt
1982:617kontrollsubjekt enligt utländskaandra s.k. lagen om

pågående internationaliseringenförvärv svenska företag Denav m.m.
ekonomisktkreditgivningen vidgatoch strävandena mot ettav

emellertid förutsättningarna. Eni Europa har ändratsamarbete
nödvändigt tillåta åtminstoneanpassning till EGs detregler gör att

kreditupplysningsverksamhetvissa kreditinstitututländska utövaatt
kreditupplysningsföretag tillåtasDet bör utländska börhär. prövas om

Sverige villkor företag.verka i svenskasamma som
Kreditupplysningsverksamhet i grad på data- ochbygger hög

område varit intensivinformationsteknik. Utvecklingen detta har
kreditupplys-år. Det finns anledning undersökaunder att omsenare

till tekniken ochningslagen i alla delar anpassad den nuvarandeär
Härtill vissatekniska utveckling kan förutses. kommerden attsom

hjälp in-kreditupplysning utförs med modernformer avav som
åtnjuta grundlagsskydd,formationsteknik i fortsättningen kommer att
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riksdagens vilande yttrandefrihetsgrundlagbeslut prop.om om en ny
199091:64, KU 21, rskr. 254 följs andra slutgiltigtettupp genom
beslut. Effekterna härav bör analyseras.

frågornaArbetet med utreda de nämnda bör uppdrasatt en
särskild tio årutredare. Med hänsyn till det sedanäratt snartnu
kreditupplysningslagen sågs kan det finnas anledningöver att

Ävenockså ingåvissa andra frågor. bör idetta utredarensöverväga
uppdrag.

Närmare utredningsuppdragetom

Kreditupplysning och banksekretess m.m.

finns lagfast i kap. 6 § första stycketDen s.k. banksekretessen 1
förhållanden till bank fårbankrörelselagen 1987:617: Enskildas

obehörigen röjas. likartad bestämmelse finns i 26 § lageninte En
varit ifinansbolag: eller har verksam1988:606 Den ärom som

därvid fåttfår inte obehörigen röja vad han harfinansbolag veta om
personliga förhållanden.någon affarsförhållanden ellerannans

personligabetydelse för denSekretessreglerna grundläggandeär av
sina affárs- ochskydd förintegriteten och för företagens behov av

också viktig för förtroendetdriftförhållanden. Sekretessen därmedär
finansbolagen.ochför bankerna

bankkreditupplysningsföretag upplysningar hosOm begärett en
förhållanden till bankenenskildafinansbolageller ett personersom

frågan uppgifterna kan lämnasbolaget, uppkommereller ut utanom
förutSomi konflikt med sekretessreglerna.detta kommer sagtsatt

kreditenga-UC hinder sekretessreglerna kunnathar upprättautan av
missbruksregister.ochgemangs-

förutsättningar. Detföretag med speciellaUC dock ägsär ett av
för bankerna lämnatillkom främst för underlättabankerna och attatt

bolagsordning har godkäntstill UCsinformation varandra. av
tillstånd.regeringen lämnarfår inte ändrasregeringen och utan att

kreditupplysningslagen,enligtingår vidare i den s.k. frikretsenUC
kreditupplysningarkreditinstitut o.d. kan lämnadvs. den krets somav

§ andraomfattas lagen 1upplysningarnasinsemellan utan att av
stycket.

ställsi sammanhangetbetydelseFrågan sekretessreglernasom
register.motsvarandeföretag UC villsin andra än upprättanärspets

Är ochbankernaförenligt med sekretessbestämmelsernadet att
företagi fråga till sådana andrauppgifternafinansbolagen lämnar ut

fråga aktuellkreditupplysningsändamål Som framgått dennaför är
UCs. DetSoliditet registerönskar upprätta motsvararatt somgenom
tillkomstkreditupplysningslagenslagstiftaren vidkan konstateras att
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inte övervägde problemet så ingående visar sig nödvändigt.som nu
Hur frågan bör lösas för framtiden bör därför analyseras noggrannare.

Det tydligt skyddet för personliga integritetenär den ochatt
isekretesskyddet övrigt åtminstone i viss mån urholkas, om upp-

gifterna får lämnas i sådana blirfall Detta änut sagts.som nyss mer
markerat olika får tillgångmängd företag till uppgifterna,om en
vilket bli falletkan exempelvis tillåtsutländska företag verka påom
den svenska marknaden jfr det följande.

När skall ställning till i vilken omfattning uppgifterna börtaman
få måstelämnas för förstadet beakta hur de hanteras hosut man
kreditupplysningsföretaget i vilken utsträckningoch de kan komma att
lämnas vidare därifrån. Av betydelse för denna bedömning är
naturligtvis i mån uppgifternavad sekretesskyddade hos kreditupp-är
lysningsföretaget. Det därvid kreditupplysningslagenmärkaär att att
innehåller bestämmelse tystnadsplikt i14 §, utformaden om
huvudsak för ñnansbolagen.den regel gällersättsamma som som

För det måste också ingrepp i integritetenandra beaktas det som
i sig innebäradet kan uppgifterna huvud lämnasöver tagetattanses

ñnansbolaget. möjligt inte givetbanken eller Det ärut attav men
utlämnande för kreditupplysningsändamål ofta bör kunna ettses som
behörigt röjande vid bedömning enligtoch därmed godtagbart en

finansbolag.bankrörelselagen och lagen om
Särskilt vidkommande också internationellför bankernas bör en

sekretessfrâgan finnas i bilden. föraspekt med Förtroendet
bankernas vilja förmåga hålla på tordeoch banksekretessenatt
nämligen viktigt iför väl utvecklat samarbete mellan bankerettvara
olika länder.

Frågan i vilken utsträckning fmansbolag fåbanker och bör lämna
uppgifter för kreditupplysningsändamål intekan dock baraut ses som

personliga integritetproblem rörande skydd för kundernas ellerett
i viktig ibanksekretessen allmänhet. En aspekt sammanhanget gäller

kreditupplysningsmarknaden. stårnämligen konkurrensen Det klart
kreditupplysningsföretagsför konkur-det har betydelseatt stor ett

kreditengage-erbjuda uppgifterrenskraft företaget kan etturom
förmangsregister. Registret betydelse inte bara marknadenhar

få tillgång tillkanpersonupplysningar inom den krets företag somav
finansbolag. Genom dessabanker ochuppgifterna för närvarande att

marknaden ochdelomfattar mycketföretag attstor genomaven
viktigrörandeomfrågningar utgöraantalet ansesen person

dominerarkreditgivare, företaginformation för har ett somen
ñnansbolagkreditupplysningar till banker ochförmarknaden stortett
i övrigt. Vidare kanmarknadenframförförsteg konkurrenter även

få förstegdominerar personupplysningsmarknadenden ettsom
kreditupplysningarframför det gällerkonkurrenter även när om
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företag. l dessa upplysningar nämligen personupplysningarär om
och företagsledare ofta viktiga.ägare

Om UC fortsätter det enda företag marknaden kanatt vara som
erbjuda uppgifter kreditengagemangsregister, finns det riskettur en
för övriga företag blir utkonkurrerade och UC således fåratt att ett
faktiskt monopol hela kreditupplysningsmarknaden. finnsDet
visserligen begränsningar i UCs handlingsfrihet innebär konkur-som
rensfördelar för andra företag och kan motverka monopol-som en
bildning. Näringsfrihetsombudsmannen har dock för sin del uttalat att
det väsentligt för konkurrensen marknaden företag fårär andraatt
möjlighet kreditengagemangsregister villkorupprättaatt samma

UC.som
Sekretessintresset och konkurrensintresset kommer alltså i konflikt

med varandra. Varje lösning innebäratorde det intresset delvisatt ena
får vika för det andra. Det viktigt positiva och negativaär att
verkningar olika alternativa lösningar blir ordentligt belysta ochav
vägda varandra.mot

Ytterligare fråga i sammanhanget fortsättningsvisär ävenen om
bara banker och finansbolag skall tillgång till uppgifter ettur
kreditengagemangsregister eller de skall tillgängliga förävenom vara

kreditgivare.andra Noteras bör förutom banker och ñnansbolagatt
hypoteksinstitut, kreditaktiebolag, fondkommissionsbolagäven och

försäkringsbolag står under myndighetstillsyn. Detta omständig-är en
möjligenhet här bör tillmätas betydelse.som

Utredaren bör analysera dessa frågor och lägga fram förslagett
möjligastei mån tillgodoser både sekretesshänsynen intressetochsom

effektivt fungerande kreditupplysningsverksamhet. Utgångs-av en
därvidpunkten bör kreditengagemangsregister skall finnasatt ettvara

tillgängligt för åtminstone banker finansbolag.och Kan sekretesshän-
inte bli tillgodosedda med väsentligen fri påkonkurrenssynen

marknaden, kan det kreditupplysningsverksamhetenövervägas börom
överföras i offentlig regi. Om utredaren detta alternativ,överväger
bör han dock olikastudera de effekter sådan lösningnoga som en
medför. Han bör undersöka lösningen förenligäven medärom
Sveriges internationella åtaganden.

I detta sammanhang kan också finnas anledningdet för utredaren
huruvida uppgifter tillgängliga vid kronofogdeöverväga äratt som

myndigheten fåbör och kan inom för kreditupplys-användas ramen
ningsverksamhet.

framhållasDet bör banker och finansbolag inte skyldigaäratt att
lämna begärda uppgifter till kreditupplysningsföretag. Närut ett en
begäran framförs kan anledning till invändningarde grundse av -
förutom sekretesshänsyn kommersiella intressen. Det haregna-
hävdats det möjligen skulle kunna betraktas s.k. leverans-att som

uppgifterna tilllämnas företag inte till jfrvägran andraettom men
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Även3 § första stycket konkurrenslagen, 1982:729. denna aspekt
bör belysas utredaren. Det kan finnas anledning övervägaav att
särskilda regler leveransskyldighet för tillgodose konkurrens-attom
intresset.

Konkurrensaspekten alltsåbör tillmätas betydande vikt. Detta
aktualiserar frågan det nuvarande kravet i kreditupplysningslagenom

behov verksamheten från allmänna synpunkter se 4 §av
första stycket kan slopas. Motsvarande förutsättning för tillstånd har

årunder tagits bort inom många andra näringsgrenar.senare
Hittills har jag berört kreditupplysningsföretagens inhämtande av

uppgifter från banker finansbolag.och Det kan emellertid även vara
intresse inhämta motsvarande uppgifter från andra kreditgivare.attav

Utredaren i sittbör förslag beakta de problemäven detta kansom
medföra.

Om utredarens ställningstaganden leder till uppfattningen att
kreditupplysningsverksamheten bör kvar i privat regi, blir detvara

i fortsättningen nödvändigtäven med offentlig tillsyn verksam-över
finnsheten. l dag komplikation däri datainspektionen utövaratten

tillsyn enligt kreditupplysningslagen, medan bankinspektionen eller-
från den juli 1991 Finansinspektionen1 har tillsyn banker ochöver-

Ävenfinansbolag. UC står bankinspektionensunder tillsyn. Det
betyder myndigheternasdels tillsynsområden ibland överlapparatt
varandra, dels andra företag fårUC kreditengage-än upprättaom-
mangsregister datainspektionen inte Finansinspektionenatt men-
kommer tillsyn dessa företags handhavandeutöva överatt av
uppgifter frånhärrör källor där bank- eller finansbolagssekretesssom
gäller. Utredaren bör undersöka detta någramedför beaktansvärdaom
nackdelar och tillsynen bör organiseras i former.överväga andraom
önskemålet givetvis tillsynen anförtrosär de har bästatt organ som
förutsättningar den effektivt.utövaatt

finnsDet i detta sammanhang anledning viktenbetonaatt attav
kreditupplysningsverksamhet bedrivs korrekt förtroendeochett
ingivande tillsynsmyndigheternaoch verksamt ingripasätt kanatt mot
missbruk felaktigheter.och Utredaren bör i månvadöverväga
myndigheterna behöver effektivare förmedel tillsynen.

Utredningen de frågornaberörda viktig brådskandeochärav nu en
uppgift. Det angeläget utredningsresultatär snabbt.att ett presteras
Utredaren bör undersöka det möjligt och lämpligtär behandlaattom
denna del uppdraget för sig och resultatet i delbe-presentera ettav
tänkande.

Utländska kreditupplysningsföretag i Sverige

För närvarande gäller, enligt 4 § tredje stycket kreditupplysnings-
tillståndlagen, bedriva kreditupplysningsverksamhet inte fåratt att
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kontrollsubjekt enligt 1982:617meddelas s.k. lagen utländskaom
företag Marknaden alltså förförvärv svenska stängdärm.m.av

från idka sådanföretag, bortser dessa kanutländska attom man
kreditupplysningsverksamhet bedrivs offentliggörande avsom genom

i skrift. sistnämndakreditupplysning tryckt För den verksamheten
Enligt inämligen inte tillstånd 3 § andra stycket. förslagetkrävs

yttrandefrihetsgrundlagen199091: 179 följdlagstiftning tillprop. om
för skyddas den lagen.skall detsamma gälla verksamhet avm.m. som

skjutitsBehandlingen propositionen riksdagen tillden har uppav av
1991.hösten

tillåta företaghuvudsakliga skälet för inte utländskaDet att att
i enligt lagmoti-bedriva kreditupplysningsverksamhet här landet var,

säkerhetspolitisk Enligt departementschefen kundeart. manven, av
informationfrån möjligheten mängdinte bortse denatt stora som

missbrukaskreditupplysningsregistren kommafinns samlad i kunde att
riktar sig intressen prop. 1973:155verksamhet landetsför motsom

86s.
År framställningnäringsministern1988 gjorde den norske omen

lagstiftning företagsSverige sin utländskaskulle rättöveratt omse
88-1498. Från norsk sida pekadesig i dnretablera här landetatt

Sverigeliberalare ochpå Norge i detta avseende änär attattman
framförkonkurrensfördelarsvenska företag betydandedetta ger

norska.
in-kreditmarknadenåren har den svenskaUnder de senaste

bidragitTill utveckling dels valutareg-ternationaliserats. denna har att
banker harväsentligt avskaffats, dels utländskaleringen i allt har att

Sverige. Från och medmöjligheter verksamma ifått ökade att vara
tillståndeftersålunda utländska bankföretagaugusti 1990 kanden l -

augusti 1991filialer i landet. Efter den lregeringen inrätta härav -
få sigfinansieringsföretag etablerautländskaandrakommer även att
1990912154,nyligen riksdagen prop.enligt besluthär ett av

för utländskt ägande367. Vidare har förbudet199091:NU41, rskr.
tagits Bl.a. dennakreditinstitut bort.i banker och andrasvenska

frågananledningutveckling det finnsgör nyttatt taatt omuppnu
ibedriva kreditupplysningsverksamhetföretagsutländska rätt att

Sverige.
anpassning tilli sammanhang denbetydelse dettaAv avgörande är

förhandlingarnalångt gångnapågår till följd deEGs regler avsom
EES. EG-an-samarbetsområdeeuropeiskt ekonomisktettom

EGs s.k.kreditupplysningslagen.ändringar inödvändiggörpassningen
banker77780EEC innebär bl.a.banksamordningsdirektivandra att

bedriverEGi ochkreditinstitut hör hemmavissa andraoch somsom
dettaskall hakreditupplysningsverksamhet i hemlandet görarätt att

EGs reglerIntegrationen svensk medi övriga EG-länder. rättäven av
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medföra åtminstonetorde institutde i direktivet skallatt som avses
bedriva kreditupplysningsverksamhet i Sverige.rätt attges

Utredaren skall undersöka vilka lagändringar krävs försom en
anpassning till EGs regler sådanaoch lämna förslag på lagändringar.

frågaEn beakta i det sammanhanget det nödvändigtär äratt attom
islopa eller ändra regeln § vissal andra stycket företag underattom

bankinspektionens från den ljuli 1991 Finansinspektionens tillsyn- -
undantagna från tillämpningsområdelagens jfr jagår vad anföräven

i det följande angående denna regel.
iUtredaren bör denna utgångspunktendel arbeta med den att en

anpassning till EGs regler skall kunna till stånd tillkomma den l
Åtminstonejanuari 1993. i denna del därför internationellatorde de

frågorna behöva behandlas i delbetänkande.ett
Även i övrigt finns internationella åtaganden beakta. I OECDsatt

Code Liberalisationof of Capital Movements föreskrivs bl.a. att ett
tillåtamedlemsland skall övriga medlemsländers företag bedrivaatt

kreditupplysningsverksamhet villkor de före-samma som egna
kreditupplysningslagensMed nuvarande regel har det varittagen.

nödvändigt för Sverige reservation på denna Efterpunkt.göraatt en
lagändringarna kreditinstitutde ovannämnda rörande banker och andra

det endast beträffande kreditupplysningsverksamhetär som ennumera
sådan reservation behövs. En motsvarande reservation för kreditupp-
lysningsverksamhet måste Sverige OECDs Code ofgöra mot

iLiberalisation of Current Invisible Operations samband med en
utvidgningväntad denna.av

pågår förhandlingarInom för den s.k. Uruguayrundanramen om
tjänsteområdet. i princip omfattafrihandelsavtal Avtaletett avses

kreditupplysningsverksamhet. Också blir Sverigehär medäven
reglering reservation.nuvarande göratvunget att en

Utgångspunkten för utredarens i del börarbete denna ävenvara -
från EG-anpassningen den svenska marknaden skallbortsett att-

för utländska kreditupplysningsföretag det inte finns starkaöppnas om
månI sin undersöka i deskäl däremot. analys bör utredaren vad

säkerhetspolitiska anfördes vid lagens tillkomstargument som
såfortfarande har bärkraft och vilken vikt de i fall har. Utredaren

följaskall belysa de övriga effekter kan utländskaäven attsom av
kreditupplysningsföretag in isläpps landet.

till företag tillåtasOm utredaren kommer fram utländska böratt att
Sverige, ibedriva kreditupplysningsverksamhet i bör han undersöka

imån det behövs några särskilda villkor för verksamheten, denvad
internationella åtaganden.utsträckning sådana villkor förenliga medär

tillsynenVidare bör han lägga fram förslag hur skall varaom
organiserad.



SOU246 1993:110

Utvecklingen och informationsteknikendata-av

kreditupplysningslagen tillkom data- och informationstekni-Sedan har
tidigaresnabbt. Redan den lagenken utvecklats översynen av

i lagändringar delvis sin grund i teknikutveck-resulterade hadesom
lingen. utveckling emellertid fortsatt och bl.a. medförtDenna har att

möjligheterfått bättrekreditupplysningsföretagens kunder allt att
kreditupplysningsregistren själva skaffadirektuppkoppling motgenom

kreditinformation.fram
tekniska utvecklingen ochmåste till denLagen anpassad utre-vara

från utgångs-kreditupplysningslagen dennabör heladaren överse
tillämpningenfrågor kanpunkt. Bland har väckts nämnas avsom

personupplysningar inte får lämnasi 9 Där stadgas s.k.regeln att
upplysningen kommer användasfinns anledningom det attanta attut

ingånget ifrågasattgrund ellernågon denänannan som avav
anledning upplysningen.liknande har behovkreditavtal eller avav

legitimt upplysningen. Med demåste alltså finnas behovDet ett av
kreditupplys-kanmöjligheter till direktuppkoppling nämnts ovansom

Frågan uppmärksamma-givetvis inte kontrollera detta.ningsföretaget
till straffregelleddevid tidigare ochdes den översynen att en ny

utnyttjardeni 19 Innebörden regelninfördes är att somav
siguppsåtligeninformation och berederkreditupplysningsföretagets

föreliggerlegitimt behovpersonupplysningtillgång till att ettutanen
undersöka straffbestämmel-för Utredaren börstraffas detta.kan om

ytterligare någon åtgärd behövs förvarit tillräcklig eller attomsen
situationen.integriteten i nämndapersonliga denstärka den

yttrandefrihe-skyddet förgrundlagsreglernaföreslagnaDe omnya
kredi-vissa formerfår konsekvenser förl99091:64prop.ten av

i betydelsetupplysning. konsekvenser kanDessa växaväntas genom
informationsteknikens område. Ompåutveckling skerden som

kreditupplysningar ioffentliggörandeverksamheten sker genom av
jämställa med radio, skyddasvissa medierradio eller i är attsom

i yttrandefrihetsgrundlagen antagenverksamheten den somnya
propositionen följd-våren 1991.riksdagen under Ivilande omav

199091:179yttrandefrihetsgrundlagen prop.lagstiftning till m.m.
16 §§ in bestämmelserföreslås i 12 och skalldet tasatt som -

skriftoffentliggörande i trycktbeträffandepå sättsamma som -
inte omfattasoffentliggörandegrundlagsskyddatpåminner att avom

innehåller.kreditupplysningslagenbegränsande reglerde som
grundlagsbestämmel-angivnaskall analysera vad deUtredaren nu

integriteten iför personligainnebär i fråga skyddet denomserna
föreslå lagändringardekreditupplysningarsamband med samt som

yttrandefriheten skallinte förnödvändiga för skyddetbefinnaskan att
nödvändigt.integritetsskyddetbegränsa änmer
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Lagens tillämpningsområde

Kreditupplysningslagens tillämpningsområde definieras i l som
lyder:

Denna lag gäller kreditup l sningsverksamhet innebär attsom
någon, i enstaka lämnar kreditupplysningarutom mot
ersättning eller led i näringsverksamhet. Lagenett gäller ocksåsom

kreditupplysnings verksamhet, denannan är störreom av om-fattning.
Lagen omfattar inte förmedling kreditupplysningar inomav enkrets Sverigesutgörs riksbank, Sveriges investeringsbanksom av

AB sådanaoch kreditinrättningar eller för kreditupplysnings-
verksamhet inrättade företag står under bankins ektionenssom
tillsyn och inte fmansbolagär enligt [5§ lagen l 80:2 omfinansbolag].

Lagen gäller inte heller förmedling kreditupplysningar mellanav
företag inom koncern.samma

Bestämmelsen i första stycket innebär i princip all yrkesmässigtatt
bedriven kreditupplysningsverksamhet omfattas lagen. Detta gällerav

verksamheten inte uttryckligen undantas i andra ellerom tredje
stycket. Det betyder bl.a. det saknar betydelse kreditupplys-att om
ningar lämnas i kreditgivarens eller kredittagarens intresse och detatt
inte spelar någon roll kredittagaren själv medgett eller till ochom
med initierat kreditupplysningen.

Det förekommer kreditupplysningsverksamhet s.k. rating där det- -
kredittagarenär anlitar kreditupplysningsföretaget. Det isom som

övrigt utmärker rating främstär det kreditriskenär för visstatt ett av
kredittagaren utgivet värdepapper bedöms, kreditvärdesbe-attsom
dömningen inleds kredittagarens begäran och värderingenattegen
alltid offentliggörs med kredittagarens medgivande.

Uppenbarligen skiljer sig rating avgörande punkter från den
verksamhet lagen främst sikte på. Det kan ifrågasättastarsom om
lagens bestämmelser bör tillämpliga rating. Utredaren börvara
analysera denna fråga och vilkapröva konsekvenser det får om
verksamheten undantas. Utredaren bör vidare överväga det finnsom
någon verksamhet i dag faller under lagen därannan som ettmen
undantag motiverat.är I detta sammanhang kan det finnas anledning

överväga det behövs preciseringaratt i fråga vad skallom om som
betraktas kreditupplysningar och kreditupplysningsverksamhet.som

Andra stycket definierar den s.k. frikretsen. Kreditupplysningar
förmedlas inom denna krets riksbanken, investeringsbanken,som -

övriga banker UC-omfattas inte lagen. Undantagetsamt berorav
främst besvärande konsekvenser ansågs kunnaatt uppkomma för
instituten i fråga lagen skulle gälla för dem, riskerna förom att
felaktigheter och oönskad spridning uppgifter ansågs relativt småav
inom denna krets bankerna och UC står under bankinspektio-samt att
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vilket i sigfinansinspektionens tillsyn,1991från juliden lnens —-
blir tillgodoseddasyftenviss garanti för lagensansågs innebära atten

1241973:155prop. s.
ändrades har denfrikretsenbestämmelsenSedan senastom

tillstånd sinförfinansbolag måste sökaförändringen allaskett att nu
tillsyn. denbankinspektionens Avstå underoch skallverksamhet

inrymmasfinansbolagen bordefrågan väcktsanledningen har ävenom
i frikretsen.

tidigarei med densamband översy-fråga aktuell redanDenna var
finansbolag ställdesflertaleteftersomkreditupplysningslagen,nen av

Företrädare för bankerår 1980.tillsyn redanbankinspektionensunder
borde behandlasfinansbolagenmenadefinansieringsföretagoch att

bankinspektionen detanfördeVidarebankerna. attsättsamma som
inte fannsbevakahadedensäkerhetsintressenutifrån de attsom
bankerna.någotfinansbolagen sätt änbehandlaanledning annatatt

kreditupplysnings-denmenade dockinstanserberördaFlertalet att
borde omfattasfinansbolagenmellanförekommerverksamhet avsom

198081 10jfrståndpunktlagstiftarensocksåblevlagen. Detta prop. :
44 ff.s.

medföraifrågasätta skulledetså vidsträckt undantag attEtt ensom
utanförkreditupplysningsverksamhet hamnarväsentlig alldel av

verksamhetdendelartillämpningsområde, bl.a.lagens stora somav
denskydd fördeti sin innebäraskulleDetkonsumenter. attrör tur
be-blir starktavseddintegriteten lagenpersonliga år att gesom

omfattandesågenomföralämpligtknappastDet ärgränsat. att ennu
bankinspektionensvisserligen understårFinansbolagenavreglering.

innehållerbestämmelserkreditupplysningslagenstillsyn, men
kaninte fulltintegritetsskyddeti frågapreciseringar utsomom

tillsyn.enbartersättas av
anledninginte hatorde utredarendet sagdaPå grund attav

nämnda. Dendetlångtgående undantagsåöverväga om-ett som
bankinspektionensstår underfinansbolagallaständigheten att nu

frågan hurfinns skäl prövamedför detdocktillsyn nyttattatt
preciseras.börangivna avseendetitillämpningsområde detlagens nu

tillförslagframfråga läggaochdennaskallUtredaren även enta upp
motiverat.befinnslagändring dettaom

EG-anpass-tidigarejagockså deterinrarJag attsagt omsomom
frikretsregeln.inverkakommaningen kan att

förmedlingsådanförinnehåller undantagTredje stycket ett av
koncern.inomföretagmellankreditupplysningar sker sammasom

betungande förpraktisktbliskulledetfrämstMotivet för regeln är att
informationsförmedlingallomfattaskullelagenkoncernföretagen om

1301973: 155i motiven prop.anfördesVidare attemellan.dem s.
jämställaskundemånga falliinom koncernkreditinformationen en
olikamellanskerupplysningarförmedlingmed den av-somav
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delningar inom och företag. ansågsDetett övervägandesamma att
skäl talade för undantaget.

I den diskussion förts rörande kreditengagemangsregistret harsom
framkommit det kan finnas anledning särbehandla sådanaatt att
uppgifter insamlats för vidarebefordras i kreditupplysnings-attsom
syfte. Det finnaskan skäl lagen omfattar denna uppgifteratt typ av

de lämnas inomäven insamlandedet företagets koncern. Enutom
sådan inskränkning i undantaget kan för övrigt ha betydelse för frågan

i vad mån kreditupplysningsföretag ingår i koncernom som en -
exempelvis Soliditet bör få tillgång till uppgifter för vilka bank- och-
finansbolagssekretess gäller.

Utredaren skall överväga denna frågaäven och föreslå lagänden
ring han finner det motiverat.om

frågorAndra

Ytterligare några frågor bör behandlas utredaren.av
Det förekommer kreditupplysningar misstag lämnas be-att av

träffande någon den kreditsökerän ochannan person som som
Kreditgivaren har anledning intressera sig för. I dag finns inteatt
några bestämmelser skyldigheter för Kreditgivaren eller kreditupp-om
lysningsföretaget vid denna misstag. Utredaren bör övervägatyp av

regler för denna situation behövs i såoch hur de fall börom
utformas. Tänkbart kreditupplysningsföretagetär eller kredit-att
givaren bör ha skyldighet i förekommande fall upplysa denatt som
kreditupplysningen upplysningen beror på misstag.att ettavser om
Det tänkbartär kreditäven upplysningsföretaget bör skyldigtatt vara

undanröja eventuella negativa verkningar sitt misstag.att av
Vidare förekommer det kreditupplysningar lämnas efteratt

förmedling utomstående, exempelvis bank, har tillgångav en en som
till kreditupplysningsföretags register. Det diskuteraskanett om
förmedlarens verksamhet i sådant fall kreditupplys-ärett att se som
ningsverksamhet och därför skulle fordra tillstånd. Utredaren bör

fråga.dennaöverväga även
Som framgått tidigare har riksdagen vid flera tillfällen under de

åren behandlat motioner kreditupplysningslagen. Särskiltsenaste om
ofta motionärerna återkommithar till frågan näringsidkares rättom

få s.k. beställaruppgift. I dag enligt §gäller ll denatt att som avses
personupplysning få skriftligtmed skall meddelandeetten om -

förutom innehållet i upplysningen.upplysningen har begärtvem som-
Någon upplysningenmotsvarande få har begärträtt att veta somvem
finns inte i fråga kreditupplysningar, vilket bl.a. betyderandra attom
näringsidkare inte till sådan kreditupp-har uppgift,rätt ävenen om
lysningen ivederbörande hans egenskap privatperson.avser av
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samtliga då motioner näringsidkareVid tillfällen väckts ävenattom
till beställaruppgift riksdagen avslagit motionerna.bör ha harrätt

två bådaRiksdagen har intressen, kankonstaterat att som anses
står å sidan skydda enskildalegitima, varandra. Det gällermot attena

otillbörligt intrång, å andra sidanintegritet värnaattmotpersoners
effektiv kreditupplysningsverksamhetmöjligheterna till somenom

missriktad kreditgivning icke önskvärdaförebygga och andrakan
vid samtliga tillfällen kommit tilldispositioner. Riksdagen har

rimligordningennuvarandeslutsatsen den representeraratt en
198990:NU34avvägning två intressen se medmellan dessa senast

först under hösten 1991. Mothänvisningar; årets motioner behandlas
inte anledningriksdagens ställningstaganden finns detbakgrund attav

till beställaruppgift.frågan näringsidkares rättta omnu upp
principregister omfattar ikreditupplysningsföretagensDe största

registren innehållerbefolkning. uppgifterSveriges Dehela somvuxna
känsligprivat för många Detförhållanden ochär natur.som avavser

förbättraspersonliga integriteten kanmöjligt skyddet för denär att
exempelvis restriktioner föråtgärder medrelativt enklagenom -

effektiviteten i verksamhetenregistrens uppbyggnad utan att-
frihetgivetvis ha läggai mån. Utredaren böreftersätts nämnvärd att

åtgärder.sådanafram förslag om
Även sådanaoförhindradutredareni övrigt bör ävenatt ta uppvara

finnerförslag haninte och lägga fram defrågor härnämnts somsom
påkallade.

Övrigt

datalagsutredningen 1989:02. Isamråda JumedUtredaren bör
anledningockså hadatatekniken utredarenfrågor kanrör attsom

1989:04.datastraffrättsutredningen Jusamråda med
samtliga kommittéerregeringens direktiv tillFör utredaren gäller

dir.inriktningangående utredningsförslagenssärskildaoch utredare
utrednings-iangående EG-aspekter1984:05 och beaktande av

dir. 1988:43.verksamheten
juli 1993.redovisas före denUtredningsarbetet skall l

Åsbrink frågor bank-samrått statsrådet i demed rörJag har som
finansbolagssekretessen.och

Hemställan

jag regeringenhemställerhänvisning till jag anförtvad harMed attnu
justitiedepartementetbemyndigar chefen för

kommittéförord-omfattadsärskild utredaretillkallaatt aven -
ningen 1976:119 med uppdrag översyngöraatt aven-
kreditupplysningslagen,
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besluta sakkunniga,att sekreterare och biträdeexperter,om annat
den särskilde utredaren.

Vidare hemställer jag regeringen beslutar kostnaderna skallatt att
belasta andra huvudtitelns anslag Utredningar m.m.

Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och bifaller
hennes hemställan.

Justitiedepartementet
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Tilläggsdirektiv till Kreditupplysningsutredningen
:O61 99 1Ju

Dir. 1993:41

regeringssammanträde 1993-04-15vidBeslut

Statsrådet Laurén anför.

förslagMitt

kreditupplysningslagen 1973: 173 bör1Utredaren skall överväga om
till s.k. beställar-också näringsidkare m.fl.såändras rättatt ges

omfrägade har begärtuppgift till denuppgift, dvs. vem som enom
kreditupplysning.

Bakgrund

1973:1173 innehåller bestämmelserKreditupplysningslagen som
tillkreditupplysningsverksamhet ledertillsyftar skydd mot att

till oriktigapersonliga integriteten ellerintrång iotillbörligt den att
uppgifter eller lämnasmissvisande lagraseller ut.

tillkalla särskild27 juni 1991Regeringen beslutade den utre-att en
Huvuduppgifternakreditupplysningslagen. fördare för överatt se

enligt direktiven dir. 1991:69 utredautredaren är att
kreditupplysning främjaseffektiv kanintressethur attutanav en-

personlig integritet träds föroch sekretesskravet när,
till EG:s regler ochlagstiftningen skallhur den svenska anpassas-

möjlighetvilken utsträckning utländska företag böridärutöver ges
kreditupplysningsverksamhet i Sverige,bedriva samtatt

informationsteknikmån utvecklingen i fråga data- ochi vad om-
ändringar i kreditupplysningslagen.påkallar

15 oktober 1991förordnades denJustitierådet Staffan Magnusson
knutitsharsakkunniga ochsärskild utredare. Ett antal expertersom

Kreditupplysningsut-arbetar undertill utredaren. Utredaren namnet
redningen Ju 1991:06.

delbetänkandevåren 1992Utredningen avlämnade under ett om
1992:22. Detta del-kreditupplysningslagen SOUEES-anpassning av

i kraft denlagändringar, 1till vissa harbetänkande har lett trättsom
199293:33,rskr.199293:12, 199293:NU4,januari 1993 bet.prop.

Ändringarna förinnebär tidigare förbud1992: 1110. bl.a.SFS att ett
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utländska företag bedriva kreditupplysningsverksamhet i Sverigeatt
har upphävts.

Kreditupplysningslagen gäller för yrkesmässigt bedriven kreditupp-
lysningsverksamhet §.1 Med kreditupplysning uppgift,avses
omdöme rådeller lämnas till ledning för bedömning någonssom av
kreditvärdighet eller vederhäftighet i övrigt i ekonomiskt hänseende
2 §. En sådan upplysning kan såväl fysisk juridiskavse en som en

Med personupplysning kreditupplysningperson. avses om annan
enskild den näringsidkareän eller näringsanknutenärperson som
dvs. har så väsentligt inflytande i viss näringsverksamhetannars en

uppgifter hans ekonomiska förhållanden behövs föratt attom egna
belysa verksamhetens ekonomiska ställning. En kreditupplysning om

näringsidkare eller näringsanknuten brukar kallasen en person
företagsupplysning och kan juridisk Termenävenavse en person.
förekommer inte i lagen.

Kreditupplysningsverksamhet bedrivasskall så den inte leder tillatt
otillbörligt intrång i personlig integritet 5 §. Denna allmänna grund
läggande regel kompletteras i olika hänseenden detaljeradeav mera
föreskrifter. Dessa innebär följande.bl.a.

Var och har skälig avgift hos den bedriverrätt att moten som
kreditupplysningsverksamhet få skriftligt besked huruvida detett om
i verksamheten finns uppgifter lagrade honom och, finnsdetom om
sådana uppgifter, vad de har för innehåll 10 §. En enskild person

kreditupplysningmed skall kreditupplysningsföre-som avses en av
underrättas upplysning har lämnats honomtaget om en som om

§.11 När upplysning lämnas skall den omfrågadeen person
samtidigt kostnadsfrittoch tillställas skriftligt meddelande deett om
uppgifter, omdömen rådoch upplysningen innehåller honomsom om

information har upplysningen.begärt Närsamt om vem som en annan
kreditupplysning enskild lämnas dvs. företagsupp-om en person en-
lysning inte juridisk skall den omfrågadesom avser en person -

fåmotsvarande meddelande uppgifterde upplysningensätt om som
innehåller någonhonom; skyldighet för kreditupplysningsföretagetom

meddela begärt upplysningen finns däremot inte i detatt vem som
fallet.

Sistnämnda förhållande har åren anledning till radgettgenom en
riksdagsmotioner med krav kreditupplysningslagen skall ändrasatt
så också näringsidkare fårm.fl. till s.k. beställaruppgift.rättatt
Motionerna avslagitshar motiveringenmed den gällande ord-att
ningen rimlig avvägning två intressenmellanrepresenterar en som
står varandra. Det å sidangäller intresset skydda enskildamot attena

integritet otillbörligt intrång, å andra sidan intressetmot attpersoners
möjligheterna till effektiv kreditupplysningsverksamhetvärna om en

kan förebygga missriktad kreditgivning ickeoch andra önskvärdasom
dispositioner. Integritetsskyddsintresset då, ihar enlighet med
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grundtankarna bakom kreditupplysningslagen, gälla deansetts
föremål förär kreditupplysningar. Men det har tillagtspersoner som

det också kan betraktas form integritetsskyddatt som atten av
upplysningar näringsidkares vederhäftighet i ekonomisktom en
hänseende inhämtaskan beställaren behöver röja sig för denutan att
han begär upplysning se bet. 198889:NU9 16.t.ex.om s.

Med hänsyn till dessa ställningstaganden riksdagen har regering-av
i direktiven för översynen kreditupplysningslagen deten angett attav

saknas anledning för utredaren frågan till prövning.att ta upp
Under innevarande riksmöte har motioner väckts med begärantre

näringsidkare m.fl. skall till beställaruppgift.att rätt Närings-om ges
utskottet har vid sin behandling motionerna erinrat nyssnämndaav om
intresseavvägning bet. l99293:NU22 5. Med hänsyn till detatts.
har gått fem år sedannära utskottet inhämtade yttranden översenast
motioner i frågan från olika remissinstanser har utskottet detansett att
kan finnas anledning pâ frågan. Utskottetpröva har tillagtatt nytt att
de ekonomiska problemen inom näringslivet ioch banksektorn
dessutom har medfört näringsidkare oftare blir föratt utsattanu

kreditupplysningar. Med hänvisning till det sagda har utskottet ansett
det bör uppdras Kreditupplysningsutredningenatt fråganatt ta upp

näringsidkares till beställaruppgifträtt till prövning. Enligtom
utskottets uppfattning bör regeringen därför komplettera direktiven till
utredningen i enlighet härmed.

Vad näringsutskottet sålunda anfört har riksdagen sin meningsom
regeringen till känna rskr. 1992932213.gett

Komplettering utredarens uppdragav

Kreditupplysningsutredningens direktiv bör iändras enlighet med vad
näringsutskottet har anfört. Det bör således ingå i utredarens uppdrag

överväga kreditupplysningslagenatt bör såändras ocksåom att
närings idkare m.fl. till beställaruppgift.rättges

Hemställan

Med hänvisning till vad jag har anfört hemställer jag regeringenatt
kompletterar utredarens uppdrag i enlighet med vad jag förordat.har

Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och bifaller
hennes hemställan.

Justitiedepartementet
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Särskilda yttranden

Särskilt yttrande Britt-Marie Arne-expertenav
Hellström

Registreringen fysiskaav personer

två kreditupplysningsföretagens register, finnsDe största som
innehåller uppgifterADB, alla fysiska folk-ärom personer som

i Sverige år. Uppgifterna fårbokförda och fyllt femton samlassom
månad året innan år.under november vederbörande fyller sexton

Registren innehåller också uppgifter huvuddelen företag,deom av
såväl enskilda näringsidkare juridiska verksam-ärsom personer, som

Sverige.ima
Utgångspunkten i personregister endast fårdatalagen är att ett

Ändamåleti enlighet med sitt ändamål. med kreditupplys-användas
kreditupplysningsverksamhet.ningsföretagens register bedrivaär att

någon emellertid samtligaUtan analys har detnärmare ansetts att
bli registrerade från vissindivider i landet automatiskt skall envuxna

ålder.
varjesammanhanget det viktigt känna till det beträffandeI är att att

registrerad uppgifter. ocksåsamlas mängd Det börstorperson en
framhållas inte går någon verklig prövning detdet göraatt att av
legitima behovet enligt 9 § upplysningar lämnas via terminal.när ut
Riskerna för integritetskränkningar därför uppenbara.är

Enligt min mening strider grundtankedet datalagens attmot
registrera uppgifter fysiska registrering-sådana vidom personer som
stillfället inte föremål ekonomisk riskbedömning.förär

finns anledning viss åtskillnad mellan olikaDet dock göraatt
personkategorier.

näringsidkaraeNär det gäller eller ärsättannatpersoner som
till näringsverksamhet registreringkan detknutna accepteras atten

så isker verksamhet eller verksamheten harsnart engagemangeten
PRV:si myndighetsregister, handelsregister ellernoterats ett t.ex.

aktiebolagsregister. fråga näringsverksamhet finns frånI redanom
början anledning ekonomiska riskbedömningar och kravengöraatt
effektivitet påtagliga. näringsidkareoch snabbhet Personerär ärsom

näringsanknutna får således finna i för sineller sig lägre skyddett
personliga integritet.



256 SOU 1993:110

Registreringen privatpersoner borde emellertid byggaav
frånsamtycke den söka kredit eller kansättattsom avser annaten

bli föremål för ekonomisk riskbedömning. Men ävenen personer som
visat sig ekonomisk risk, de finns noterade medvara atten genom
betalningsförsummelser, bör kunna få registreras.

När privatperson första gången blir omfrågad kan det därfören
enligt mitt förslag komma innebära det inte finns någonatt att
information honom i kreditupplysningsregistren. Detta innebärom att
vissa krediter inte kan och intebesked lämnasprövas omedelbart
eftersom det inte finns några uppgifter tillgängliga. Snabbhet vid
kreditgivningen kan dock inte så väsentligtsågas ettvara sam-
hällsintresse det privatpersonernär gäller den enskildes integritets-att
skydd skall behöva vika.

Mot den bakgrunden jag det rimligt ifrågasättaäratt attanser om
kreditupplysningsregister skall få omfatta aldrig blirett personer som

föremål för kreditupplysning. Enligt min uppfattning bordeen
lagförslaget innehålla begränsning i detta avseende.en

Särskilt yttrande Allan Erikssonexpertenav

Rätt för privatpersoner stå utanför kreditupplysningsregisteratt

Utredningen har diskuterat frågan villkoren registreringför hosom
kreditupplysningsföretag. Förett närvarande registreras iprincip alla

medborgare 16 år.över Det möjligt EG-direktivär kommandeatt ett
kommer förhindra denna generella registreringatt och istället
innebära krav någon form samtycke, exempelvis så det ärattav
först när kreditbedömning skall ske registrering blir aktuell.en som

Utredningen har övervägt denna modell förstannat attmen
kreditupplysningsföretagen skall fortsätta registreringen som
hittills. Ekonomiska och praktiska skäl har därvid anförts motiv.som

Enligt min mening bör dock privatpersonermedge rätten attman
få stå utanför, han eller hon så vill. Det innebär naturligtvisom att

ifråga får svårigheter, han någon gång behöverpersonen om en
kredit, det avgörandet bör till den enskilde. Rättenmen attvara upp
avstå från finnas imed kreditupplysningsregister,att skulle sannolikt
inte komma utnyttjas särskilt många, integritetshän-att börav men av

medges den upplever den ofrivilliga registreringensyn som som
kränkande.
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Naturligtvis skall begäran inte finnas med gälla samtligatten
kreditupplysningsregister. I fall skulle konkurrensneutralitetenannat
mellan de olika kreditupplysningsföretagen inte kunna upprätthållas.

Särskilt yttrande Allan Erikssonexperternaav

och Walter Sköldefors

Slutna användarkretsar och utbyte uppgifterav om
kreditengagemang och kreditmissbruk

Från handelns sida har framförts starka önskemål få tillgångattom
till bättre och aktuellare uppgifter för kreditbedömning.även l första
hand gäller det uppgifter kreditengagemang och missbrukadeom om
krediter. Intresset skall bakgrund handelsföretagenmot attses av

för del kreditgivningen och för sin kreditbedömningstorsvarar en av
Önskemåletberoende fylligaär och korrekta kreditupplysningar.av

kan också förklaras med det antalet konkurser tid,stora senare
i hög grad drabbat just leverantörerna.som

Det därför, enligt vår uppfattning,är rimligt vidgar kretsenatt man
och kreditgivare inom handeln tillgång till informationger samma

förmedlas till banker och ñnansbolag.som
Exempel sådan ordning kan hämtas från andra länder.en
I Tyskland handhas informationen bl.a. kreditengagemangom av
flertal s.k. Schufaföretag, banker avsnittseett ägs 11.som av

Schufaföretagen tillämpar med slutna användarkretsar, därett system
inte bara banker och kreditinstitutandra ingår, andraävenutan
företag, exempelvis handelsföretag. Förutsättningen de sysslarär att
med långsiktig kreditgivning och ställer de villkormera upp som
Schufaföretagen ställer. Den söker kredit får undertecknasom en
klausul Schufaklausul innebär han eller införståddhon ärattsom
med uppgifter bl.a. kreditengagemang sprids i enlighet medatt om
Schufas regler.

Också i England tillämpas med slutna användarkretsarett system
i vilka ingår andra företag kreditinstitut.även än

En utväxling relevant information inom sådana slutna användar-av
kretsar hos skulle innebäraäven effektivare kreditupplysnings-oss en
verksamhet överhuvudtaget, vilket uppgifterdevar en av som
utredningen enligt sina direktiv skulle lösa.

Vi inte utredningen föreslår sådana ändringar i lagstift-attanser
konkurrensningen möjligheten till verklig ökar. Alltföratt stor

hänsyn har enligt vår mening tagits til-l intressebankernas attav
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vidmakthålla sin särställning marknaden och andrautestänga
från i uppgiftsutbytemedverkan det krävs för effektivaktörer som en

kreditupplysningsverksamhet. Detta förfarande motiveratshar med
till Vibanksekretessen. sekretessen mycket kanhänsynen välattanser
i fler finansbolag.skyddas med aktörer banker ochänsystern

i fall i stället för hindraBanksekretessen används detta skäl attsom
från utanförkonkurrens aktörer bankkretsen.nya

i tillgodosettVi beklagar utredningen alltför hög grad bankernasatt
Vi kreditupplysningslagen inte uttryckligenpartsintresse. börattanser

krediter kreditmiss-utbytet uppgifter lämnade ochbegränsa av om om
såsomkreditinstitut, sker ibruk till kretsen banker och andra nuav

istället utformning kanförslagets 5 Lagen bör öppnasoma ges en
utvidgning kretsen.framtidaför aven

regeringen särskild förhandlareVi vidare bör uppdraatt enanser
fram lösning efterutredningsresultatet bas arbetamedatt ensom

Schufamodellen.

KUNGL. BIBL.
11994 1-01-
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