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1 En sammanfattning av
o

utredningsförslagen

Några viktigarede förslagen i rapportenav

skall bliDet lättare pantbank. Tonviktenöppna läggs på sundatt en
verksamhet.

.Behovsprövningen vid etablering slopas sålunda, likaså det etable-
ringsföreträde i dag tillkommer kommuner och allmännyttigasom
bolag. :

Vidare regler inte bara länsstyrelsernasutmönstras befogenhetom
fastställa högsta och andra avgifter förränta krediten ocksåatt utan
lokalens inredning, vård och förvaring liksom depanternasom m.m.,

nuvarande lagreglerna minsta kredittid.om en
Samtidigt förbättras skyddet för kunderna.
Konsumentkreditlagen 1992:830 med dess bestämmelser skyddom

för kredittagarna föreslås det gäller kreditavtaletnär omfatta-- -
också pantbankernas kreditgivning.

För pantavtalet behövs det enligt utredningen dessutom delen
särregler panttörsäljningbl.a. och redovisning eventuelltettom av
försäljningsöverskott.

Utredningen föreslår förstärktockså försäkringsskydd förett
kredittagarnas Skyddet skall gälla vilken anledningpanter. oavsett av

förstörs, skadas eller försvinner.pantsom en
Försäkringsbolagens prövning pantbank försäkringsobj ektav en som

kan därmed ersätta manga de kontrollbefogenheter i dagav som
tillkommer länsstyrelserna och således effektivtfungera ekono-ettsom
miskt styrmedel for etableringen pantbanker.sunda Den prövningenav
kan dock inte helt tillståndsprövningersätta traditionellt slag.en av

tillståndFör skall det fordras verksamhetendels drivsatt som
aktiebolag, dels den kan uppfyllakomma kraven påatt antas att en
sund pantbanksverksamhet.

betyderDet till exempel ingen de i företagsledningenatt av personer
eller de bolagetägare har bestämmande inflytande överettav som
verksamheten får kriminellt belastad ligga eftereller med skattervara
eller andra avgifter till det allmänna eller i rollen näringsidkaresom
ha misskött sig konsumenterna.mot

Genom kravet sund pantbanksverksamhet har således konsu-en
menthänsynen framträdande plats. Ytterligare exempel pågetts en

13



En sammanfattning utredningsförslagenav 1994:61sou

sådana hänsynstaganden är pantbank bara skall få drivaatt en
pantbanksverksamhet och inte kombinera denna med andra verk-
samhetsalternativ, exempelvis köp eller option eller kommission till
den sökta krediten.

Avsikten med tillståndsprövning främst förebyggaär riskenatten
för konsumenterna för oseriösautsätts affärsmetoderatt och därmed
åsamkas många gånger oreparabel skada. Prövningen ocksåen ger en
garanti för försäkringskravet uppfylltär verksamhetennäratt påbörjas.

För Polisens spanings- och utredningsbehov behålls den nuvarande
antecknings- och uppgiftsskyldigheten för pantbanken, likaså Polisens
gransknings- och tillträdesrätt till dess verksamhetslokaler. Som en
komplettering föreslås det den lagen 1993:768 åtgärderatt nya om

penningtvätt skall omfatta också pantbanksverksamheten.mot
När det gäller ingripanden pantbank skall dessa bara kunnamot en

ske återkallelse givet tillstånd. En återkallelse skall ocksåettgenom av
kunna förenas med förbud vid vite fortsätta verksamheten.ett Iatt
lindriga fall får varning meddelas. Förslaget innebär avkriminalise-en
ring.

Den begränsade tillstånds- och tillsynsverksamheten enligt förslaget
skall för övrigt avgiftsfinansieras. Målet full kostnadstäckning.är

Efter förebild från vad gäller vid andra former kreditgivningsom av
föreslås sekretessregel till skydd för enskildas personliga ochen ny
ekonomiska förhållanden.

Länsstyrelserna behåller i övrigt tillstånds- och tillsynsuppgifterna,
befrias sikt de föreslagna förenklingarna frånmen genom ett

administrativt merarbete.
Vidare föreslås regeringens befattning med ärendena upphör.att

Länsstyrelsens olika beslut skall fortsättningsvis kunna överklagas hos
allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd förs in i ledeten

länsrätt-kammarrätt.
Den nuvarande lagen 1949:772 pantlånerörelse ändrad senastom

1992:545 förenkladmedersätts pantbankslag, kompletterasen som
med pantbanksförordningen m.m.

Den lagstiftningen föreslås träda i kraft den l april 1995. Framnya
till och med 1996år skall dock de befintliga pantbankerna kunna
fortsätta sin verksamhet i enlighet med äldre föreskrifter.
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En sammanfattning utredningsjörslagensou 1994:61 av

En begränsad reglering behövs till förskydd kunderna

utredningenI har funnitvi pantbanksbranschen i dag liten,äratt en
välorganiserad och välfungerande bransch. Inga problemstörre har

ipåtalats praktiken, sig från företagens sida eller från kund-vare
skyddssynpunkt.

föråldradeDen och detaljerade lagstiftning alltjämt gällersom
hämmar och snedvrider emellertid konkurrensen och försvårar
onödigtvis nyetableringar.

Den drar också onödiga kostnader.
Vi föreslår därför genomgripande upprensning i dessa lagregler.en

Kravet tillstånd behållspå villkoren adekvata.görsmen mer
En fråga bör ställas också i vadär mån det längre behövssom

någon reglering för skydda konsumenternas intressen.att
Med hänsyn främst till pantbankskunderna genomsnittligtatt sett

ochutgör ekonomiskt och socialt med-änen yngre svagare grupp
borgarna i har vi kommit fram till iså viss mån måsteattgemen anses

fallet. Vi grundar denna bedömning vad vi har fått belystvara
SCB-undersökning och jämförelse med för-genom en egen en

hållandena i andra länder.
När det gäller kreditgivningen, kan skyddsbestämmelserna i

konsumentkreditlagen 1992:830 och lagen 1971:112 om av-
talsvillkor i konsumentförhållanden tillämpligagöras på pantlånet.

För behålla karaktärpantlånets kreditgivning krav påatt utanav
säkerhet behövs därutöverän regel kredit-panten attannan en om

inte personligenkan betalningsansvariggöras för krediten.tagaren
Vidare behövs det för konsumentskyddet regler pantförsäljning,om

redovisning försäljningsöverskott,av m.m.
Ekonomiska etableringskontrollstyrmedel i stället för kan enligt vår

mening många gånger effektiva, det gäller skapanärmest attvara
förutsättningar för sund näringsverksamhet. Vi har därför i syfte atten
skydda kredittagarnas föreslagit försäkringskrav rimligt-panter ett som
vis kommer innebära ganska kontroll pantbanken.strängatt en av

Polisens kontrollbefogenheter kan inte undvaras

Den nuvarande tillträdes- och granskningsrätten för Polisen måste
enligt bedömningvår behållas. gällerDetsamma kontrollen av
anteckningar Rättegångsbalkens regler husrannsa-panter etc.om om
kan bedöms alltså otillräckliga.som
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En sammanfattning utredningvörslagenav SOU 1994:61

Många de regler i den nuvarande pantlånerörelselagenav tarsom
sikte skyldighetenpå anmäla varje misstanke brott skallatt däre-om

slopas och vadersättas i denmot sägs lagen 1993:768av som nya
åtgärder penningtvätt.motom

Närmare lagförslagenom

En starkt förenklad pantbankslag

Genom vi i så utsträckning möjligt i sakatt innehålletstor igörsom
reglerna i den nämnda konsumentkreditlagen 1992:830 och i lagen
1992:1610 kreditmarknadsbolag tillämpligt också påom pant-
banksverksamheten uppnår vi i princip konkurrensneutralitet med
övriga kreditformer.

Konsumentkreditlagen bör alltså med del undantag i fortsätt-en
ningen tillämpas generellt på också sådan kreditgivning sker inomsom
pantlånerörelsen. innebärDet bl.a. flertalet de bestämmelser iatt av
den nuvarande pantlånelagen reglerar kreditavtalet mellansom
panthavaren och intepantsättaren längre behövs. Särskilda regler be-
hövs fortsättningsvis bara för pantavtalet.

En utvidgning kreditmarknadsbolagslagens tillämpningsområdeav
skulle få motsvarande konsekvens för bl.a. rörelsereglerna ien pant-
lånelagen.

Många bestämmelser i kreditmarknadsbolagslagen kan göras
tillämpliga också pantbanker.på

En generell utvidgning tillämpningsområdet för den lagen skulleav
emellertid detgöra nödvändigt föra in flera särregler föratt pant-
bankerna, främst detnär gäller aktiekapitalets storlek, styrelsens
storlek, vilken verksamhet får bedrivas och kreditnär fårsom
beviljas, kravet kapitaltäckningpå och Polisens brottsförebyggande
och spanande verksamhet.

Eftersom kreditmarknadsbolagslagen inte innehåller några särregler
för de olika kreditmarknadsbolag den omfattar, framstår detsom
lagtekniskt lämpligare behålla fristående reglering förattsom en pant-
banksverksamheten.

Utredningen förordar därför lagennämnts 1949:772attsom om
pantlånerörelse upphävs och ersätts särskild, starkt förenkladav en
pantbankslag. Där kan också in del kreditreglertas rören som
pantavtalet.

Den lagen kompletteras med pantbanksförordning.nya en
Dessutom föreslår vi del ändringar i gällande författningar.en

16



Ensou 1994:61 sammanfattning utredningsförslagenav

Genom vårt förslag förenklas lagtillämpningen och i och med det
administrationen.

Rörelsen

Vi har det angeläget densett reform vi föreslåratt skallsom som
underlätta pantlåneverksamheten för både företagen och deras kunder.

Åtskilliga lagregler föreslås därför bli slopade.
De återstående till lagstiftning.anpassas nyare
Den traditionella benämningen pantbank blir erkänd i lag.
En pantbank får enligt förslaget bara driva pantbanksverksamhet och

sådan verksamhet har naturligt samband med denna.ettsom
Det innebär den inte får driva handelatt med begagnade varor,

kommissionsrörelse eller sådan verksamhet följer kredit-som av
marknadsbolagslagen m.m.

Något krav pantbank måste belånaatt allt gods det finnsen som
fungerande andrahandsmarknad för ställs inteen upp.

Grunden för kreditgivningen

Det förbudetnuvarande eller begäraattmot ta emot ersättning fören
utlämnat lån på någotett i formsätt än låneavgiftannat ränta ellerav
begära eller skuldförbindelseatt påta beloppetemot förs tillöveren

den lagen. Möjligheten undantag frångöra förbudetattnya bort.tas
Med hänsyn till någon personlig fordran inteatt kan göras gällande

kredittagaren bör pantlånet undan frånmot den kreditprövningtas som
följer 5 § konsumentkreditlagen. I övrigtannars skall konsu-av

mentkreditlagen omfatta även denna kreditgivning.
Det innebär pantbank i sitt förhållande tillatt konsumenten skallen

iaktta god kreditgivningssed och därvid till konsumentensta vara
intressen med tillbörlig Kravet kreditgivningssedgod fåromsorg.
inte bara betydelse för marknadsföringen krediter och informatio-av

krediten, medför också det vissautan ställs kravnen om på avtalet.att
Avtalsvillkoren skall skäliga och inte ibrista balans till kredit-vara

givarens favör. Avtalet skall begripligt konsumentenför och detvara
får inte finnas några missvisande eller undangömda villkor.

De nuvarande föreskrifterna pantförsäljning i sak oförändra-tasom
de in i den lagen. De har sin motsvarighet i konsumentkredit-nya
lagens bestämmelser återtagande vid kreditköp. Enom av en vara
nyhet är överskott inte har kunnatatt ett redovisas inom årsom ett
skall tillfalla pantbanken.
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innebär förslag i övrigt följande:kreditgivningen vårtFör

befogenhet besluta låneavgifter ränta ochLänsstyrelsens att-
avgifter för krediten upphör.andra

Bestämmelserna effektiv i konsumentkreditlagen skallräntaom-
fullttillämpas pantlån.påut

konsumentkreditlagen medför,tillämpning pantsedlarnaEn närav-
kreditavtal, i fortsättningenanvänds dessa under-måsteattsom

kredittagaren.tecknas av

konsumentkreditlagen behövs det ingen särskild be-Utöver-
vilka uppgifterstämmelse reglerar kreditavtaletsomsom

pantsedeln skall innehålla.

gällande lagregeln minsta lånetid fyraDen på månadernu om en-
likaså kredittagarens lösaslopas, den tills för-rätt att pantenom

vidtagits.säljningsåtgärder

betalningKonsumentkreditlagens bestämmelser skulden iom av-
övrigt tillämpas.förtid skall i

Undantagsbestämmelserna i 6 och 9 §§ konsumentkreditlagen för-
sådana med kort kredittidkrediter eller däremot intesmå görs

tillämpliga pantlån.på

Tillstånd m.m.

i lagen,Kravet tillstånd behålls den tillstånden skallpå nya men
meddelas tills vidare och således inte tidsbegränsas.gällaatt

pantlånerörelse skall i fortsättningen få bedrivas baraEn svenskaav
aktiebolag kreditinstitut inom EES frånoch utländska filial härav en
i landet. innebär ökade möjligheter tillDet etablering försenare
utländska företag.

Aktiebolagsformen har motiverats skäl.två Det detär attav ena
revision ökad insyn ibl.a. kravet bolaget. andraDetgenom ger en

alla i dag etablerade pantbanker drivs i företags-denär nästanatt
formen. Vi inte kravet aktiebolagsformenpå något nämnvärtser som
etableringshinder. friståendeFör all kreditgivning till konsu-annan

ställs det kravet ocksåmenter upp.
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Ett krav införsannat är verksamheten skall kunnaattsom antas
komma utgöra sund pantbanksverksamhet.att Det nuvarande kraveten
på redbarhet och ordentlighet lämplighet innefattas isamt sund-
hetskravet. Införandet sundhetskrav ärett närmast anpassning tillav en
hur motsvarande krav har formulerats i lagstiftningen för andra
kreditgivare.

Av övriga krav enligt vårt förslag måste uppfyllda försom vara
tillstånd bör särskilt framhållas försäkringsâtagandet till förmån för
kredittagarna. Lagregeln pantbanken skall hållaatt försäkradepanterna
till betryggande belopp kompletteras således med föreskriften attom

sådan försäkring får upphöra först månad efteren anmälan till till-en
synsmyndigheten.

Försäkringsskyddet skall omfatta den situationenäven att panten
förstörs eller på frånhändssättannat pantsättaren på grund attav
pantbanken har varit försumlig eller illojal pantsättaren.mot

Etableringsföreträdet för kommuner och allmännyttiga företag slo-
Behovsprövningen upphör också.pas.

Inget krav någon speciell sakkunskap eller branschvana ställs
upp.

Men i det nämnda kravet sund verksamhet ingårnyss en som
lämplighetsprövning. Densagt bör med vårt förslagen omfatta inte

bara företagsledningen även ägare kanutan påverkaen antassom
skötseln pantlånerörelsen.av

Kravet på det skall finnas särskild föreståndareatt bort.en tas
Några speciella lagregler pantbanksdirektörens död eller bolagetsom
konkurs behövs inte heller längre, vi.anser

Ingripande pantbankmot en

Ett tillstånd skall kunna återkallas förutsättningarnär för tillståndet
inte längre föreligger, dvs. när inteverksamheten längre uppfyller
sundhetskravet.

Länsstyrelsen befogenhet i medsamband återkallelseattges ettav
tillstånd inte bara besluta avvecklingen verksamheten ocksåom utanav
vid vite förbjuda fortsatt pantbanksverksamhet.en

Vid lindrigare brister skall varning kunna utfärdas.en
Straffsanktionerna slopas. Möjligheten återkalla tillstånd elleratt

meddela varning bedöms väl så effektiv.som
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Avgifter

tillsynsverksamheten bör finansierasoffentliga tillstånds- ochDen
princip full kostnadstäckningavgifter från pantbankerna iså attgenom

uppnås.

Sekretess

ekonomiska förhållandenenskildas personliga ochFör uppgifter om
handlingssekretess.skall både tystnadsplikt ochgälla

Beslutsmyndighet

tillståndsprövningför den förenkladeLänsstyrelserna behåller ansvaret
och tillsyn med lagförslag.återstår vårtsom

Överklagande

Möjligheten överklaga till regeringen bort.tasatt
överklagasi ärendena skall i stället kunna hosLänsstyrelsens beslut

förvaltningsdomstol.allmänen
Överprövningen Prövningstillstånd skall krävasbörja i länsrätt.skall

för isakprövning kammarrätt.

Kostnader

besparingar för bådeSammantaget förslag sikt innebäratorde våra på
pantbankskunderna, också förpantbankerna framför alltoch men

statsförvaltningen.
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1994:61SOU

2 Utredningens författningsförslag

2.1 Förslag till pantbankslag

föreskrivsHärigenom följande.

Lagens tillämpningsområde m.m.

l § I denna lag finns det föreskrifter pantbanker.om

2 § lagenI medavses
pantbank företag driver pantbanksverksamhet,ett som
pantbanksverksamhet näringsverksamhet med ändamål lämnaen att

kredit konsumenter eller andra fysiska i löspanträttmotpersoner
egendom eller i fordringar eller andra rättigheter,

pantbok särskilt, löpande registerett varjeöver pantsättning i en
pantbank.

3 § Om sådan näringsverksamhet där det lämnas kredit konsumenter
i fordringarpanträtt finns detmot föreskrifter också i lagen

1992: 1610 kreditmarknadsbolag.om

Rörelsen

Verksamheten

4 § En pantbank får förutom pantbanksverksamhet driva bara sådan
verksamhet har naturligt samband med denna.ettsom

Grunden för kreditgivningen

5 § Den enda säkerheten för krediten skall den mottagna panten.vara
En pantbank får inte begära eller någon skuldförbindelse förta emot

krediten.
Om kredit lämnas enligt denna lag finns det i övrigt före-som

skrifter i konsumentkreditlagen 1992:830.
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Utredningens författningvärslag 1994:61sou

6 § Som vederlag för krediten får pantbank förutom begäraräntaen
föreller bara ersättning sina kostnader för länet.ta emot

Legitimation

§ pantbank får bara den för7 En kändärta emot panten av som
pantbankens personal eller tillförlitligt styrker sinpå sättettsom
identitet.

Första stycket skall tillämpas också i fråga den pantbankenom som
till.lämnar ut panten

Pantbok

8 § Varje förapantbank skall pantbok.en

9 § Pantboken får föras med hjälp automatisk databehandlingav
ADB.

datalagen 1973:289 finns det föreskrifter hurI ADB-baseradeom
får inrättas föras.personregister och

10 § Uppgifterna i pantboken skall bevaras under fem räknat frånår
uppgiften fördesutgången det kalenderår då in eller under denav

längre tid för del uppgifter föreskriven bokföringslageniärsom en
1976:125 eller någon lag.annan

Försäkring

§ skall för räkning11 En pantbank hapantsättarnas mottagna panter
försäkrade till betryggande belopp.

Om finnsdet inte särskilda skäl för skall försäkringennågot annat,
allasådan den gäller slags skador hur deatt panterna, oavsettvara

uppkommer.

Panrförsäyning

12 § Om kreditfordran förfaller tillden betalning kvar heltnär ståren
eller delvis får pantbanken säljaobetald, panten.
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13 § Panten får säljas först två månader efter förfallodagen, inteom
kredittagaren eller den har förvärvat tillrätten begärsom panten att
det skall ske tidigare.

14 § Försäljningen skall ske på offentligpanten auktionav på denen
där pantsättningen harort ägt rum.

Om utgörs värdepapperpanten är noterade på svensk ellerav som en
utländsk börs, auktoriserad marknadsplats eller någonen annan
reglerad marknad, skall försäljningen dock ske värde-ettgenom
pappersinstitut och till gällande börs- eller marknadspris.

Överskott15 § vid pantförsäljning tillfaller kredittagaren elleren den
förvärvat rätten tillsom panten.

Överskott inte har kunnat betalas inom frånsom år tör-ut ett
säljningsdagen tillfaller dock pantbanken.

Inköp och försäljning förfallna panterav

16 § En pantbank får vid försäljning enligt l4§ köpa tidigareen
mottagna panter.

17 § En pantbank får i sin verksamhet sälja enligt 16 § inköpta panter
disk.över

Tillstånd

18 § Pantbanksverksamhet får drivas bara efter tillstånd länsstyrel-av
sen.

19 § Tillstånd får till rörelse, bara denges en om
skall drivas i form aktiebolag,av-
kan kommaantas utgöra sund pantbanksverksamhet,att en-
uppfyller villkoren i Övrigt i denna lag.-

20 § Med aktiebolag jämställs vid tillämpningen 19 § motsvarandeav
företagsformer i andra länder inom Europeiska ekonomiska samarbets-
området.
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Ägarprövning

medför förvärvarensi pantbank,aktier21 § Förvärv atten somav
bestämmande inflytande i pantbanken,innehavsammanlagda ettger

länsstyrelsens medgivande.får ske bara med

Tillsyn

tillsyn länsstyrelsen.i län skall under22 § Pantbankerna ståett av

till sund utveckling pantbanks-Länsstyrelsen skall23 § att avense
främjas.verksamheten i länet

till länsstyrelsen lämna de hand-skyldiga24 § Pantbankerna är att ut
förverksamheten den behöver sinupplysningarlingar och somom

tillsyn.

får länsstyrelsen undersöka förhållandena§ Som led i tillsynen25 ett
hos pantbank.en

Ingripanden

Ãterkallelse tillståndav

återkallasdriva pantbanksverksamhet skall26 bolags tillstånd§ Ett att
länsstyrelsen,av

efter det fått tillståndet harbolaget inte inom år detett attom
dessförinnan förklarat sigeller bolagetpåbörjat verksamheten om

tillståndet,frånavstå
tid inte harsammanhängande årbolaget under ettavenom

verksamhet,bedrivit någon
iföreskrifter i denna lag ellerbolaget överträdaattom genom

visar sig olämpligtförfattning eller på något sättnågon annat attannan
pantbanksverksamhet.bedriva

förenas förbudåterkallelse tillstånd skall med27 § beslutEtt ettom av
pantbanksverksamhet.fortsättaatt

återkallas enligt 26 § 2 eller får länsstyrelsen28 § Om tillståndet
verksamheten skall ske.också besluta hur avvecklingen avom
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Varning

29 § Om det tillräckligt,är får länsstyrelsen i de fall i 26 §som anges
2 och 3 i stället för återkalla tillståndet meddelaatt varning.

Poliskontroll

30§ En pantbank skyldigär till polismyndigheten lämnaatt ut
uppgifter pantboken.ur

31 § Polismyndigheten får bereda sig tillträde till pantbanks lokaleren
för undersöka pantlagret och granskaatt pantboken och de handlingar

ligger till grund för den.som

Föreläggande upphöra med olovlig pantbanksverksamhetatt

32 § Om någon driver pantbanksverksamhet tillstånd, skallutan
länsstyrelsenförelägga denne upphöra med verksamheten.att

Ar det osäkert i vad mån verksamheten utgör pantbanksverksamhet,
fâr länsstyrelsen förelägga den driver verksamheten lämna desom att
upplysningar behövs för bedöma frågan.attsom

33 § Länsstyrelsen får besluta hur avvecklingen olovligom av en
pantbanksverksamhet skall ske.

Vite

34 § Om länsstyrelsen meddelar föreläggande eller förbud enligtett ett
denna lag, får det ske vid vite.

Avgifter

35 § Pantbanker verksamma i Sverige skall till länsstyrelsen betala de
avgifter regeringen föreskriver.som
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Sekretess

36 § Uppgifter enskildas personliga eller ekonomiska förhållandenom
har lämnats till pantbank får inte obehörigen röjas.som en

det allmännas verksamhet skall i stället tillämpas vad iI sägssom
sekretesslagen 1980: 100.

3 §37 § enligt 20 kap. brottsbalken för brottNågot motansvar
tystnadsplikt inte följa för bryter förbudet i 36skall den motsom

Överklagande m.m.

38 § Länsstyrelsen får bestämma beslut förbud, före-att ett om
läggande eller återkallelse enligt denna lag skall gälla omedelbart.

39 § Länsstyrelsens beslut enligt denna lag får överklagas till allmän
förvaltningsdomstol. skall allmännasI sådana mål det talan föras av
länsstyrelsen.

vid överklagandePrövningstillstånd krävs till kammarrätten.
Länsstyrelsens beslut enligt 32 § andra stycket får inte överklagas.

lag träder i kraft april 1995.Denna den 1
2. Genom lagen upphävs 1949:722lagen pantlånerörelse.om

driver pantlånerörelse vid den lagens ikraftträ-Den som en nya
dande får driva rörelsen med tillämpningvidare äldre föreskrifterav
intill 1996 ansökanår eller, tillstånd enligt denutgången av om en om

in dessförinnan,lagen har till dess ansökningen hargetts attnya
slutligt.prövats

mål och ärenden överklagande beslut länsstyrelsen4. I avom som
polismyndigheten före ikraftträdandeteller har meddelat skall äldre

föreskrifter tillämpas.
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2.2 Förslag till lag ändring i bankrörelselagenom
1987:617

Härigenom föreskrivs 1 kap. 9 § bankrörelselagenatt 1987:617
skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

l kap.

Ingen bank,än Sveriges Ingenannan bank,än Sverigesannan
riksbank, Sveriges allmänna riksbank, Sveriges allmänna
hypoteksbank och sådant bank- hypoteksbank och sådant bank-
företag i 4 eller 5 § företagsom iavses 4 eller 5 §som avses
får i sin firma eller i övrigt vid får i sin firma eller i övrigt vid
beteckning affärsrörelse beteckning affärsrörelseav av
använda ordet bank. använda ordet bank.

En sammanslutning eller En sammanslutning eller
juridisk med nära juridiskannan person med näraannan person

anknytning till företag anknytning till företagsom som
i första stycket får dock, i förstaavses stycket får dock,avses

efter tillstånd Finansinspek- efter tillstånd Finansinspek-av av
tionen, använda ordet bank i sin tionen, använda ordet bank i sin
firma. firma.

Vad i dennasägssom para-
graf inte hinderutgör för ett
företag omfattassom pant-av
bankslagen 1994:000 att an-
vända ordet pantbank z sin
firma eller i sin rörelse.annars

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995.
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konsumentkreditlageniändringtill2.3 Förslag lag om
8301992:

konsumentkreditlagen9 §§6 ochföreskrivsHärigenom att
lydelse.följande1992:830 skall ha

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

kreditlag gällerDennagäller kreditlagDenna somsom
huvudsakligen föravseddhuvudsakligen för äravseddär

lämnasenskilt bruk ochoch lämnasenskilt bruk somsom
erbjuds konsumentellererbjuds konsumenteller enavav en

i dennes yrkes-näringsidkarei dennes yrkes-näringsidkare
verksamhet.mässigaverksamhet.mässiga

undergällerLagenundergällerLagen motsva-motsva-
förutsättningar irandei ävenförutsättningarrande även

kredit lämnasfrågakredit lämnasfråga som avomavsomom
näringsid-näringsid- någon ännågon än enannanenannan

krediten förmedlasförmedlas kare,kreditenkare, avomavom
ombud förnäringsidkareförombudnäringsidkare somensomen

kreditgivaren.kreditgivaren.
gäller inte författnings-författnings- Lagengäller inteLagen

lämnasreglerade länlämnasreglerade lån som avavsom
statsmedel.heller länochstatsmedel inte

pantlánerörelselämnas isom
1949:722enligt lagen om

pantlánerörelse.

vidNäringsidkare skallskall vidNäringsidkare an-an-
lik-skyltning ochnonsering,och lik-nonsering, skyltning

marknadsföring beträffan-nandebeträffan-marknadsföringnande
informationkredit lämnadeinformationkredit lämnade omom

för kredi-effektivakredi- deneffektiva för räntanden räntan
kreditfrågakredit Om detfråga ärOm det är ten.ten. omom

särskildför förvärvsärskildför förvärv av en vara,vara,av en
nyttighet, skalltjänst ellerskallnyttighet,tjänst eller annanannan

och kon-kreditkostnadenkon-kreditkostnaden och ävenäven
tantprisettantpriset anges.anges.

kreditavtalet innebärNärkreditavtalet innebärNär enen
fort-för kredittagarenfort-kredittagarenför rätträtt attatt
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

löpande utnyttja kreditutrym- löpandeett utnyttja kreditutrym-ett
löpande kredit skall dels löpande kreditme skall delsme

den effektiva räntan den effektiva räntananges som anges som
årlig beräknadränta detpå årligen beräknadränta på deten

belopp kreditut- beloppmotsvararsom kreditut-motsvararsom
dels den effektivarymmet, dels den effektivarymmet,

räntan för minst fall räntanett foranges minst fallanges ett
där beloppet utgör endast där beloppet utgör endasten en

Ärandel kreditutrymmet. Ärandel kreditutrymmet.av av
kreditutrymmet inte bestämt i kreditutrymmet inte bestämt i
avtalet skall det därvid avtalet skall det därvidanses anses

15 000 kronor. 15 000vara kronor.vara
Information enligt första eller Information enligt första eller

andra stycket behöver inte andra stycket behöver inte
lämnas, krediten lämnas, kreditenom ettavser om ettavser
belopp tilluppgår högst 1 beloppsom uppgår till högst lsom
500 kronor eller krediten 500 kronor eller kreditenom om
skall återbetalas inom måna- skalltre återbetalas inom måna-tre
der. der.

Infomation eyediv räntaom
skall dock alltid lämnas vid
kreditgivning i pantbank.en

Ett avtal kredit skall ingås Ett avtal kreditom skall ingåsom
skriftligen och undertecknas skriftligen och undertecknasav av
konsumenten. Denne skall konsumenten. Denne skallen en
kopia avtalet. kopia avtalet.av av

Ett kreditavtal inte har Ett kreditavtal intesom harsom
ingåtts skriftligen är ändå giltigt ingåtts skriftligen ändåär giltigt

i fråga villkorutom är i fråga villkorom utomsom ärom som
till nackdel för konsumenten. till nackdel för konsumenten.
Vid bedömning vill- Vid bedömningettav om vill-ettav om
kor tillär nackdel för konsu- kor tillär nackdel för konsu-

skall jämförelsementen skall jämförelseen menten en
göras med vad gäller göras med vad gällersom om som om
villkoret inte tillämpas. villkoret inte tillämpas.

Vad i dennasägs Vad isom sägs dennapara- som para-
graf gäller inte för engångs- graf gäller inte for engångs-
krediter kredittidennär högstär krediter kredittidennär högstär
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Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

kreditbeloppetoch hela45 dagarkreditbeloppetoch heladagar45
Detskall betalas pá gång.Detbetalas gång.skall pá enen

för kreditergäller inte hellerkrediterförinte hellergäller
beloppbelopp ettett upp-somsom avserupp-somavsersom
500 kronor.till högst lgår500 kronor.ltill högstgår

framgårundantagDe avsom
stycket omfattar intetredje

pantbank.krediter i en

1995.aprili kraft den lträderlagDenna
lagenenligtikraftträdandet har lämnatsförelån2. För som

tillämpas.föreskr;skall äldrepantlánerörelse1949:722 .terom
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2.4 Förslag till lag ändring i lagen 1992: 1610om om
kreditmarknadsbolag

Härigenom föreskrivs 1 kap. 3 § lagenatt 1992:1610 kredit-om
marknadsbolag skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 kap.

Tillstånd krävs inte fi- Tillstånd krävsom inte fi-om
nansieringsverksamheten nansieringsverksamheten

drivs statlig eller kom- drivsav statlig eller kom-av
munal myndighet, munal myndighet,

finansiering endast iavser finansiering endast iavser
samband med avsättning samband medav avsättning av
tjänster erbjuds eller tjänstersom erbjudsvaror ellersom varor

framställs eller säljssom framställs ellerav säljssom av
företaget, företaget,

finansiering endast iavser finansiering endast iavser
samband med avsättning samband medav avsättning av
tjänster erbjuds eller tjänstersom erbjudsvaror ellersom varor

framställs eller säljssom framställs ellerav säljssom av
företag iannat koncern företagsamma iannat koncernsamma

eller med nära sambandannat eller med nära sambandannat
och medel för verksamheten inte och medel för verksamheten inte
anskaffas från allmänheten, anskaffas från allmänheten,

tillgodoser4. finansieringsbe- 4. tillgodoser finansieringsbe-
hov endast inom nä- hov endast inomen grupp nä-en grupp
ringsidkare med ekonomisk ringsidkare med ekonomisk
intressegemenskap och medel intressegemenskap och medel
för verksamheten inte anskaffas för verksamheten inte anskaffas
från allmänheten, från allmänheten,

utgör normal likviditets- 5.en utgör normal likviditets-en
förvaltning och inte kan förvaltning och inteanses kan anses
ha självständigtett syfte vid ha självständigt syfteett vid
sidan företagets huvudsakliga sidanav företagets huvudsakligaav
verksamhet, verksamhet,

utgör sådan verksamhet sådanutgör verksamhet
i 1 § lagen 1949:7-som avses i pantbankslagensom avses

22 pantlánerörelse, ellerom 1994:000, eller
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lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

verksamhetiingår7.verksamhetiingår som7. som
Finans-tillsynunderstårFinans-tillsynunderstår avav

enligt lag.inspektionenlag.enligtinspektionen annanannan
isamband,Näraisamband, avsesNära somavsessom

före-föreliggaskallföre-föreliggaskall omansesomanses
iellerledsiellerleds tagen sammaavtagen sammaav

ellerhuvudsakellerhuvudsak personersammapersonersamma
verk-företagensvinstenverk-företagensvinsten avomavom

betydandeeller tillheltsamhetbetydandetillellerheltsamhet
indirekt,ellerdirektskall,delindirekt,ellerdirektskall,del

huvudsakeller itillfallahuvudsakiellertillfalla sammasamma
personer.sammapersoner.samma

1995.aprillkraft deniträderlagDenna
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1993:7682.5 till ändring i lagenFörslag lag omom
penningtvättåtgärder mot

1993:768Härigenom föreskrivs 2 § lagen åtgärder motatt om
skall ha följande lydelse.penningtvätt

lydelseNuvarande lydelse Föreslagen

i denna lag Bestämmelserna i denna lagBestämmelserna
företag driver gäller företag drivergäller som som

och bankrörelse ochbankrörelse annan annan
verksamhet består i från verksamhet består i frånatt attsom som

medel och allmänheten lånaallmänheten låna medel ochupp upp
krediter, lämna krediter,lämna attatt

livförsäkringsrörelse, 2. livförsäkringsrörelse,
verksamhet det slag verksamhet det slagav av

beskrivs i kap. 3 § lagen beskrivs i kap. 3 § lagenl 1somsom
1991:981 värdepappers- 1991:981 värdepappers-om om

rörelse,rörelse,
underverksamhet står 4. verksamhet under4. stårsom som

FinansinspektionensFinansinspektionens tillsyn och tillsyn och
huvudsakligen i huvudsakligen ibestår beståratt attsom som

de verk- utföra flerautföra eller flera eller de verk-en av en av
§samheter i 3 kap. 1 samheter i 3 kap. 1 §som angessom anges

1992:1610 2-12 lagen 1992:16102-12 lagen om om
kreditmarknadsbolag. kreditmarknadsbolag,

pantbanksverksamhet.
gällerLagen endast sådan gäller endast sådanLagen

kunder inriktad verksamhet kunder inriktad verksamhetmot mot
i första stycket och i första stycket ochsom avses som avses

bedrivs från fast drift- bedrivs från fast drift-ett ettsom som
ställe i Sverige. ställe i Sverige.

lag i kraft april 1995.Denna träder den 1
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2.6 Förslag till pantbanksförordning

Härigenom föreskrivs följande.

Förordningens tillämpningsområde

l § I denna förordning finns föreskrifter för verkställigheten av
pantbankslagen 1994:000.

Pantboken

2 § I pantboken skall antecknas
löpnummer för varjeett eget pant,-

den dag då panten togs emot,-
förfallodagen för krediten,-
kreditvillkoren,-

och skick storlek,pantens mängd ellerart vikt,samt,-
fabrikat och tillverkningsnummerpantens eller andra särskilda kän--

netecken,
ochpantsättarens pantlösarens och adress för dennamn samt,- som

inte känd förär pantbanken, dennesäven ochpersonnummer
identitetshandl ingens art.

3 § Varje skall på tydligt försespant sätt medett ett nummer som
hänvisar till löpnumret i pantboken.

Försäkringens giltighetstid

4 § Länsstyrelsen skall underrättas försäkringnär enligt 11 §om en
pantbankslagen 1994:000 upphör gälla.att

Försäkringen skall gälla i minst månad från underrättelsen.en

Kungörelse auktionom

§ försäljning5 En på auktion skall kungöras i tidning inomen orten
minst dagaråtta i förväg.

I kungörelsen skall också förfallomånader.panternasanges
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Information överskottom

6 § Om köpeskillingen vid pantförsäljningen efter avdrag för kredit-
fordran, och kostnader överskott minst 100 kronor,ränta påettger
skall pantbanken möjligt informera detta.pantsättarensnarast om

Informationen skall lämnas rekommenderat brev eller påettgenom
något tillförlitligt sätt.annat

tillståndAnsökan om

§ Till ansökan tillstånd7 skall fogas förslag till bolagsord-etten om
ning beskrivning den tilltänkta verksamheten uppgiftermedsamt en av
om

kredittider,-
grunderna för beräkningen och andra kreditkostnaderränta ochav-

kostnader för försäljning panter,av av
hur vården och förvaringen kredittagarnas skall ordnas,panterav-
hur bolaget skall försäkra panterna.-

Kvalificerade förvärv

9 § Så fårpantbank kännedom aktier i bolaget harsnart atten om
föremålblivit för kvalificerat förvärvsådant i 21 §ett pant-som avses

bankslagen 1994:000, skall den skriftligen anmäla det till länsstyrel-
sen.

Underrättelse föreläggandeom

10 § Länsstyrelsen skall underrätta Finansinspektionen före-ettom
enligtläggande 32 § första stycket pantbankslagen 1994:000, ifall

den med föreläggandet har tillstånd inspektionenettavsessom av
enligt 1992:1610lagen kreditmarknadsbolag.om

Avgifter

Avgifter11 § enligt 35 § pantbankslagen 1994:000 består delsav en
avgift för prövning ansökan tillstånd, dels avgift för tillsyn.av om en
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12 § frågaI ansökningsavgiñens storlek skall tillämpas vadom som
i 9sägs 14 §§ avgiftsförordningen 1992:191, avgiftsklass X.-

13 § tillsynenFör skall pantbankerna årligen betala avgift,en som
beräknas med utgångspunkt i balansomslutningen för närmast
föregående räkenskapsår, enligt följande.

Balansomslutning Procent, högst
Under miljonerX kronor X inom skiktet
X Y miljoner kronor X-
Över Y miljoner kronor X

Lägsta avgift X kronor.är

14 § Länsstyrelsen skall för varje pantbank och år fastställa avgiftens
storlek och kräva den.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1995.
Förordningen gäller dock inte sådana pantlånerörelser drivs isom

enlighet med punkt 3 i övergångsbestämmelserna till pantbankslagen
1994:000.
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2.7 Förslag till förordning ändring i förordningenom
1981:403 handel med begagnadeom varor

Härigenom föreskrivs § förordningen 1981:4034 handelatt om
med begagnade skall ha följande lydelse.varor

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

§4
Förordningen inte tillämp- Förordningen inte tillämp-är är

lig sådan handel i ligpå sådan handel ipåsom avses som avses
lagen 1949:722 pantláne- pantbankslagen 1994:000.om
rörelse.

förordning kraftDenna träder i den april 1995.l
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3 Vårt uppdrag

1 Direktiven för utredningen

Regeringens direktiv 1993:110 i bilagaåterges

3.2 Uppläggningen vårt arbeteav

Utredningen har låtit genomföra två enkätundersökningar.
Den undersökningen riktades till samtliga länsstyrelser i landet.ena

Undersökningen gjordes i syfte kartlägganärmare omfattningen ochatt
inriktningen länsstyrelsernas tillstånds- och tillsynsverksamhetav
enligt den nuvarande lagstiftningen. Undersökningen redovisas i
bilagorna 2:1 och 2:2.

Den andra undersökningen gjordes utredningenspå uppdrag av
Statistiska centralbyrån. Den vände sig till pantbankskunderna i syfte

fram underlag för bedömning dessa kunders behovatt ett en av av
konsumentskydd. Undersökningen redovisas i bilaga

Utredningen har också besökt pantbanker i Göteborg och Stock-
holm.

Under arbetets gång har vidare fortlöpande kontakter tagits med
flera landets länsstyrelser, bland dem länsstyrelserna i Göteborgsav
och Bohus län och Stockholms län. De har bl.a. lämnat utredningen
värdefull hjälp med arbetet fram den enkät inledningsvisatt ta som
nämnts pekat flera problemområden.samt ut

Vi har haft kontakteräven med företrädare för godsrotlarna vid
polismyndigheterna i Göteborg och Stockholm.

Informella kontakter har likaså tagits flertalmed andra myndig-ett
heter, särskilt Finansinspektionen och Konsumentverket.

Genom Utrikesdepartementet har utredningen fått del denav
lagstiftning gäller för den yrkesmässiga pantlåneverksamheten isom
Frankrike, Nederländerna, Storbritannien och Tyskland.

Genom de nordiska ländernas ambassader i Stockholm och de
svenska ambassaderna i Oslo och Reykjavik har vi fått del denav
nordiska lagstiftningen detta område. Kontakter har tagitsäven
med det danska Justitieministeriet och det norska Justitiedepartementet.
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Jur.lic. Per Ellsberger vid Juridiska institutionen, Lunds universitet,
har för vår räkning lämnat redogörelse för huvuddragen i pant-en
lånelagstiftningen i USA se bilaga 4.

3.3 Nu gällande lag

Den nuvarande lagen 1949:722 pantlånerörelse ändrad senastom
1992:545 återges i bilaga
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Pantbankerna4

4.1 yrkesmässiga pantlâneverksamhetenDen som
kreditinstitut historikinternationellt korten--

vanligtvis affärsrörelseMed pantlånerörelse eller pantbank menas en
i hushållsegendom eller personligtlämnar lån säkerhetmotsom

lösöre.
Pantlåneyrket de äldsta kända yrkena i mänsklighetensär ett av

historia. förekom i Kina redan under det förstaDet årtusendett.ex.
f.Kr.

härledas skilda medeltidaI Europa kan pantlånerörelsen treur
institutioner, nämligen privata pantlånekontor, samhällsägda varu-

kyrkliga välgörenhetsinrättningar.belåningsaffärer och
flesta länder förbjöd privataOckerlagstiftningen i de ochränta,

vanligtvis sin religionpantbanker drevs på grundav personer som av
eller grund inte omfattades den lagstiftningen.på någon annan av

rörelsers ibland orimliga ränteanspråk medförde emellertidDessa så
sociala allmänna fann till-olägenheter, det det nödvändigtattstora att

alternativa lånemöjligheter.handahålla
Så tidigt 1198 inrättades i Freising, offentligtBayern, ägdårsom en

bank säkerhet i lämnade lån låg Sådanaränta.mot motvarorsom en
samhälleliga pantlånekontor existerade emellertid förhållandevisen
kort tid. låga risker följde med den härDen täckte inte deräntan som

låneverksamhet.typen av
Även fann inrätta institutioner förkyrkan det nödvändigt att att

förmedla lagliga lån till fattiga Italien öppnade Fran-gäldenärer. I
ciskanorden med början Perugia 1462 välgörenhetsinrättningar,i år

di fattiga räntefriamonti pietâ, där säkerhet i kunde lån.pantermot
inrättningar, de första pantbankernaDessa betraktatssom som av mer

modern vilade testamentariska förordnanden.och Förgåvortyp,
fonderna i di inte skulle sitt kapital, tillätsmonti pietâ påtömmasatt

dessa med tiden dels för lånen, dels auktion säljaräntaatt ta genom
de inte löstes. verksamhet erkändesDeras bullapanter som genom en

Leo X 1515.påven årav
familjen Medici i Florens lär sin tidMen också medlemmar påav

ha bedrivit pantbanksrörelser. varje fall medicéernas berömdaI sägs
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vapensköld med klot eller kulor palle ha inspirerat utformningensex
pantbankernas internationella symbol, klot se omslagsbilden.av tre

På 1700-talet återupptogs i många europeiska länder den i offentlig
regi bedrivna pantlåneverksarnheten medel för förhindraett attsom
exploateringen de fattiga. Den samhällsägda pantlåneverksamhetenav
upphörde dock under slutet århundradet dels därför ränte-av att
begränsningar sågs uttryck för regleringar, delsett därförsom att
ianspråktagandet allmänna medel för sådan verksamhet ansågsav en
uttrycka statlig monopolism.

De flesta länderna emellertid under 1800-talettog på nytt upp
med det allmänna drivnasystemet pantlåneaffárer efter ha funnitav att

fullständig frihet för pantlåneverksamhetenatt skadade gäldenärer-en
na.

Under 1900-talet har de i offentlig ofta kommunal regi bedrivna- -
pantlånekontoren tidvis dominerat på pantlånemarknaden i de flesta
europeiska länder, ibland den enda tillåtna rörelseformen, iblandsom
sida vid sida med privata pantbanker.

Pantlåneverksamheten har under delen 1900-talet minskatsenare av
i betydelse. Socialpolitiken har i de flesta industriländer haft betydelse
i fråga begränsa hushållens behovatt kontanter vid tillfälligtom ettav
inkomstbortfall. Att kostnaderna för driva pantlåneverksamhetatt har
stigit har också haft sin betydelse, likaså införandet kredit-av nya
former, avbetalningsköpet, och ökadet.ex. möjligheter för alla fåatt
tillgång till de krediterna, givetvis också de ökade möjlig-nya men
heterna få personliga lån i de vanliga bankerna.att

Vi bortser här från läget i länder inte jämförbaraär med vårtsom
eget.

4.2 Branschutvecldingen i Sverige 1936 1992-

År 1936 fanns det i Sverige sammanlagt 69 pantlåneföretag fördelade
32på Av företagen drevs 37orter. enskilda 21av personer, av

aktiebolag och 11 kommuner.av
År 1941 fanns det 30på sammanlagt 65 pantlåneinrättningar,orter
vilka 33 drevs enskilda 21 aktiebolag ochav 11av personer, av av

kommuner.
Detta framgår Socialstyrelsens betänkande år 1943. Där harav av

inte räknats med de pantlånerörelser i Stockholm belånadesom
uteslutande motorfordon, konstföremål, varupartier, möbler och andra
skrymmande föremål.

Den januari1 1949 fanns det i hela landet 56 pantlåneföretag detav
slag Socialstyrelsen räknat med, fördelade på sammanlagt 27som
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1949:201prop. 14. företagAv dessa drevs 22 enskildaorter s. av
21 aktiebolag, 2 allmännyttiga bolag och 11personer, av av av

kommuner.
finns iDet dag 17 pantbanker verksamma på sammanlagt 20 orter.

Antalet pantbankskontor till 29 enligtuppgår Svenska Pantbanksföre-
ningens statistik 20den oktober 1993.

4.3 Branschens aktuella struktur

Allmänt

Av de i dag verksamma 17 pantbankerna drivs 13 aktiebolag, tresom
kommanditbolag och ideell förening. En pantbank ärav en som en

kommunägd. pantbank drivsInte någon enskildav en person.
Pantbanker finns följande Göteborg,på Borås, Halmstad,orter:

Helsingborg, Jönköping, Karlskoga, Karlstad, Linköping, Malmö,
Mölndal, Norrköping, Stockholm, Sundsvall, Trollhättan, Umeå,

Örebro Östersund.Uppsala, Vänersborg, Västerås, och
Vissa flerapantbankerna har pantbankskontor och dessutomärav

etablerade flera Sompå exempel kan AB Svensknämnasorter.
Pantbelåning med tio kontor, fyra i Stockholm, itvå Malmö ochvarav

Örebro.övriga fyra i Göteborg, Uppsala, Västerås och Andra exempel
sådana etableringar forpå AB Pantbelåning harär kontor itvåsom

Göteborg Jönköpings Lånekassa har kontor i Jönköpingsamt ettsom
och i Halmstad.ett

På del har flera pantbanker etablerat sig. Stockholml finnsorteren
det medpantbanker sammanlagt kontor. Göteborgl ocht.ex. tre sex

fyraMölndal finns det pantbanker med tillhopa fem kontor. andraPå
förekommerdessa inte flerföretagsetableringar.änorter

Branschen sysselsätter för 106närvarande heltid.personer
Under 1992år lämnades i verksamheten sammanlagt omkring

335 000 lån drygt 500på miljoner kr. Utlånat kapital den 31per
Årsme-december det uppgick till 210året något miljoner kr.änmer

dellånet kan beräknas till omkring 550 kr.1
belysaFör något verksamhetens omfattning 1987-1992årenatt

lämnas följande sammanställning lån Svenska Pantbanks-över m.m.
föreningens statistik den 20 1993.oktoberav
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År lån ÅrsmedellånlånebeloppzAntal Totalt Stock3

1987 299 486 369 925 2351 152 620
1988 303 123 543428 4131 156 112
1989 315 327 440 067 3961 184 998
1990 323 400 469 087 4501 202 605
1991 310 478 485 517 5601 211 753
1992 335 623 518 889 5461 210 335

Avser lån inteoch lån förnyas. Enligt uppgift från branschföretrâdare sättsnya som
i genomsnitt varje lån två gånger. Det innebär för år 1992 antal lämnadet.ex.om att
lån omkring miljon transaktioner.motsvarar en
7 milj.Avser kr.
3 Utlånat kapital i milj. kr den 31 december.per

Av tabellen framgår det utestående lånebeloppet, den s.k.att stocken,
har gått ned 1991åren och 1992. Detta förhållande har påverkat
branschens resultat negativt.

Andra förhållanden under haftår motsvarande effektsom senare en
branschenspå resultat bl.a. prisfalletär på konst och antikviteter.

Prisfallet har medfört vad influtit vid försäljning inteatt alltidsom en
lånebeloppet, upplupen ochmotsvarat ränta andra avgifter.

Till följd räntekrisen under hösten 1992 har branschen ocksåav
drabbats räntekostnader.extraav

Pantbankerna för sin utlåningär beroende låna medel iattav upp
det allmänna banksystemet. När dramatiskträntan hadesteg pant-
bankerna inte laglignågon möjlighet övervältra de ökade räntekost-att
naderna sinapå låntagare. Det två faktorerär spelar in. För detsom
första får på pantlånräntan regel inte ändras under lånetsett som
löptid. För det andra fastställer länsstyrelsen den högsta ränta,
benämnd låneavgift, får Den kan visserligen jämkastas ut.som av
länsstyrelsen, jämkningsförfarande innebär ändåettmen att en
anpassning till ränteläge drar tiden.påett nytt ut

Lânestockens fördelning

Några exempel hurpå lånestocken fördelas på och lånebe-varutyper
lopp beskrivs nedan. Uppgifterna har lämnats pantbanksföretagenav
Aktiebolaget för varubelåning och Svensk pantbelåning AB. Det först

Östermalm.nämnda företaget beläget i Stockholmär Det andra
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10 kontor. redovisas bara kontoren i Göteborg,företaget har Här
Örebro.Stockholm Södermalm, Västerås och

verksamheten olikaoch kontoren inriktar i viss mån påFöretagen
pantsäkerheter varutyper.

ÖrebroÖster-Varutypantal lån Göte- Söder- Västerås
borg malm malmi %

% % % S8 %56 % 45 72 60guld
8% 11% 9% 8% 8%klockor

% % % 3 % 3 %silver 4 8 3
% % % % %konst 3 10 0 2 2

% 5 % % 5 %foto 6 % 5 6
%elektronik % % 2 % 2 %10 3 11

%videotv 1 -- - -
%1mattor - - - -

%instrument 6 % % 3 % 44-
glas m.m. - - - - -

% 5 % % % %värdep. 2 4 2 3
5 % % % % 7 %övrigt 9 1 14

Öster- ÖrebroLånebeloppantal Göte- Söder- Västerås
i % borg malm malmlån

%0-50 kr 0,1 0 % 00,01 0
% % % % %51-300 kr 17 10 6 64
% % % 52 % 53 %301-1 kr 52 41 52000

22%18% 27% 23% 25%1001-2000kr
%% 22 % % %2 001-10 000 kr 12 16 17 14

10001-50000kr 1% 4% 1% 2% 1%
%50 % 0,01 % 0,03 % 0,03001-100 000 0,1 0,4 %

% %kr 0,05 % % 0 0över 100 000 0,3 0

kan också få bildOm lånestocken bryts ned detaljnivåpå man en av
Svensk pantbelåningdess procentuella fördelning i Förvarugrupperna.

tio kontor 4 i Stockholm, 2 i Malmö och 1 vardera i Göteborg,AB:s
Örebro utredningen fåttUppsala, och har del sådanVästerås av en

1993. den framgårfördelning daterad den 25 november Av de 10att
utlåning till 90 säkerhet i silver,kontorens % sker guld,motca

klockor och värdepapper.
Utlåningen säkerhet i dominerar. Mellan 56 och 72 %guldmot av

silver,kontorens utlåning guld, mellan 2 och % mellan 5 och4avser
23 % klockor och mellan 5 och 12 % värdepapper.
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Största lån för de 10 kontoren 120 000 kr,är 50 050 kr, 60 000 kr,
30 000 kr, 167 700 kr, 175 000 kr, 40 000 kr, 90 000 kr och 62 930
kr.

I Aktiebolaget för varubelånings utlåning dominerar inte guldet som
säkerhet. Ca 32 % utlåningen sker säkerhet i guld. En likamotav stor
andel har utlåning säkerhet i konst. I övrigt kanmot nämnas 5 %att
sker i silver, 10 % i klockor och 11 % i värdepapper.

Största lånet 750 000är kr.

Företagssammanslagningar m. m.

Under år har företag, AB Svensk Pantbelåning,ett bl.a.senare genom
förvärv andra pantbanker etablerat sig på flertal Somav ett orter.
redan driver företagetnämnts 10 totalt 29 kontor i landet. Före-av

andel marknaden, dvs. antal lämnadetagets lån och lånebelopp,av
kan beräknas till omkring 50 %.

IVyetableringar

Under tiden januari1 1983 1 december 1993 diariefördes hos-
landets länsstyrelser 59 ansökningar tillstånd drivaattom pant-
lånerörelse. Samtliga ansökningar emellertid inte nyetableringaravser

pantbanker. Eftersom bara tidsbegränsade tillstånd får enligtav ges
den nuvarande pantlånelagen, gäller del ansökningarna förnyelseen av

gamla tillstånd. Det har inte gått få fram exakt uppgiftav att en om
hur många ansökningarna nyetablering se närmareav som avser
bilaga 2:2.

Länsstyrelserna antalet ansökningar nyetableringatt haranser om
ökat under perioden.

Det finns dock variationer mellan länen. Istora några län har
exempelvis inte enda ansökan etablering in.en gettsom

Antalet förfrågningar etablera pantbanker har förattom nya samma
Ävenperiod uppskattats länsstyrelserna. här finns variationerav stora

mellan länen. Intresset för nyetableringar skiftar starkt, från l
förfrågan i vissaår län till bara förfrågan1 högst tredje iårper var
andra län.

Intresset för nyetableringar är i och kringstörst storstadsområdena.
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Branschföreningen4.4

pantláneföretagens branschförening.PantbanksföreningenSvenska är
Sveriges18 juni 1950 underFöreningen bildades den namnet

År till SvenskaRiksförbund. 1983 ändradesVarubelánares namnet
År 1990 det nuvarandeVarubelåningsföreningen. namnet.antogs

finska varubelá-etablerat samarbete med denharFöreningen ett
medlem.Helsingfors AB1984 Pantningsrörelsen och år antogs som

företag medlemmarSverige verksammaSamtliga i dag i ärettutom
föreningen.i

till med-föreningen till ändamålharEnligt stadgarna att ta vara
rättmätigt verka försakligt ochintressen och på sättlemmarnas att ett

lánerörelsen.sund utveckling aven
sammanslutningarföretag och andrakommunalaBolag, samt

Föreningens styrelsetill medlemskap.harenskilda rättpersoner
villkor för medlemskap gällerSombeslutar medlemskap. att pant-om

vederbörligt tillstånd.bedrivs medlånerörelsen
uppenbarligen skadarmedlemmenkan uteslutas,En medlem om

bliranseende, stadgar och beslut,bryterföreningen och dess mot
föreningen.fullgör sina skyldighetereller inteförsatt i konkurs mot

i bilagamatrikel stadgarPantbanksföreningens och återges
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5 Den svenska pantbankslagstiftningens
historia

förstaDe bestämmelserna yrkesmässig pantlånerörelse i vårt landom
infördes Kungl. Maj:ts reglemente den 21 november 1772.genom av

Genom reglementet inrättades statligt ämbetsverk, benänmtett
General-assistancekontoret, med ändamål betjäna det fattigareatt
folket med lån säkerhet i lösören.mot

Assistansinrättningen blev 1848år kommunal anstalt med Stock-en
holms stads drätselkontor kontrollant.som

Uttrycket Stampen, härleds del forskareav namneten ur
assistansenifr Gunnar Almbrandt, Historik lånerörelsensöver
tillkomst och utveckling och resumé Sverigesöver Varubelånaresen

ÖrebroRiksförbunds 25-åriga tillvaro, 1982; Hellquist, Svensk etymo-
logisk ordbok, 3 upplagan, Malmö 1957; Svenska Akademiens
ordbok, Arlöv 1989.

Inrättningen upphörde år 1890, benämningen har levtstampenmen
vidare i folkmun.

Under delen 1800-talet inrättades pantlånekontor i privatsenare av
regi flertaletpå i Sverige. Den pantlåneverksamhetenorter dockvar
inte underkastad någon regleringnärmare eller tillsyn från det
allmärma.

Först kungörelsen 1 884.66 angáende villkoren för idkandegenom
pantlånerörelse, trädde i kraft den april1 1885, reglerades denav som

enskilda yrkesmässiga pantlånerörelsen. skälDet anfördes försom en
reglering pantlåneverksamheten inte stannade vid för mindreattvar att
bemedlade avhjälpa tillfälliga penningbekymmer eller nöd, utan
beredde för snabbutväg avsättning orättfånget gods ochen av
därigenom blev medel främja brott äganderätten.ett att mot

Genom kungörelsen, omfattade nio paragrafer, underkastadessom
de enskilda pantlånerörelserna vissa kontrollföreskrifter. För utövande

pantlånerörelse fordrades särskilt tillstånd Kungl. Majzts be-av nu av
fallningshavande länsstyrelsen. Tillstånd fick endast meddelas den

ägde medborgerligt förtroende, rådde sig ochöver sin egendomsom
och i övrigt befanns lämplig. Tillstånd pantlånerörelseutöva kundeatt

meddelas bolagäven under förutsättning bolagets rörelse drevsatt av
för verksamheten ansvarig föreståndare uppfyllde kraven som samma

ställdes enskildpå pantlånare. ansökanEn tillstånd skullesom en om
innehålla uppgift stället för rörelsen och byte ställe fick inte skeom av
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fälldes för stöld eller häleri förverkadesdenanmälan. Förutan som
visadetillstånd kunde återkallas dettillståndet för alltid. Ett även om

inte lämpligpå grundrörelsens innehavare utövasig attatt annan var
pantlånerörelse skyldig föra bokrörelsen. drev överDen attvarsom

skulle numrering framgåbokföringen löpanderörelsen. Av genom en
förvarje utlämnat lån, dagenlämnatsvilka mot trans-panter som

beskaffenhetaktionen, lånevillkoren, pantsättarenspantens samt namn,
skyldig låntagarenPantlånaren vidareoch hemvist.yrke att ettgevar

uppgiftförsett bevis, innehållandebokfördamed länets nummer om
förlånesumman, villkoren lånetför pantsättningen,dagen samt

befogenhet undersökaPolismyndighetenbeskaffenhet. attpantens gavs
ordningsföre-bokföring meddela särskildaochrörelsens lager samt att

rörelsens utövande.skrifter i fråga om
vid denna tid omfattadeskommunerna drevpantlånerörelserDe som

övergångsbestämmelserna till den nedanjfrregleringeninte av -
1918:387 idkande pantlånerörelse.angåendenämnda förordningen av

driva2 aktiebolag,0911:53 vissaEnligt lagen soms. om
övrigt särskild stadfästelse pantlåne-förlánerörelse, krävdes aven

bolagsordningar.rörelsernas
förordningenden oktober 19181884 1Kungörelsen ersattes av

Kontrollföreskrifter-idkande pantlánerörelse.angáende8:381 91 7 av
polismyndighetens befogenhet meddelakungörelsen ochi attna

alltför otillräckliga. debedömts Ettordningsföreskrifter hade avsom
förordningen råda botden avsåg påmissförhållanden att varnyasom

minderåriga.utsträckning utgjordeskunder ipantlånarnas storatt av
stöldgods igickmissförhållande det lätt avsättaEtt att attannat var

1918: 12, 52 5.144 LUpantlånerörelserna prop. s. s.
omfattade paragrafer, reglerade i likhet med15Förordningen, som

främst polisiärapantlåneverksamhetenkungörelsentidigareden syn-ur
tillgrepps-förordningen motarbetaHuvudsyftet medpunkter. attvar

förordningen bestämmelser,ändamål idettabrottsligheten. För gavs
underlätta polismyn-avsättningen tjuvgods ochskulle försvåra avsom
överensstämde för-avseendespaningsarbete. I dettadigheternas

angåendedag utfärdade förordningendenordningen med samma
föremålbegagnademed vissahandel m.m.

nyheternakungörelse de väsentligastetill 1884förhållande årsI var
i pantlånerörelseförbud föreskrevsförordningen 1918i mot attatt nu

inte 18 eller berusad. Enfyllt årfrån denemot pantta som varsom
frågaskyldigheter iålades vissapantlånarennyhet att omvarannan

för-efter tjuvgods ellerundersökning på sättverkställa annatatt
uppgifter polismyndigheten och i övrigttillgods, lämnakommet att

vid undersökning efter sådant gods.polismyndigheten dessbiträdaatt
för underlät föra pantbok,straffmaximum denhöjdesVidare attsom
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från 50 kronor till 200 kronor, och den vårdnadshavare kundesom var
i vissa fall ansvariggöras för den under 15 år och försöktesom var

föremål.pantsätta En ytterligare nyhet regleringen skulleattvar
tillämpas även de kommunala pantlånerörelserna LU 1918:52 s.
5 7.--

Förordningen 1918 hade i huvudsak följande innehåll.
Yrkesmässig pantlånerörelse fick bedrivas endast den hadeav som

erhållit länsstyrelsens tillstånd. Tillstånd fick meddelas endast detom
förelåg behov den ifrågasätta rörelsen. I förhållande till 1884 årsav
kungörelse innebar kravet på behov nyhet. Tillstånd kunde endasten
beviljas den råder sig sinöver och egendom och i övrigtsom var
lämplig. Något krav på medborgerligt förtroende föreskrevs inte
längre. Pantlånerörelse fick bedrivasäven bolag eller kommunav
under förutsättning det skedde särskildatt föreståndare.genom
Anmälan skulle till tillståndsmyndighetengöras angående platsen för
pantlånerörelsens bedrivande. Särskild bok skulle föras utläm-över
nande lån och Låntagaren skullemottagna erhållapanter. särskiltav
bevis gjord pantsättning. Pant fick inte den inteom mottas av som
fyllt 18 år eller berusad. Vårdnadshavaren kunde i vissa fallsom var
göras ansvarig för den omyndig och försökte pantsättasom var
föremål. Polismyndigheten ägde granska pantlånarens lager och
bokföring ägde utfärda ordningsföreskrifter i frågasamt rörelsensom
bedrivande. Pantlånaren skyldig biträda Polisen vid efterforsk-var
ningen tjuvgods o.d. Tillstånd driva pantlånerörelsen för-attav
verkades, innehavaren dömdes till för vissa brott. Omom ansvar
vederbörande inte befanns lämplig utöva pantlånerörelsen kundeatt
länsstyrelsen meddela förbud för honom vidare idka rörelsen.att

Vid 1924 riksdagårs väcktes frågan sociala synpunkterom en av
betingad översyn bestämmelserna i 1918 års förordning. Riksdagenav
begärde utredningen tillsättasskulle föratt vilkaöveren att se
åtgärder från det allmännas skullesida kunna vidtas för bortsom att ta
eller minska pantlånerörelsernas sociala nackdelar rskr. 1924:242.
Enligt riksdagen kunde missförhållandena delvis förklaras 1918attav

förordningårs huvudsakligen meddelade ordningsföreskrifter och, när
det gällde förebygga verksamhetens socialaatt nackdelar, endast
innehöll föreskrift fårinte den inteatt panten tasom emot av som
fyllt 18 år eller berusad.är Som exempel frågorpå bordesom
regleras riksdagen bl.a. 1 begränsning belopp,räntans 2angav av
garantier för vård under lånetiden, 3 tillpantens rätt återlösen av

och 4 försäljning.panten pantens
Socialstyrelsen, erhöll det riksdagen begärda uppdraget,som av

lämnade 1930år förslag till förordning angående idkande pant-av
lånerörelse. Förslaget blev dock inte föremål för någon riksdagsbe-
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handling 1937 fick Socialstyrelsenår efter riksdagens begäranutan
rskr. 1936:275 i uppdrag verkställa förnyad utredning iatt en
frågan.

År 1943 lade Socialstyrelsen fram utredning med förslagett nytten
till förordning angående idkande pantlånerörelse. Förslaget ladesav

avvikelser till grund för den nuvarande pantlånelagen.störreutan
När det gällde idka pantlånerörelse godtogs såledesrätten att m.m.

förslaget rörelsen inte skulle få bedrivas tillstånd frånatt utan
länsstyrelsen och tillstånd skulle få meddelas endast behovatt om av

ifrågasättaden pantlånerörelsen förelåg.
Vidare godtogs de förslag Socialstyrelsen lämnade för iattsom

olika avseenden bereda ldntagarna ökat skydd, bl.a. förslag om
pantlånerörelses lokal, vården skyldighetmottagna panter,om av om
för pantlånerörelse ha försäkrade, pantsedelnsatt panterna om
innehåll, låneavgifter, förfallotid för lån, pantförsäljningom om om
och tillhandahållandet överskott efter pantförsäljning 8 11om av -
och 13 18 §§.-

Likaså godtogs de bestämmelser i förslaget utgjordessom av
polismdssiga kontrollföreskrijier, förbud falli vissa pantlåne-iatt
rörelse gods ansvarsbestämmelser 12 och 19 28 §§.samtmottaga -

huvudgrundernaI fråga för pantlánerörelses bedrivandeom
tillerkände Socialstyrelsen länsstyrelsernas mycket långt gående
befogenheter pantlånerörelserna. Enligt förslaget fickgentemot
länsstyrelsen befogenhet i samband med tillståndsgivningenatt ange
den lokal i vilken skullerörelsen bedrivas bestämma vilkasamt
låneavgifterna fick Länsstyrelsen fick vidare befogenhettas ut. attsom
meddela bestämmelser pantlånelokalens beskaffenhet in-ochom
redning, förtiden dess öppethållande avlöningsförmånerna tillsamt
rörelsens personal och de föreskrifter kundenärmare som anses
nödvändiga för rörelsen skulle kunna bedrivas tillfredsställan-påatt ett
de Länsstyrelsen fick befogenhetdessutomsätt. att utse atten person
delta i revisionen pantlånerörelsens räkenskaper och förvaltning,av
dels bestämma hur rörelsevinsten skulle disponeras, dels till attse
låneavgifterna inte högre fordras för skälig förräntningär än som av
i rörelsen nedlagt kapital och ingripadels i rörelsens ekonomiska
skötsel 6 §§.15-

Även i denna del godtogs förslagen. föreslagnamånga Deav
befogenheterna för länsstyrelsen meddela bestämmelseratt om
personalens löneförmåner, särskild revisor, disponera vinstenutse
och ingripa i rörelsens ekonomiska skötsel godtogs däremot inte.att

Socialstyrelsen föreslog fråga företagsformeni för pantlånerö-om
relser den inte skulle bedrivas enskild endastatt utanav person av
kommun, allmännyttigt bolag eller aktiebolag med vinstutdelningen
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begränsad till högst fem Som skäl för förslaget anfördes bl.a.procent.
det i hög grad stötande och olämpligtatt tillåta oregleratvar att ett

enskilt vinstintresse i pantlåneverksamheten. Enligt styrelsen borde
varje frånsträvan pantlånerörelsernas sida erhålla vinst änatt annan
skälig på nedlagtränta kapital förhindras; i fall förelåg alltidannat en
fara för inte önskvärt utnyttjande nödläge.ett ettav

Inte heller i denna del godtogs Socialstyrelsens förslag. I stället
tillerkändes kommunen etableringsföreträde och länsstyrelsen befogen-
het bestämma den låneavgift högst fåratt tasom ut.som

År 1943 hade fråganäven förordningenöversyn angåendeom en av
handel med vissa begagnade föremål blivit aktuell. Med hänsynm.m.
till intresset överensstämmelse mellan bestämmelserna handelnav om
med begagnade föremål, sidan,å pantlånerörelse, å andrasamtena om
sidan, fick den utredning då tillsattes i uppdrag över ävenattsom se
Socialstyrelsens förslag till pantlänelag och däröver avgivnany
yttranden. Utredningen begränsade sig därvid till de punkter, där en
överensstämmelse mellan reglerna handel med begagnat gods ochom
reglerna pantlånerörelse ansågs påkallad SOU 1947:22.mestom

Utredningens föranleddeöversyn endast vissa mindre ändringar i
Socialstyrelsens förslag. Utredningens förslag godtogs.

innebarDet bl.a. länsstyrelsen skall föreståndareatt avgöra om en
gjort sig skyldig till brott skall fortsätta föreståsom att pant-en

lånerörelse eller inte, föreståndare skall kunna anställas föratt denen
tid då tillståndshavaren inte kan till pantlånerörelsen och för filialse

regler införs för det fall föreståndaresamt att avgår eller ären
förhindrad till rörelsen. Förslaget innebar förhållandenaatt även attse
vid rörelseidkarens dödsfall och konkurs reglerades.

Utredningens huvudförslag i övrigt lades till grund för förordningen
1949:723 angående handel med skrot, lump och begagnat gods. För-
ordning 1949 har upphört gälla införandet lagen 1981:2att genom av

handel med skrot och begagnade förordningen 1981:402om varor,
handel med skrot ändrad 1985:433 förordningenoch 1981:403om
handel med begagnadeom varor.

1918 års pantlåneförordning den 1 april 1950 denersattes av
alltjämt gällande lagen 1949: 722 pantlánerörelse pantlånelagen.om
Förordningen hade reglerat pantlånerörelsen främstsagtsom ur
polisiär synpunkt. Den lagen avsåg till inte bara detatt tanya vara
intresset också låntagarnas intresse. De allmänna bestämmelsernautan

i lös egendompanträtt tillämpades dock fortfarande. En närmareom
redogörelse för dessa bestämmelser och pantlånelagens bestämmelser
lämnas i kapitel

I samband med införandet pantlånelagen upphävdes den förutav
nämnda lagen 191 :53l 2 vissa aktiebolag, driva lånerörel-s. om som
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vilken då enbart gällde för aktiebolag drev pantlånerörelse.se, som
1911Enligt lagårs det framgåttansågs det allmännassom ur- -

synpunkt lämpligt kräva särskild stadfästelse på bolagsordning ochatt
ändring bolagsordning hänsyn till dessa bolagsartenav av av
verksamhet jfr lagen [1992:1610] kreditmarknadsbolag ställerom som

liknande krav för finansbolag och andra kreditmarknadsbolag.upp
Med det för offentlig kontroll i socialt och ekonomisktävensystem --
hänseende pantlånerörelse denöver pantlånelagen innebarsom nya-
och efter ikraftträdandet 1944 års aktiebolagslag emellertidansågsav
inte längre sådant behov föreligga prop. 1949:201 29.ett s.

förhållande till 1918I förordning innehållerårs pantlånelagen
följande betydelsefulla nyheter.

Enligt förordningen kunde tillstånd pantlånerörelseutövaatt
meddelas tidsbegränsning. Enligt pantlånelagen skall sådanautan
tillstånd meddelas för viss tid, högst tio år. Företrädesrätt atten

tillstånderhålla har medgivits kommuner bolag eller ekonomiskasamt
föreningar har till syfte driva rörelsen på villkor, fördelaktigaattsom
för låntagarna, och för delägare ellerrätt någon få delutan attannan
i vinsten allmännyttiga företag.

Bestämmelser för till låntagarnas intressen har ocksåatt ta vara
imeddelats pantlånelagen. Länsstyrelsen skall fastställa låneav-t.ex.

gifter för pantlånerörelserna, och förbud har meddelats för pantlånare
särskilt tillstånd länsstyrelsen eller betinga sig vederlagatt utan taav

för lån annorledes i form låneavgift eller fordraän elleratt mottagaav
skuldförbindelse på lånebeloppet. Vidare har föreskrifter lämnats om
skyldighet för pantlånare hålla försäkrad, lånetid ochatt pant om om
försäljning inte blivithar löst.pantav som

För underlätta Polisens spaningsarbete efter stulet gods haratt
kontrollföreskrifterna i vissa avseenden skärpts och sådananya
föreskrifter införts. Bland gäller okända skallpantsättareannat att
avkrävas tillfredsställande legitimation och polismyndigheten iatt orten
får ålägga pantlånare anmäla mottagande föremål visstatten av av
eller vissa slag.

Sedan 1949 pantlånelag trädde i kraft harårs den vidändrats sju
tillfällen. Flera ändringarna endast formellär I materielltnatur.av av
hänseende har ändringar baraskett åren 1971, 1985 och 1991.

I samband med ikraftträdandet den januaril 1965 brottsbalkenav
gjordes del formella följdändringar i 22 och 26 §§ Dantlånelagenen
SFS 1964:204; 1964:10 83, LU rskr. 79.prop. s.

Införandet förvaltningslagen 1971:290 medförde förfarande-attav
bestämmelserna i 27 § ändrades på så den särskildasätt be-att
svärstiden byttesmånad den besvärstid veckorut mot treom en om

föreskrevs i 12 § förvaltningslagen. Det uppnåddes denattsom genom
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särskilda föreskriften Övrigabesvärstid i 27 § upphävdes.om
ändringar i paragrafen endast redaktionell SFSvar av natur
1971:1159; 1971:176 52, KU 74, rskr. 334.prop. s.

På grund tillkomsten lagen 1985:571 värdepappersmark-av av om
naden ändrades bestämmelsen i 11 § andra stycket realisationom av

Ändringenvärdepapper. innebarpantsatta OTC-aktier fåratt pantsatta
försäljas OTC-marknadenpå i stället för enbart offentligpå auktion.
Härigenom kom regler gälla för försäljning enligt fond-attsamma
papperslagen OTC-aktier försäljningpantsatta sådana aktierav som av
enligt konkurslagen och 11 § lagen pantlånerörelse. Vissaom
språkliga ändringar gjordes samtidigt i paragrafen. Sådana ändringar
gjordes i 27 §även SFS 1985:576; 1984852157 118, NUprop. s.
29, rskr. 405.

Till följd införandet lagen 1985:982 näringsidkaresav rättav om
sälja saker inte har hämtats försäljningslagen,att trädde isom som

kraft den 1 juli 1986, ändrades 12 § pantlånelagen. Enligt paragrafen
gällde pantsättaren skulle underrättasatt rekommenderatsnarast genom
brev, den köpeskilling erhålls vid pantförsäljning efterom som -
avdrag för lånesumman, låneavgiften och försäljningskostnaden -
lämnar överskott på minst 10 kr. I konsekvensett med vad hadesom
förordats beträffande försäljningslagen höjdes beloppet till 50 kr.
Paragrafen moderniserades också språkligt SFS 1985:985; prop.
198485:210 30 och 48, LU 198586:3, rskr. 5.s.

Som följd ändringarna i brottsbalken bötesstraffetsen ren av av
utformning och tillämpningsområde, särskilt ändringarna i 25 kap. i
fråga böter och penningböter, ändrades 24 § från och med denom 1
januari 1992 SFS 1991:269; 199091:68 128, JuU 10, rskr.prop. s.
155.

På grund införandet lagen 1991:981 värdepappers-av av om
rörelse, den tidigare fondkommissionslagen,ersatte byttes ordetsom
fondkommissionär i 11 § värdepappersinstitut SFSut mot
1991:983; 1990912142, NU 37, rskr. 349.prop.

Införandet den börslagstiftningen, slutligen, vilken bl.a.av nya
medförde förensamrätten Stockholms fondbörsatt bedrivaatt
börsverksamhet upphörde och möjlighet öppnadesatt bedrivaatt
handel med finansiella instrument förutom vid börs, även vid
auktoriserad marknadsplats, föranledde följdändringar i 11 § pant-
lånelagen SFS 1992:545; 199192:l13, NU 26, rskr.prop. s.
321.

Pantlånelagens gällande lydelse framgår nämnts bilaganu som av
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6 Nuvarande ordning

1 Pantlån

Vi beskriver här först översiktligt de regler gäller närsom
stiftaspanträtt utanför den yrkesmässiga pantlåneverksamheten.

Vissa för den yrkesmässiga pantlåneverksamheten grundläggande
tvingande regler skiljer sig från de regler i huvudsaksom av-
dispositiv karaktär gäller för pantlånet lyftssom annars -
samtidigt fram.

6.1.1 Vad är i löspanträtt egendom

Historiskt är panträttsupplåtelsen så småningomsett utbildad avarten
äganderättsöverlåtelse i säkerhetssyfte. Såväl i äldre romerskav som

i germansk kanrätt panträttsupplåtelsen, med hänsyn till det ändamål
den tillgodosåg, betecknas villkorlig äganderättsöverlåtelse.som en

Gäldenären överlät till sin långivare äganderätten till viss egendom,
under förbehåll egendomen skulle återgå till gäldenärenatt hanom
betalade sin skuld. Villkoret kunde också utformas så långivarenatt
erhöll äganderätten först sedan det visat sig skulden inte betalades.att
Förfarandet framstod provisorisk betalning änsom en ettsnarare som
ställande säkerhet.av

Det slag egentlig panträtt först utbildades i den romerskaav som
innebarrätten långivaren fick egendomen i sin besittningatt utanmen

tillägnarätt sig den. Värdet säkerhetenatt låg i den påtryckningav
han kunde gäldenärenutöva på hindra honom frånattgenom att
använda sig egendomen. Som jämförelse kan detnämnas nuvarandeav
institutet retentionsrätt till säkerhet exempelvis för hittelön och
kostnader för upphittat föremåls vård låntagaresett ochsamtm.m.
depositaries hållarätt kvar lånat och inlagt gods, 11:3att och 12:8
handelsbalken, vidare den retentionsrätt enligt köplagensom
1990:931 tillkommer köpare 42 § och säljare 31 §. Senare blev
det vanligt långivarenpanthavaren avtal sigatt vidrätt attgenom gav
utebliven betalning behålla sin egendom eller sälja denpanten som
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och sig betald köpesumman. Så småningomgöra ansågs sådantettur
avtal underförstått det inte uttryckligen träffats.även om

Även i germansk efterträddes den äldsta formen denrätt panträtt,av
villkorade egendomsöverlåtelsen särskild Denpanträttstyp.av en
innebar långivare inte hade personlignågon fordran för vilkenatt en

utgjorde säkerhet, fick sighålla uteslutande tillpanten utan panten.
Jämför § i den nuvarande7 pantlånelagen. Panthavaren fick alltså vid
utebliven betalning behålla sin egendom. Någon personligpanten som
fordran fullgörapå denne skulle prestationenägaremot pantens att
hade alltså inte panthavaren. Senare uppkom regeln realiseraatt panten
till gäldande skulden. Jämför 11 § i pantlånelagen.av

Enligt svensk kan beskrivas sakrättsligt skyddadrätt panträtt som en
panthavaren befogenhet viss prestation interätt näratt,som ger en

behörigen lämnas, tillgodogöra sig dess värde den förpantadeur
egendomen med viss förmånsrätt.

När det gäller i lösöre gäller alltsedan 1734 års lag kravpanträtt på
panthavaren får överlämnad till sig dvs.pantsättaren,att panten attav

fårhan i sin besittning för det sakrättsliga skyddet skallpanten att
inträda. Traditionsprincipen gäller således huvudregel försom
upplåtelse i lösöre. Jämför den s.k. lösöreköpsförordningenpanträttav
l845:50 1 inneburit lättnad i formerna för ställandes. som en av
säkerhet traditionens ersättande med publiceringsförfarandeettgenom
för köparen, pantlånaren sakrättsligt skydd.att ge e.g.

i egendom förekommerPanträtt lös i flera former: på grundpanträtt
upplåtelse och legal grundPanträtt på upplåtelse kanpanträtt.av av

somindelas i förenad med besittning, vanligen kalladpanträtt är
handpant eller handfången och besittning, vilkenpanträttpant, utan
brukar kallas underpant eller hypotekarisk Som exempelpanträtt. på
legal kan näringsidkares sälja intepanträtt sakernämnas rätt att som
hämtats enligt lagen 1985:982 med jämför 50 § andrasamma namn,
stycket konsumenttjänstlagen 1985:716, hotellinnehavares för-
säljningsrätt med avseende resgods medfört enligtpå lagengästensom
1970:980 retentionsrätt för fordran hos hotellgäst kommis-samtom
sionärers till för vissa fordringarsäkerhet tillgodogöra sigrätt att
kommittentens egendom med stöd lagen 1914:45 kommission,av om
handelsagentur och handelsresande.

Panträtten skall bereda långivaren säkerhet isagt pantenssom
värde, hans fordran inte betalas. Panträtten således vanligenärom
accessorisk till fordran, behöver inte det. vissaI rätts-en men vara

betonas emellertid dess accessoriska karaktär till den gradsystem att
den inte kunna elleruppstå bestå giltig huvudfordranutan attanses en
funnits.
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Enligt svensk kanrätt dock beståpanträtten utan att vara accesso-
risk till fordran. Det innebär panträtten beståren att även denom

skullepantsäkrade fordringen preskriberas, 11 § preskriptionslagense
1981: 130. Det finns inte heller något hinder långivare ochmot att en

låntagare ordnar sitt rättsförhållande på sådanten sätt långivaren,att
inte betalas, nöjer sig med hålla sigom tillpengarna att värde,pantens

rätt gällandegörautan någotatt personligt krav låntagaren, ävenmot
det sedan skulle visa sig dess värde inteom räcker tillatt för täckaatt

det utlånade beloppet.
Den panträtt stiftas överlämnande tillsom dengenom pantav

yrkesmässiga pantlåneverksamheten enligt pantlånelagen 1949 är av
denna även någon uttryckligart, bestämmelse i den riktningenom inte
finns intagen i pantkontrakten pantsedlarna. Enligt huvudregeln i 7
§ pantlånelagen får inte den bedriver pantlånerörelse utöversom

begära eller skuldforbindelsepanten ta på lånebeloppet.emot
I vanliga fall är emellertid beroendepanträtten huvud-attav en

fordran uppkommit och består. Långivaren inteär hänvisad bara till
för få betalning.panten Han kanatt gällandegöra sin fordran mot

låntagaren personligen och i anspråk andra tillgångarta än Förpanten.
panthavaren kan det många gånger uppenbar fördel kunnavara en att

igöra så stället for realiseraatt Den kreditgivningpanten. som
affärsbanker, sparbanker och andra kreditmarknadsbolag lämnar mot
säkerhet i fast eller lös egendom detär slaget. När fordringen harav
betalats upphör panträtten.

I det sammanhanget kan också nämnas de standardiseradeatt
formulär bankerna använder brukar regelmässigt innehållasom s.k.en
generalpantklausul. Jämför det romerska institutett.ex. general-
hypotek, där omfattadepanträtten allt vad pantsättaren ägde eller
kunde förvärva; Anners, Den europeiska rättens historia Uppsala
1975, 73 74. Klausulen föreskriver gällers. till säkerhetatt panten-
dels för det aktuella lånet, dels för pantsättarens övriga skulder till
banken, dels för bankens framtida fordringar pantsättaren. Det sistmot
sagda dessutomär exempel påett pantsättning fulltatt även ären
bindande för fordran inteännu uppstått.en som

Som jämförelse kan vidare nämnas del pantkontrakt innehålleratt en
klausul långivaren pantbankenatten harom kvittarätt att- -

överskott låntagarens skuld förmot såld källa: Pantbe-pantannan
låning AB Göteborgs lånekassa,- Aktiebolaget för Varubelåning, m.fl.
pantbanker.
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6.1.2 i praktikenPanträtten

möjlighetenomsättningsvärde och detsiktePanträtten på ärpantenstar
säkerhet.sig värde panthavarenstillgodogöra detta utgöratt som

sig omsättningsvärdemöjlighet tillgodogöraPanthavarens att pantens
tillgodogörandetolika krav måstekan då ske Något påpå sätt. att

undantagsfallutmätning ställs endast iföregås dom eller upp.av
kommit i dröjsmål medsåledesPanthavaren kan så pantsättarensnart

sälja undersig detta värdebetalningen tillgodogöra att pantengenom
behålla sinoffentlig auktion, ellerhand, på att pantengenom som

skuldebrev, självvärdering eller, det frågaefter är ettomomegen
dockyrkesmässiga pantlånerörelsen gällerdriva dendetsamma. För

särskilt försäljningsförfarande.för Någontill skydd pantsättarna ett
sidanrealisera föreligger andraför panthavaren åskyldighet att panten

inte.
vidare tillägna sig detdock intepanthavare har rättEn att utan

Även förbehålla siginbringat. han kanbelopp försäljningen omsom
lämpligast, skyldighansälja det hanpå sätt ärrätt attatt panten anser

får kvittningtill Hanredovisninglämna pantsättaren. genomen
hansvad influtitsig myckettillgodogöra så motsom svararav som

skall det överlämnas tillöverskott pantsätta-fordran. Uppkommer ett
redovis-handelsbalken. Bestämmelsen10 kap. 2 §t.ex. omren, se

föremellertid dispositiv. Till skyddi handelsbalkenningsskyldighet är
6.3.2 tagits in§ avtalslagen se avsnittdärför i 37harpantsättaren en

avtalsvillkorregel innebärtvingande utanatt pantenatt ett omsom
dröjsmålkommer ipanthavaren,vidare skall tillfalla pantsättarenom

avtalOgiltigheten kan dock bara drabbabetalningen, ogiltigt.med är
sälja inträtt. Omträffats innan pantsättaren,rätten pantenattsom

får behållamed panthavarensedan väl den inträtt, går pårätten att
fullt giltigt.betalning dettaärpanten som

enligtyrkesmässig pantlånerörelsedriverFör dem pant-som
bestämmelse redovis-sådan tvingandefinns ocksålånelagen omen

12 §.ningsskyldighet
regelpanthavarenssakrättsliga skyddet innebär panträttDet att som

borgenärer ochvika för de anspråkinte behöver pantsättarens
Endastden egendomen.kan riktasingularsuccessorer pantsattamot

godtrosförvärv detta skydd.bestämmelserna begränsarom
beroende vadfår, påBåde panthavaren och pantsättaren som

säkerhetsstadiet.avtalats, förfoga påöver panten
tillöverlåta sinkan således regelPanthavaren panträtt en nysom

Vid sådanvidare återpantsätt-panthavare. Han kan pantsätta panten.
befogen-inte kan återpanthavarenning gäller dock han störreatt ge

handelsbalken. det fall10 kap. 6 § Förvad han själv harheter än

60



sou 1993:61 Nuvarande ordning

består aktierpanten och andra delaktighetsbevis i bolagav eller
obligationer föreskrivs dock pantsättaren medgeratt åtgärderna i ett
särskilt skriftligt avtal, 2 och 4 §§ lagen 1979:750 förfogarätt attom
över tillhöriga fondpapper. Den förfogarannan fondpapperöversom

ha till deträtt enligtutan 2att och §§4 döms för olovligt förfogande
enligt 10 kap. §4 brottsbalken, inte strängare straff angivetär förom
gärningen 5 §. Panthavaren får inte heller särskild tillåtelse lånautan

eller användaut den förpanten bruk 10 kap. 3 § handelsbalken.eget
Huruvida panthavare dessutom har rätt säljaen att panten som

riskerar kraftig sjunka i värdeatt är osäkert, likaså sådanom en
situation honom rätt säga lånet elleratt krävager säkerhet.upp en ny
För skydda panthavaren brukaratt därför låneavtalen innehålla
bestämmelser honom sådan Somrätt. exempelsom ger på sådanaen
villkor kan denämnas standardklausuler bankerna använder sigsom
av.

Pantsättaren kan sinå sida överlåta föremål belastatärett medsom
Han kanpanträtt. bort föremålet ellert.ex. han kan sälja det,ge men

han kan inte i fallnågot överlämna det förrän panträtten upphört. Han
kan upplåtaäven ipanträtt Det förfarandetnärmareny pant.samma
vid sådan sekundär pantsättning regleras lagen 1936:88genom om
pantsättning lös egendom innehaves tredjeav För-som av man.
säljningen föremål är i pantlånerörelsernaav pantsatta går tillsom så

pantsättaren överlämnaratt pantsedeln till köparen.
Pantsättarens rätt upplåta sekundäratt kanpanträtt begränsas genom

pantavtalet. Huruvida pantsättarens rätt överlåta detatt pantsatta
föremålet kan begränsas oklart.är Det förekommer dock att pant-
lånerörelserna i pantkontrakten föreskriver pantsedeln inte kanatt
överlåtas.

1.3 Pantlånelagen

Lagen 1949:722 pantlånerörelse pantlånelagen träddeom som
nämnts i kraft den 1 april 1950. Som framgått, finns lagtexten i
bilaga

Pantlånelagen innehåller regler syftar till dels motarbetaattsom
tillgreppsbrottsligheten, dels skydda låntagare.utsatta

I lagmotiven prop. 1949:201 17 konstateras den yrkes-s. att
mässiga pantlåneverksamheten fyller viktig uppgift kreditväsen-en
dets område den för många erbjuderatt den endagenom till buds
stående utvägen vinna åtminstone tillfälligatt lättnad vid penning-en
brist. Därvid framhålls den situationatt de lånesökande befinnersom
sig särskilt de mindre bemedlade, kan verksamheten inteom-
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därförotillbörligt Detutnyttjas sätt. ärkomma påreglerades ettatt-
förtill förenålpantlåneverksamheten görssarnhälleligt intresse attett

intressetill polisens kommahänsyninte barareglering, atttarsomen
förnågorlunda verksamt skyddockså skapartjuvgods, ettutan

låntagarna.
viktig för hur långtfinnsframhålls dock det gränsmotivenI att en

restriktiv pantlåreverk-får inte sådrivas. Den görasreglering kan att
allmänttillgodoseändamålkan fylla sittintesamheten ettatt mer

17.näringsfriheteninskränkeri onödanoch inte hellerkreditbehov
tillståndenligt lagenkrävspantlånerörelsebedrivaFör att av

sådan rörelseifall behovfår baratillståndlänsstyrelsen. Ett av enges,
antingenföreträdesvisskall dåTillståndföreligga. avseanses

förening harekonomiskellerbolageller ettkommunen ett somen
ändamål.allmännyttigt

tilltillstånd lämnasutnyttjas, fårinte ävenföreträdesrättenOm ett
enskildtillbolag ellerallmännyttigticke person.en

sighan har gjorttillstånd krävsskallenskildFör attatt personen
lämplig.i övrigtordentlighet ochochför redbarhetkänd anses

i tiden. Ettbegränsasvidare måstetillsfår inteTillstånd utanges
tioför år.får högsttillstånd ges

ellerbolagkommun ellerdrivspantlånerörelsenOm ett enav en
föreståndare,särskildfinnas anställddetförening, skallekonomisk en

rörelsenbehörigt Ompå sätt.för rörelsen utövas ettattansvararsom
ekonomiskbolag ellervanliga utövasdet är ett enavsom --

länsstyrelsen.godkännasföreståndarenskallförening av
brottsbekämpningsikte bådebestämmelser nämntsDe tarsom nu

bestämmel-ytterligareinnehåller emellertidlåntagarskydd. Lagenoch
ochverksanhetbrottsförebyggandepolisenssiktedirekt påtarser som

låntagarna.skyddet av
polisensunderlätta arbetetill förbestämmelserBland de är attsom

legitimation ochskall avkrävasokända pantsättare attkan nämnas att
tillträde tilltillharförutom den rättpolismyndigheten pant-att-

pantboken får åliggagranskaochlokalerlånerörelsens rätt att en-
mottagits.föremålpolisenanmäla förpantlånerörelse att som

befogen-länsstyrelsensdelstill skydd för låntagarnaFöreskrifter är
får delslåneavgift räntahögstafastställa den tas ut,het att som

formiersättning för lån äneller krävaförbudet att ta annan av
lånebelop-skuldförbindelse påkräva ellerlåneavgift eller emotatt ta

hållapantlånarenskyldighet förreglerVidare kan nämnas attpet. om
inteförsäljningochförsäkrade, lånetid panterpanterna av somomom

låntagarna.löses av
åliggertillsynsmyndighet. Detochtillstånds-Länsstyrelsen är

pantlånerörelserna.tillsynfortlöpande överlänsstyrelsen utövaatt
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De sanktioner kan komma i fråga försom den brytersom mot
föreskrifterna i lagen är dagsböter och böter.

Polismyndighetens beslut får överklagas hos länsstyrelsen. Länssty-
relsens beslut får överklagas hos regeringen.

En närmare beskrivning innehållet i lagens olikaav regler lämnas
i den allmänna motiveringen kapitel 8 i anslutning till de olikaatt
frågorna till behandling.tas upp

6.2 Verksamhetsregler för kreditgivarem.m.

Man kan försäga i allatt näringsverksamhetstort sett ställs vissa
eller mindre preciserademer kvalitetskrav på utövaren verk-av

samheten. För vissa verksamheter ställs särskilda sådana krav.
Som exempel detpå kan nämnas krav på visssenare företagsform,
sakkunskap, vandel Sådana krav brukar vanligtvism.m. förenas
med någon form tillstånd auktorisation ellerav godkännande,
legitimation, licens m.m. för utöva verksamhetenatt och med
möjlighet för tillståndsgivaren återkallaatt tillståndett när
villkoren inte längre uppfylls.

För verksamheter inte kräver något särskiltsom tillstånd får
möjligheterna till näringsförbud och företagsbot liknandeen
funktion återkallelsen.som

I avsnittet redovisas först reglerna i kreditmarknadsbolagslagen
och bankrörelselagen. Därefter redovisas reglerna näringsför-om
bud och företagsbot.

6.2. 1 Kreditmarknadsbolag

Lagen 1992:1610 kreditmarknadsbolag,om trädde i kraft densom
januari1 1994, innehåller inte bara regler för de företag fårsom vara

verksamma på fmansieringsmarknaden också reglerutan derasom
kreditgivning. Lagen 1992, innebär anpassning till EG-rätten,som en
har lagen 1963:76ersatt kreditaktiebolag och lagenom 1988:606

finansbolag.om
Lagen i första hand reglera finansbolagenavser att och kreditaktie-

bolagen har sådan räckviddmen denen gäller iatt förstort sett
samtliga företag bedriver finansieringsverksamhetsom konsumen-mot
ter.
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pantlånerörelser,exempelvisbedrivsverksamheterSådana avsom
från lagenstagits undanuttryckligenharoch bankerhypoteksinstitut

finns också.undantagVissa andratillämpningsområde.
den redangrundats påpantlånerörelsen harför attUndantaget

kontrolloffentligunderoch stodlagstiftningsärskildomfattades enav
211.199293:89prop.länsstyrelserna s.av

finansierings-yrkesmässigallkorthetinnebär iLagreglerna att
efter tillstånddrivas barafårkonsumenterverksamhet avmot

Finansinspektionen.
i aktiebo-drivsfinansieringsverksamhetentillstånd krävsFör att

sundhetskrav pågrundläggandeställs ocksålagsform. Det ett
verksamheten.

bedrivasskall såverksamheteninnebär attsundhetskravet att
och i övrigtupprätthållskreditmarknadenförtroende förallmänhetens

dendet intesund. Kankan antas attverksamhetenså att anses
får tillstånduppfylla det kravet,kommerverksamhetenplanerade att

meddelas.inte
bolagetstillstånd kanför nämnasförutsättningar attövrigaBland

enligtskalligångsättandeverksamhetensvidkapitalbundna egna
fårFinansinspektionenmiljonerminst 5huvudregeln motsvara ecu.

miljonminst 1dockbelopp,medge lägre ecu.ett men
kredit-rörelseregler. EttvissaunderkastadevidareBolagen är

sådanfinansieringsverksamhet ochbedrivabarafårmarknadsbolag
Bolagsordningen,därmed.sambandnaturligtharverksamhet ettsom

underskall bl.a.Finansinspektionen,godkännasskall angeavsom
skall ske.egendomoch förvärvupplåninglångivning,villkorvilka av

meddelabemyndigande i lagen närmareenligtfårFinansinspektionen
innehålla.skallbolagsordningenvadochverksamhetenföreskrifter om
aktier ochförvärvbolagensbegränsarocksåfinnsRegler avsom

finansie-driverföretagdessaföretag,i andraandelar oavsett om
verksamhet.ellerringsverksamhet annan

föreskrivskreditgivning,kreditmarknadsbolagens attgällerdetNär
förväntasgrunder kangodapålåntagarenbeviljas barafårkredit om

låneförbindelsen.fullgöra
kapitaltäckning.föreskrifterocksåinnehållerLagen om

krav påinnefattar ävensundhetskravetnämnda etttidigareDet
företagsled-iingårför delämplighetochsakkunskap sompersoner

motsvarandegällerägarprövninglagregler ettGenomningen. om
företagethurpåverkakandenför ägarelämplighetskrav även som

syftevandelsprövning. EttinnefattarLämplighetsprövningensköts. en
drivakriminellaförförsvåraprövning bl.a. attärmed denna personer

kreditmarknadsbolag.inflytande övereller utöva ett
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Tillsynsmyndighet Finansinspektionen.är Den skall till attse en
sund utveckling verksamheten främjas.av

Kreditmarknadsbolagen skyldigaär lämna uppgifter verksam-att om
heten till inspektionen inspektionenoch får också genomföra under-
sökningar hos bolagen.

Finansinspektionen får förbjuda bolagen verkställa vissa beslutatt
bolagen fattat eller förelägga bolagen rättelse.göra Inspektio-som att
får vidare återkalla tillstånd får förenas med förbudnen attsom

fortsätta verksamheten eller meddela varning. Förelägganden eller
förbud får förenas med vite.

Någon sanktion finns inte den bedriver tillståndspliktigmot som
finansieringsverksamhet berättigad till det. Finansin-utan att vara
spektionen får i sådant fall förelägga denne upphöra medett att
verksamheten. Ett sådant föreläggande får förenas med vite.

Finansinspektionens beslut kan överklagas hos kammarrätten.

6.2.2 Bankrörelser

Bestämmelser banker finns i bankrörelselagen 1987:617.om
Reglerna i med de regler gäller förmotsvarar stort sett som

kreditmarknadsbolag.
Tillstånd, eller s.k. oktroj, meddelas dock inte Finansinspektio-av

regeringen.utannen av
Någon behovsprövning den planerade bankrörelsen får inte ske.av

Däremot gäller villkor för oktroj motsvarande sundhetskravettsom
föreskrivs för kreditmarknadsbolag. En prövning större ägaressom av

lämplighet skall också ske.
Några andra sanktioner den bryter föreskrifterna imot motsom

lagen meddeladän oktroj kan återkallas finns inte.att en

6.2.3 Näringsförbud

juli 1986Den 1 infördes den gällande lagstiftningen näringsför-nu om
bud. Reglerna lyftes konkurslagen och särskild lag 1986:436ut en

näringsförbud infördes. Lagstiftningen ledde till utvidgade reglerom
näringsförbud i huvudsakligt syfte hindra oseriösa näringsidkareattom

från driva näring.att
Utvidgningen innebär i korthet enskild näringsidkare elleratt en

företrädare för juridisk kan åläggas näringsförbud, även detperson om
inte förekommithar någon konkurs. Brottslighet inte ringa,ärsom
liksom underlåtenhet betala skatter, tullar och avgifter till detatt

14-04843
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allmänna, kan under vissa Förutsättningar leda till näringsförbud 1 §.
En grundläggande förutsättning vederbörandeär åsidosatt vadatt grovt

ålegat honom i näringsverksamhet och förbud påkallatärsom att ett
från allmän synpunkt.

1985862126I uttalas med brott inte ringaärattprop. som menas
brottslighet viss svårighetsgrad. En brottslighet i näringsverk-av en
samhet föranleder inte helt kortvarig frihetsberövande påföljdsom en

Ävenborde normalt bedömas kvalificeratså åsidosättande.ettsom
brottslighet vissa bokföringsbrott och uppbördsbrott kanannan som

hänföras dit, de under lång tid eller vid flertalettom upprepas
tillfällen.

Liksom tidigare kan näringsförbud dessutom i vissa fall meddelas
i samband med konkurs 2 §.

Den har ålagts näringsförbud får inte driva näringsverksamhet.som
fårHan heller inte bolagsman, styrelseledamot, verkställandevara

direktör viceeller verkställande direktör i aktiebolag eller iett annan
Ävenegenskap ställföreträdare för aktiebolag 6 §. vissavara

begränsningar i fråga anställning finns 7 §.om
näringsförbudFrågor allmänprövas domstol talanpäom av av

åklagareallmän 8 §.
bryterDen meddelat förbud kan enligt 25 § dömas förmot ettsom

överträdelse näringsförbud till fängelse i högst itvå år ringa fallav
till böter eller fängelse i högst månader.sex

Riksskatteverket för register näringsförbudsregistretett över- --
näringsförbud 23 §.

Näringsförbudsregistret offentligt. Utdragär registret skallur
fortlöpande aktiebolagsregistret,sändas till bl.a. handelsregistren, de
föreningsregister i lagen 1951:300 ekonomiskasom avses om
föreningar kronofogdemyndigheteroch samtliga tillsynsmyn-ärsom
digheter i konkurs.

Det tillsynsmyndighetenär i konkurs tillsynenutövar översom
efterlevnaden näringsförbud. Tillsynsmyndigheten skall göraettav
anmälan till åklagaren det finns misstänkaskäl förbudatt att ettom

Ävenöverträds 24 §. polisen har inom för sina allmännaramen
uppgifter för uppdaga överträdelser eftersom dessaett ärattansvar
kriminaliserade.
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6.2.4 Företagsbot

Reglerna företagsbot finns i 36 kap. brottsbalken. Företagsbot kanom
enligt 36 kap. §7 yrkande åklagare utdömas för brott harav som
begåtts i utövningen näringsverksamhetav om
1 brottsligheten har inneburit åsidosättande de särskildaett grovt av
skyldigheter förenadeär med verksamheten eller ärsom annars av
allvarligt slag och
2 näringsidkaren inte har gjort på vad skäligen kunnat krävas försom

förebygga brottsligheten.att
Av förarbetena prop. 198586:23 framgår företagsbot kanatt

aktualiseras bara det har begåtts brott i verksamheten. Samtligaettom
objektiva och subjektiva rekvisit i straffstadgande måsteett vara
uppfyllda. Det kan fråga både brottsbalksbrott och brottvara om mot
specialstraffrätten, brottet måste begånget i utövningenmen vara av
näringsverksamhet. Det uppställs inte något krav på gärnings-att

åtalas för brottet eller identifieras, det måste klartståmannen ens men
brott blivit begånget.att ett

Särskilda skyldigheter förenadeär med verksamheten i förstaärsom
hand skyldigheten enligt skatteförfattningarna betala skatt och andraatt

Ävenavgifter till det allmänna. andra skyldigheter följersom av en
Åsidosättandetviss verksamhet omfattas. dessa skyldigheter skallav

dock grovt. Vad gäller den alternativa grunden ligger redanvara
i beskrivningen den avsedda brottsligheten, denna skallav att vara av
allvarlig art. Därtill kommer bedömningen enligt förarbetenaatt
innefattar kvantitativäven aspekt. Se JO:s uttalande i Dnr 3276-en
1990.
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6.3 Aktuella regler konsumentskyddet vidom
kreditgivning

Regler krediter i allmänhet finns i antal lagar. Vidareett stortom
finns regler krediter i lagar behandlar verksamheten inomom som

Ävenföretag yrkesmässigt bedriver utlåningsom av pengar.
allmänna avtalsrättsliga regelsystem får ibland betydelse för en
kredit.

Den kreditgivning pantlånerörelserna driver vänder sig isom
första hand till enskilda. förekommerDet visserligen kredit-att
givningen används iäven näringsverksamheten, regelen men som

frågadet krediterär avsedda huvudsakligenär för enskiltom som
bruk, s.k. konsumentkrediter.

det följandeI lämnas redogörelse för de regler kanen som
komma tillämpas desspå krediter. För sammanhangets skulleatt

därvid del det redan framgått.upprepas en av som
Den lagstiftning i första hand har betydelse konsument-påsom

kreditomradet bestämmelser inomär allmän avtalsrätt och allmän
marknadsrätt reglerna i konsumentkreditlagen och kredit-samt
marknadsbolagslagen.

Annan lagstiftning också beaktas imäste det härsom samman-
hanget allmännaär panträttsliga regler. Vi har redan berört några

de för grundläggande reglerna.panträtten Här redovisar vi deav
regler sikte på skydda pantsättarna.tar attsom

6.3.1 Allmänna lagregler till skydd för pantsättare

grundläggandeDe reglerna rörande rättsförhållandet mellan panthavare
och finns i 10 kap.pantsättare handelsbalken. Det har vi nyss
konstaterat se avsnitten 6.1.1 6.1.2och ovan.

Reglerna i dispositiva. betyderär Det destort sett att parterna, om
varken behöver sig efterär överens, handelsbalkensrätta bestämmelser

eller efter de regler fastslagits i rättspraxis, har frihetutan storsom att
i själva utformaavtal sitt mellanhavande.

Bestämmelserna skrivna med tankeär på pantsättning lösöre,av
dvs. lösa saker inklusive kreatur. Bestämmelserna tillämpas
emellertid på pantsättningäven rättigheter, dvs. för fordringsrätterav
och andelsrätter sig uttryck i obligationer och andratar t.ex.som
skuldebrev, växlar, aktier, pantbrev i fast egendom m.m.
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dispositivaDe reglerna i handelsbalken kompletteras tvingandeav
lagregler till skydd för förutompantsättaren i pantlånelagen i bl.a.
lagen 1979:750 förfogarätt tillhörigaöver fondpapper,attom annan
lagen 1915:218 avtal och andra rättshandlingar förmögenhets-påom
rättens område avtalslagen och lagen 1936:81 skuldebrevom
skuldebrevslagen. Dessa regler kan alltså inte sättas sidan genom
avtalet.

Allmänt gäller pantsättaren föratt han är tillägareattansvarar
eller har förfoganderättpanten över den. På sätt hansamma ansvarar

för fordringar och andraatt rättigheterpantsatta giltiga.är Om
däremot skuldebrev visar sigett pantsatt värdelöst, därförvara att
gäldenären insolvent,är blir dock inte pantsättaren ersättningsskyldig.
Det framgår 9 § andra stycket skuldebrevslagen jämfört med 10 §av

lag.samma
Tvingande lagregler förfoganderättparternas över påom panten

säkerhetsstadiet saknas i I 10:6 handelsbalkenstort finnssett. en
bestämmelse återpantsättning säger panthavaren inte kanom attsom

återpanthavaren befogenheterstörre han självän har.ge För åter-
pantsättning fondpapper gäller enligt den nämnda lagenav ovan
1979:750 särskilda tvingande regler 4 §.

Vidare gäller enligt 10:3 handelsbalken panthavaren inte får lånaatt
eller använda den förut bruk.panten eget

Enligt 10:3 och 10:4 panthavarenär skyldig vårda Hanatt panten.
skall till börja med förvaraatt på betryggandepanten sätt så denett att
inte blir förstörd, skadad eller stulen. Om han försummar sin vårdplikt

påföljdenär skadeståndsansvar. Pantsättaren kan i sådan situationen
kvitta sitt krav på skadestånd panthavarens fordran. Förmot att
panthavaren skall bli skadeståndsskyldig fordras dock skadanatt
uppkommit hans vårdslöshet.genom

Lagregeln i 10:2 pantförsäljning dispositiv.är För fondpapperom
gäller dock enligt 1979 års fondpapperslag särskilda tvingande regler

Även panthavaren3 §. således får förbehålla sig säljarättom att
detpå han finnersätt lämpligast,panten innebär det inte för-att

säljningen får ske hur helst. Han måste hänsyn till pantsättarenstasom
intressen.

Panthavaren får inte heller vidare lägga beslag detpå belopputan
försäljningen inbringat. Han måste lämna redovisning tillsom en

Ompantsättaren. det uppkommer överskott sedan panthavarenett
kvittning tillgodogjort sig så mycket försäljningsbeloppetgenom av

hans fordran, skall detta enligtmot vad föreskrivssom svarar isom
10:2 överlämnas till pantsättaren.
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37 §I andra stycket avtalslagen har panthavarens redovisnings-
skyldighet blivit föremål för särskild tvingande regel. förbjudsDären
förbehåll förverkande pant.om av

6.3.2 Regler för avtal

Avtalslagen gäller för konsumentkrediter.även
i 36 §Den i lagen intagna generalklausulen det möjligtgör att

jämkning komma till med oskäligarätt avtalsvillkor.genom
Avtalslagen kan den enskilde konsumenten siganvända hannärav

ingått avtal med företag och sedan råkar i tvist med företagetett ett
avtalet.om

Domstolsavgörandet gäller dock förbara just detta individuella fall.
Avgörandet hindrar inte företaget från fortsätta använda avtaletatt att
med det oskäliga villkoret.

För brott god kreditgivningssed enligt 5 § konsumentkreditlagenmot
se vidare 6.3.5 nedan har inte föreskrivits någon särskild sanktion.
Allmänt torde dock enligt doktrinen gälla kravet på godatt, om
kreditgivningssed inte har iakttagits vid avtalets utformning och det
leder till negativa effekter betydelse förnågon konsumenten, attav
denne ofta torde kunna få avtalsvillkoren jämkade eller lämnade utan
avseende med stöd 36 § se Anders ErikssonGöran Lambertz,av
Konsumentkrediter, Kommentar till 1992 konsumentkreditlag,års
Publica, upplaga 1:1, 89 90.s. -

liknandeEn bedömning får kunna vid tillämp-göras ävenantas
ningen iden avsnitt, 6.3.3, redovisadenästa avtalsvillkorslagen.av

6.3.3 Avtalsvillkorslagen

Lagen 1971:112 avtalsvillkor konsumentförhállandeni syftar tillom
skydda konsumenterna avtalsvillkor ensidigtatt mot som gynnar

företagen på konsumenternas bekostnad. Lagen marknadsrättsligär en
lag och har samband med marknadsföringslagennära 1975,ett som

i avsnitt 6.3.4.nästapresenteras
§1 i avtalsvillkorslagen innehåller liknande generalklausulen som

avtalslagen. Enligt klausulen kan villkor näringsidkareett som en
använder vid erbjudande tjänst eller nyttighet tillav vara, annan
konsument förbjudas villkoret oskäligt med hänsyn tillärom
vederlaget och övriga omständigheter.
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Lagen framförallt inriktadär på i de standardvillkoratt sanera som
företagen använder i köpeavtal, avbetalningskontrakt, garantier och
liknande formulär.

Det Konsumentverketär KOV och Konsumentombudsmannen
KO övervakar lagen följs och det Marknadsdomstolenärattsom

prövar avtalsvillkorytterst oskäligt.är Avtalsvillkorslagenettsom om
kan således inte användas enskild konsument vill haav en som
rättelse. I sådant fall får konsumenten i stället använda sig 36 §av
avtalslagen.

Även avtalsvillkorslagen och bestämmelsen i 36 § avtalslagenom
har olika funktioner finns tidigare sakligt sambandantytts ettsom
mellan dem. Bestämmelserna har rekvisit, nämligen oskäligasamma
avtalsvillkor. Bedömningen enligt avtalsvillkorslagen inriktadär på
typiska effekter eller konsekvenser visst villkor, medanettav
avtalslagens bestämmelse sikte på konkret situation.tar Omen
Marknadsdomstolen har förbjudit näringsidkare använda visstatten ett
villkor, torde allmänäven domstol finna villkor oskäligt enligtsamma
36 § avtalslagen näringsidkaren förbudet skulle användatrotsom
detsamma.

Många ärenden klaras förhandlingar mellan KOV ochav genom
företaget och avslutas företagetnär utformat godtagbarsom en
formulär. Om företaget inte det, kangör KO i vissa fall utfärda ett
förbudsföreläggande. Godtas föreläggandet företaget gäller detav som
förbud Marknadsdomstolen. I andra fall för KO ärendet vidare tillav
Marknadsdomstolen.

Marknadsdomstolen kan utfärda förbud använda oskäligaett mot att
avtalsvillkor och förena detta med vite kan dömasett utsom om
företaget bryter förbudet.mot

Lagen gäller både vid försäljning och tjänster och vidav varor
försäljning fast egendom. Den täcker också olika formerav av
uthyrning. Dess betydelse för kreditavtal begränsadär denattgenom
inte gäller i fråga verksamhet understår tillsyn Finansin-om som av
spektionen.

Frågan huruvida lagens tillämpningsområde omfattar pantlåneverk-
samhet behandlas i utredningens överväganden, kapitel

6.3.4 Marknadsföringslagen

Inte bara konsumentkreditlagen innehåller regler marknadsföringom
krediter se närmare avsnitt 6.3.5. Aven i marknadsföringslagenav

1975:1418 finns sådana bestämmelser. Här detär särskilt de
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allmänna bestämmelserna otillbörlig marknadsföring 2 § ochom
informationsskyldighetnäringsidkares §3 får betydelse.som

sanktioner komma frågaDe kan i förbudsföreläggande ochärsom
informationsåläggande.

Marknadsdomstolen eller i vissa fall KO kan förbjuda närings-en
idkare fortsätta vissmed marknadsföring eller ålägga näringsid-att en
karen lämna information.viss Förbuden och åläggandena kanatt en
förenas med vite.

innehållerLagen straffbestämmelse. Med stöd denäven en av
bestämmelsen 6 § kreditgivare,kan han uppsåtligenen om
använder vilseledande framställning vid marknadsföring krediten,av
dömas till böter eller fängelse i högst denår, vilseledandeett om
framställningen är ägnad påverka efterfrågan krediten.att

marknadsföring striderEn god kreditgivningssed enligtmotsom
konsumentkreditlagen torde samtidigt kunna innefatta otillbörlig
marknadsföring enligt 2

Frågan huruvida lagens tillämpningsområde omfattar pantlåneverk-
samhet behandlas i utredningens överväganden, kapitel

3.5 Konsumentkreditlagen

konsumentkreditlagen 1992:830Den trädde i kraft den januarilnya
1993. Reformeringen innebär anpassning den lagstift-svenskaen av
ningen till EG:s regelverk.

Genom lagen har konsumentskyddet fått vidare tillämpningsom-ett
råde tidigare samtidigt konsumentskyddet utvidgatsän i flerasom
andra hänseenden. tvingandeLagen 4 § till konsumenternasärsom
förmån, gäller både för kreditköp och för s.k. fristående krediter, dvs.
kreditavtal inte har något samband med köp ellersom av varor
tjänster. fristående krediterFör saknades tidigare i huvudsak lagregle-
ring.

Lagen gäller inte för författningsreglerade lån lämnassom av
statsmedel och inte heller för krediter enligt pantlånelagensom ges
l § tredje förklaringstycket. Som till pantlånen undantogs frånatt
tillämpningsområdet anfördes i lagmotiven prop. 199192:93, 97s.

flera bestämmelserna i konsumentkreditlagen inteattutom annat av
borde tillämpas på pantlånerörelse och tillsynen för pantlånerörel-att

kreditgivning ordnad på saknade motsvarighetsättettsernas var som
det gällde kreditgivning till konsumenter.när annan

frånBortsett nämnda undantag kan lagen omfattarsäga attnu man
alla konsumentkrediter 1 § första och andra stycket.
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bestämmelserLagens preciserar de rättigheter och skyldigheter som
skall gälla för näringsidkare och konsumenter. Därutöver finns en
regel näringsidkarens allmänna plikter. Regeln närings-säger attom
idkaren skall i sitt förhållande till iakttakonsumenten god kredit-
givningssed och därvid till konsumentens intressen medta vara
tillbörlig omsorg 5 §. Enligt lagmotiven regeln tillkommithar bl.a.
för markera kreditgivarens konsumenten. Regeln äratt motansvar
osanktionerad. Tanken förär skall etableras vad äratt normer som
god kreditgivningssed olikapå områden, i marknadsföringen, vidt.ex.
kreditprövningen, för information villkorsändringar och vidom
omsättning krediter. Genom den bestämmelsen kan det således förav
vissa fall ställas längre gående krav kreditgivarenpå vadän ärsom
möjligt med tillämpning de preciserade bestämmelserna.en

ställer informationLagen krav till konsumenterna vid marknads-
föring krediter och i samband med kreditavtal träffas 6attav -
8 §§. Vidare ställs krav kreditavtaletpå skall skriftligt 9 §.att vara

Lagen innehåller också regler hur skall iränta avtalet ochom anges
förutsättningarna för ändring i räntesatsen under avtalstiden.om

Vidare finns avgifterbestämmelser de kreditgivaren får ta utom som
för krediten 10 13 §§.--

innehåller bestämmelserLagen också kreditgivarens rätt sägaattom
till betalning i förtidkrediten och kredittagarens lösarätt attupp om

krediten i förtid 20 24 §§.-
Konsumentverket KOV tillsyn överutövar lagen följs. KOV:satt

tillsyn omfattar dock inte Sveriges riksbank, verksamhet stårsom
Finansinspektionen ellerunder tillsyn verksamheter hos exekutivaav

§. innebär allmyndigheter 35 Det den konsumentkredit-attsenare
givning banker, fmansbolag och andra kreditmarknadsbolagsom

utanför tillsynsbefogenheter.lämnar faller KOV:s
tillämpningenFör bestämmelserna marknadsföringi 8 § ochav

information, 15 § kontantinsats vid och 26 § återtagande-kreditköp
vid kreditköp gällerrätt marknadsföringslagen och avtalvillkorslagen.

Det innebär KOV kan använda lagars kontroll-sig ochdessaatt av
sanktionsbestämmelser också övervakadet gäller konsu-när att att
mentkreditlagen följs.

För tillsynen har KOV företa inspektion hos näringsidkarerätt att
och få upplysningar näringsidkare. Om näringsidkaren inte i dessaav
fall tillhandahåller handlingar eller upplysningarlämnar får KOV
förelägga näringsidkaren vid vite fullgöra sin skyldighet 36 §.att

Vitesbeloppet inte maximerat.är KOV får den lämpligaavgöra
storleken vitesbeloppetpå med tillämpning reglerna i 3 § lagenav
1985:206 vite.om
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Ett beslut KOV varigenom näringsidkaren har förelagtsav att
tillhandahålla handling får överklagas hos kammarrätten, medan etten
beslut verket föreläggande tillhandahålla upplysning inteattav om en
får överklagas. Inte heller beslut inspektion får överklagas.ett om

huruvidaFrågan KOV:s beslut borde överklagas till länsrätt i stället
tillför kammarrätt har skjutits framtiden,på 199192:83se prop. s.

96.

6.3.6 Ocker

Civilrättsligt ocker

Avtalslagen innehåller generalklausulenutöver i 36 § särskilda- --
ogiltighetsregler. sådanEn ogiltighetsregel har betydelse försom

iw3lkreditavtal ockerregeln §är avtalslagen. Införandet general-av
klausulen 1976år medför dock det inte längre på sättatt samma som
tidigare nödvändigtär styrka existens de särskilda rekvisitatt av som

andra ogiltighetsreglernade ställer upp.
Syftet med regeln ocker förhindraär beredernågon sigatt attom

uppenbart orimliga ekonomiska förmåner med utnyttjandeav annan av
underläge hos denne. Det rekvisitet förmånerna enligtärett attena

avtalet skall istå uppenbart missförhållande till vederlaget. Som
exempel i doktrinennämns lånar visst beloppatt etten person men
förmås samtidigt utfärda skuldebrev högrepå belopp. s.k.ett ett
kreditocker. Ett exempel någon förmås köpaär sak tillannat att etten
orimligt högt pris, s.k. sakocker se Adlercreutz,närmare Avtal,
Norstedts, 7 upplagan, Lund 1975, 70 71.s. -

Det andra rekvisitet vi frånär, utgår exemplet med kreditocker,om
långivaren skall ha begagnat sig låntagarens trångmål,att av

oförstånd, lättsinne eller beroende ställning i förhållande till honom
för sig eller betinga sig ifrågavarande förmåner.att ta

Ocker kan också innebära vilket bestämmelsens ursprungligavar-
tillämpningsområde kreditgivaren betingar sig osedvanligtatt en-

ihög vetskapränta låntagaren befinner sig i mycket prekärattom en
ekonomisk situation.

Även 33 § avtalslagen kan tillämpas de situationerpå som nu
beskrivits. Enligt den bestämmelsen det tillräckligt förär ogiltighet att

rättshandling har tillkommit otillbörligt förfarande.etten genom
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Strafrättsligt ocker

Genom 9 kap. 5 § brottsbalken har ocker kriminaliserats. För ocker
Ärdöms till böter eller fängelse i högst brottettvå år. döms tillgrovt

fängelse lägst månader och högst fyra år.sex
Gärningsbeskrivningen i första stycket avfattad i anslutningär nära

till 31 § avtalslagen, dvs. gärningsmannen begagnat sig någonsatt av
trångmål, oförstånd, lättsinne eller beroende ställning.

Vid bedömningen det vid kreditgivningen föreligger ettav om
uppenbart missförhållande mellan prestation och motprestation eller

det enligt lagmotivenär naturlig utgångspunkt jämföra huratten
kreditvillkoren förhåller sig till de tänkta villkoren för motsvarandeett
lån i bank eller något kreditinstitut på den regleradeannaten
kreditmarknaden. faktorerAndra måste hänsyn till vidtasom man

bedömningdenna lånets löptid, gäldenärensär ekonomiska situation
kortfristigaFör lån till kreditsvaga låntagare innebär det attm.m. en

mycket hög kanårsränta ocker måste föreligga.tas ut utan att anses
Jareborg i sitt arbete Brotten 1978 riktpunktensäger böratt trevara
till fyra Riksbankensgånger diskonto, lånet inte har mycketom en
kort löptid. Vid lån sistnämnda slag Jareborgsäger detattav vore
orimligt bedöma långivning med ränteersättning 50 krpå föratt en en

lån 2 000 kr forpå vecka ocker även iårsräntan detett en som om
fallet blir 130 se Nils Beckmannärmare m.fl., Kommentarprocent
till brottsbalken femte upplagan, 1987, 487 488.s. --

Genom lagstiftning 1986 utvidgades kriminaliseringenår i förstaav
kreditgivningstycket till gärningsmannen behöver ha begagnatattutan

sig trångmål Förnågon fordras gärningenattav annans m.m. ansvar
består i kreditgivning i näringsverksamhet eller i verksamhetannan

bedrivs vanemässigt eller i större Omfattning.som annars
Begreppet näringsverksamhet vidsträcktskall förstås meningi och

omfatta varje verksamhet ekonomisk bedrivs fysiskartav som av en
eller juridisken person.

förhållandeI till vad redan gällde 1986 den praktiskaföre år ärsom
skillnaden införandet det stycket,andra brottsutred-attgenom av nya
ningen kan koncentreras på undersöka hur prestationeratt parternas
förhåller sig till varandra. Man i varjeslipper därmed enskilt fall
utreda och bevis hur låntagarens situation i detalj ochsett ut om
långivaren faktiskt medvetet utnyttjat befunnitlåntagaren sig iatt
trångmål Beckman m.fl. 492 494.m.m. se s. -
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6.4 Regler syftemed stävja tillgreppsbrottslig-att
heten och underlätta Polisens arbete

Vid vår bestämmelsernaöversyn pantlånerörelse detärav om
enligt direktiven angeläget vi del övervägandenatt tar av som
gjorts i andra regleringar syfte minska möjligheternaär att attvars

stöldgods underlättaavsätta Polisens spaningsarbete. Därvidsamt
kan uppslag till lösningar samtidigt det allmännaman som
intresset likartad verksamhet i lagstiftningshänseendeattav
behandlas på kan tillgodoses, hetersätt det.samma

De bestämmelser i den nuvarande pantlånelagen tillgodosersom
intressedetta Polisen långtgående tillträdes- och gransk-ger en

ningsrätt det gäller pantlånerörelserna.när
Enligt 21 § pantlånelagen denär pantlånerörelseutövarsom

skyldig låta Polisen undersöka rörelsens lokaler granskaatt samt
pantboken. Denna skyldighet vidare straffsanktionerad.är Motsät-

han sig sådan undersökning kan han sålunda enligt 24 §ter en
lag straffas med böter. Någon begränsning har inte före-samma

skrivits för polismyndigheten utnyttja de befogenheter läm-att som
den enligt detta lagrum. Vid lagregelns tillkomst förutsattesnas

dock polisen utnyttjar befogenheten endast i brottsutredandeatt
syfte.

Regler tillträdesrätt finns i rättegångsbalkensäven reglerom om
husrannsakan.

finnsDet andra lagar Polisen tillträdes- och gransk-som ger
ningsrätt i skilda verksamheter. Den verksamhet medsom
avseende syftetpå med tillträdes- och granskningsrätten ligger

pantlåneverkamheten begagnathandeln.närmast är
pantlånelagen finnsI bestämmelseräven ålägger pantlåne-som

rörelsen förhindrapå olika stöldgodssätt ochpantsättsatt att att
aktivt medverka i spaningen efter sådant gods underrättasamt

ÄvenPolisen 19 20 §§. dessa bestämmelser sanktioneras med-
24 §.böter

Även i sist nämnda avseende finns det anledning att upp-
märksamma de regler gäller for begagnathandeln. Liknandesom
regler har emellertid nyligen införts för företagäven driversom
bankrörelse, livförsäkringsrörelse, värdepappersrörelse och
verksamhet enligt lagen 1992: 1610 kreditmarknadsbolag. Detom
har skett lagen 1993:768 åtgärder penningtvätt,motgenom om

i kraft den 1 januari 1994trätt 1993:1146.som
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Vi inleder emellertid avsnittet med redogörelse förkort be-en
stämmelserna häleri och godtrosförvärv panträtt.om av

6.4.1 Häleri och godtrosförvärv panträttav

Häleri

Lagregler häleri finns i 9 kap. brottsbalken.om
Enligt 6 § första stycket skall den köper något, frånhäntärsom som

någon brott, eller tillgodogör sig det eller tarannan genom annars
någon befattning med det ägnad försvåra dessär återställande,attsom
dömas för häleri till fängelse i högst två år eller, gärningen ärom
ringa, till böter eller fängelse i högst månader.sex

Enligt andra stycket döms likaledes den för häleri i närings-som
verksamhet eller såsom led i verksamhet bedrivs vanemässigten som
eller omfattningi förvärvar eller,större på något sätt ärannars som

försvåra återställande,ägnat något skäligen kanatt ett tar emot som
frånhänt någon brott.antas vara annan genom

Om det brott i första eller andra stycket dömsär grovt,som anges
till fängelse, högst fyralägst månader och år.sex

Andra infördes bakgrund denstycket svårighet iblandmot av som
fastän tydligtkunde föreligga det egendomen hadeatt, attvar

frånhänts brott, bevisanågon fallet.såattannan genom var
Beträffande näringsverksamhet förekommeruttryckett som-

925 uttalar föredragandenockså i ockerparagrafen i lagråds--
remissen näringsbegrepppet skall vidsträckt mening NJAfattas iatt

1980, 11 och 16. föredragandenDet omfattar enligt varjes.
verksamhet ekonomisk yrkesmässigt fysiskbedrivs ellerartav som av
juridisk person.

Godtrosförvärv utesluter häleriansvar såväl förstaenligt andrasom
stycket.

God tro

Lagen 1986:796 godtrosförvärv lösöre gäller inte bara förom av
godtrosförvärv äganderätt också godtrosförvärv panträttutanav av
7 § första stycket.
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Som förutsättning för godtrosförvärv gällerpanträtt attav pant-
lånaren har fått föremålet i sin besittning och han i godatt trovar

§.2 Han skall ha varit i god endast det är sannolikttroanses attom
egendomens beskaffenhet, de förhållanden under vilka den utbjöds och
omständigheterna i övrigt sådana han inte borde ha insettattvar att
överlåtaren saknade förfogarätt över egendomen 3 §.att

Den på grund någon godtrosförvärv har förloratsom av annans
äganderätten till viss egendom har fårätt tillbaka egendomenatt mot
lösen 4 §. När det gäller godtrosförvärv i lösörepanträtt skallav
lösenbeloppet värdet den fordran för vilkenmot egendomensvara av

dock högstär egendomens värde ipantsatt, den allmänna handeln 7 §
andra stycket.

förhållandetDet häleriansvar uteslutet-äratt på den grundent.ex.
pantbanken underrätter Polisen vissatt misstänkt pantsättningom en
innebär andraå sidan inte godtrosförvärv alltidatt ett panträttav-

skall för handen.anses vara

6.4.2 Husrannsakan

Husrannsakan straffprocessuelltär tvångsmedelett har tillsom
ändamål bereda myndighet tillträde till hus,att elleretten ett ettrum
slutet förvaringsställe for där söka efter eller föremålatt ellerpersoner
för information omständigheter kanatt ha betydelse förom som en
utredning brott.om

allmännaDe bestämmelserna husrannsakan finns i 28 kap.om
rättegångsbalken. Olika regler gäller allteftersom tvångsmedlet riktar
sig den misstänkte eller någonmot denne.änmot annan

28Av kap. § förstal stycket framgår husrannsakan får företasatt
under förutsättning brott har förövats och fängelse kan följaatt ett att

brottet.på Vidare gäller undersökningen får ske endast i syfteatt att
leta efter sådan föremål kan i beslag eller efter spår ellertassom annat

kan ha betydelse för utredningen brottet. För övrigt behöversom om
skälen för åtgärden inte någon nämnvärd styrka under-närvara av
sökningen riktas den misstänkte.mot

Om däremot husrannsakan skall hosgöras någon denänannan som
skäligen kan misstänkas för brottet krävs starkare skäl. I sådant fallett
krävs brottet förövats hos denne eller den misstänkteatt gripits där
eller det finns starka skäl synnerlig anledning för att tro att
rannsakningen resultat, dvs. hittar föremål kan iattger tasman som
beslag eller får fram ytterligare uppgifter eller spår betydelseav om
brottet §1 andra stycket.
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Då husrannsakan företas hos kan inteden misstänkte dennes
samtycke till åtgärden åberopas, han harinte själv begärt detattom
skulle företas husrannsakan. Vid hoshusrannsakan någon änen annan
den misstänkte kan samtyckedäremot från hos vilkenden åtgärdenett
vidtas, medföra otillåten husrannsakan kan genomförasatt en annars
1 § tredje stycket.

butikerI och eller andra lokaler dit allmänheten ägerrestauranger
tillträde, får enligt 3dock § husrannsakan företas oberoende deav

förutsättningar föreskrivs i §§.stränga l och 2 Detsamma gällersom
lokaler tillhåll för förbrytare eller för förvaringutgörsom av
stöldgods.

de begränsningarUtöver gäller vidare enligt 3nämnts §som nu a
husrannsakan får beslutas bara skälen för åtgärden detuppvägeratt om

intrång eller i övrigt åtgärden innebär för den misstänktemen som
eller motstående intresse.något annat

Av § följer bl.a. förordnande husrannsakan4 meddelasatt om av
undersökningsledaren, åklagaren eller Om husrannsakanrätten. kanen

omfattningbli eller medföra synnerlig olägenhet för denantas storav
hos vilken åtgärden vidtas, bör denna det inte fara i dröjsmålärom-

ske förordnande. normalfalletinte Irättens det emellertidärutan-
åklagaren beslutar husrannsakan, förekommerdet attsom om men

sådana beslut.polismyndigheten meddelar Somäven regel har en
det beslutaförundersökning blir aktuellt husrannsakannär nåttatt om

undersökningsledare.långt också åklagarenså är Enligt §5 fåratt
förordnandedock polisman, i 4 företa hus-utan som avsesen
dröjsmål.fara irannsakan om är

bestämmelser§§ finns vissaI 6 8 verkställighetnärmare om av-
protokoll förashusrannsakan. Enligt 9 § skall över husrannsakan. Av

med förrättningenframgå ändamåletprotokollet skall och vad som
framkommit under denna. husrannsakan förekommitDen hos vilken
skall bevis det. brott misstankenI beviset vilketskallett om anges

§I 15 sägs det i lag har avvikandeeller författningatt gettsavser. om
föreskrifter bl.a. husrannsakan gälla.skall dessaom

6.4.3 Polisens tillträdes- granskningsrätt enligtoch
bestämmelser begagnathandelnskrot- ochom

Enligt § lagen l981:25 handel och begagnademed skrotom varor
handlare skyldig efter polismyndighetenär anmodan låtaatten

undersöka område, lokal eller används verksam-annat utrymme som
heten och granska den bokföring handlingaroch övriga hör tillsom
verksamheten.
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Lagregeln syftar till förebygga avsättning stuletatt ellerav annars
olovligt åtkommet gods och underlätta polisens spaning efter sådant
gods. Inför dess tillkomst hade anförts bl.a. Polisens befogenhetatt
enligt denna bestämmelse onödig bakgrund rättegångs-motvar attav
balkens regler förundersökning och tvångsmedel kan bli tillämpligaom
och syftet med bestämmelsen därigenom kanatt tillgodoses. Före-
draganden delade emellertid inte den uppfattningen anfördeutan att
denna tillträdesrätt, ingår del i tillsynen handlarna,översom som en

väsentlig betydelseär för tillgodose regleringens syfteatt och kanav
därför inte undvaras prop. 19808l:3 13.s.

Polisens tillträdes- och granskningsrätt enligt denna lagregel
omfattar dock bara de handlare har tillstånd eller registreradärsom

bedriva ifrågavarande verksamhet. I de fallatt där polisen har
anledning vederbörande handlare driveranta tillståndspliktigatt
skrothandel eller registreringspliktig handel med begagnade utanvaror

registrerad ikan stället rättegångsbalkensatt regler hus-vara om
rannsakan bli tillämpliga. Tillräckliga skäl för utsträcka polisensatt
tillträdesrätt till dessa handlareäven ansågs därför enligt lagmotiven
inte föreligga.

6.4.4 Polisens tillträdes- och granskningsrätt enligt andra
författningar

I 18 § lagen 1960:418 straff för varusmuggling finns särskildaom
regler befogenhet för polisman, tulltjänsteman ellerom en en en
kustbevakningstjänsteman förordnande företa husrannsakanatt utan i
syfte söka efter föremål kan förverkadeatt enligt denantassom vara
lagen. Husrannsakan får företas i sådan lägenhet i 28en som avses

3kap. § rättegångsbalken i magasin, upplagsbodar ochsamt uthus.
Till varusmugglingslagens regler husrannsakan hänvisar 7 § lagenom
1992:1602 valuta- och kreditreglering.om

63I och 73 §§ tullagen 1987:1065 polismän, tulltjänstemänges
tjänstemänoch vid kustbevakningen befogenhet undersöka ävenatt

transportmedel, containrar, lådor och andra där kanutrymmen varor
förvaras områden för tullupplag, tullager, frihamnarsamt och
exportbutiker, flygplatser och bangårdar, där står undervaror som
tullkontroll förvaras, och lokaleräven inom sådana områden. De
åtgärder tullmyndigheten får vidta med stöd denna bestämmel-som av

är många gånger jämförbara med husrannsakan. Till tullagensse
bestämmelser hänvisar 6 § lagen 1979:1088 gränsövervakning iom
krig och §7 ovannämnda lag valuta- och kreditreglering.om

80



sou 1993:61 Nuvarande ordning

147 § förfogandelagen 1978:262 hänvisas till bestämmelserna i 28
kap. rättegångsbalken såvitt sådana undersökningar fåravser som
utföras inte fullgör den uppgiftsskyldighet åliggerom en person som
honom enligt förfogandelagen. Befogenheten besluta under-att om
sökning tillkommer länsstyrelsen eller myndighet regering-annan som

förordnar. Liknade regler finns i 35 §en ransoneringslagen
1978:268 66och § civilförsvarslagen 1960:418.

Bestämmelser polismans befogenhet undersöka väskorom att och
andra slutna förvaringsställen i syfte attgsöka efter och andravapen
farliga föremål finns också i lagen 1970:926 särskild kontroll påom
flygplats, 5 § lagen 1988: 144 säkerhetsko ntroll vid sammanträdeom
med riksdagens kammare och utskott 5 § lagen 1981:1064samt om
säkerhetskontroll vid domstolsförhandlingar.

I samband inresekontrollmed får polisman enligt 5 kap. 2 §
utlänningslagen 1989:529 i vissa fall undersöka bagage, handresgods
och handväskor för reda på utlännings identitetatt ta och hansen

till Sverige.resväg En polisman får också undersöka bagageutrymmen
och övriga slutna i bilar och andrautrymmen transportmedel i syfte

förhindra utlänningaratt till Sverigeatt i strid med utlännings-reser
lagens regler.

I 45 § lagen 1986:644 disciplinförseelser krigsmän,om av m.m.
finns bestämmelser undersökning skåp, väskor ochom av annan
egendom tillhör eller disponeras krigsman.som av en

I många specialförfattningar har polismyndigheten, såsom fallet är
med handeln med skrot och begagnade ålagts tillsynutövaattvaror,
över viss verksamhet.en

Som exempel kan nämnas lagen 1988:868 brandfarliga ochom
explosiva enligt vilken polismyndigheten har tillrätt tillträdevaror till
område, lokaler och andra används i sambandutrymmen medsom
hanteringen explosiva Ett exempel lagenär 1977:293av annatvaror.

handel med drycker enligt vilken polismyndigheten berättigadom är
till tillträde till försäljningsställe med tillhörande lokaler. lagenI
1966:742 hotell- och pensionatsrörelse polismyndighetensägsom att

tillträdeäger till hotell och pensionat för till bestämmelsernaatt attse
i lagen iakttas.

Även i vapenlagen 1973:1176 med tillhörande förordning
1974:123 i lagen 1979:357 yrkesmässigsamt försäljningom av
dyrkverktyg finns regler polismyndighetens tillsyn. Den harom som
tillstånd sälja eller dyrkverktygatt vid straffansvarär skyldigvapen

lämna polismyndighetenatt de upplysningar och handlingar som
behövs för tillsynen. Några bestämmelser polismyndigheten harattom

till tillträderätt till lokalerna finns dock inte.
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liknande ordning enligt 1983: 1097 med vissagäller lagenEn
Enligt dennabestämmelser larmanläggningar lag kan ettom m.m.

larminstallationsföretag vid vite föreläggasoch larminnehavare atten
polismyndigheten upplysningar behövs fördelämna m.m. som

tillsynen.
specialförfattningarAvslutningsvis kan polisen i månganämnas att

ålagts bereda myndighet tillträde till lokal eller liknandehar att en en
ellermyndigheten skall kunna utföra inspektion kontroll.för att annan

och begagnathandelns antecknings-6.4.5 Skrot- och

uppgiftsskyldighet till Polisen

anteckningarskrot skall särskilda i kronologiskgöras påNär emottas
inköpsnotor. Anteckningarna skallordning numrerade bl.a. avse

skrotets beskaffenhet och vikt,skrotet detdatum när art,togs emot,
ipriset eller villkoren övrigt, ochöverenskomna namn personnummer

har överlämnat skrotet. Han skyldigpå den är göraattsom enm.m.
lämnar skrotet.identitetskontroll denav som

tioskall bevaras underInköpsnotorna år.
inköpsnotor,handlare skyldig lämna andra handlingar ellerEn är att

befattning med godset tilluppgifter hans polismyndigheten.rörsom
bl.a. den allmänna bokföringen.andra handlingarMed avses

polismyndigheten tillträdefår inte eller granskningHan vägra av
handlingar.

polismyndighetenvidare beslutarhandlare detEn är om- -
till Polisen skrot visstskyldig anmälan slag tagitsnärgöraatt emot.av

det iblandmotiverats spaningsynpunkt,Regeln har dåatt t.ex.urav
omfattande stölder exempelvis eller ädelmetaller konstate-kopparav

kring polisdistriktet, värdefullt Polisen snabbti eller kan attrats vara
meddelande det.får om

Om bjudshandlare eller misstänker det skrotvet att uten om som
stulet han skyldig underrätta Polisen. Hanär är äratt genastm.m.

Polisenvidare skyldig, undersöka visst partibegär det, att ettom om
tagitshar finns kvar hos honom. Skrift-skrot och detemotm.m. om

liga meddelanden från Polisen handlaren skyldig bevara underär att
14 23 §§ förordningen [1981:402] handelår med skrot.ett om-

handeln med begagnade gällerFör motsvarandevaror en an-
uppgiftsskyldighettecknings- och till Polisen 10 §§ för-15-

ordningen [l981:403] handel med begagnade varor.om
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6.4.6 Bankers och kreditmarknadsbolags gransknings- och
uppgiftsskyldighet till Polisen

Lagen 1993:768 åtgärder penningtvätt byggerom mot på EG:s
direktiv åtgärder för förhindra det finansiellaom att att systemet
används för tvättning av pengar.

Penningtvättlagen omfattar i huvudsak företag driversom
bankrörelse, livförsäkringsrörelse,värdepappersrörelseoch verksamhet
enligt lagen 1992: 1610 kreditmarknadsbolag.om

Enligt lagen skall dessa företag kräva kunder legitimerar sigatt när
affärsförhållande inledsett eller, såvitt tillfälligarör kunder, vid större

transaktioner.
Företagen skall granska alla transaktioner avseende medel kansom

härröra från brottsligaantas förvärv allvarligare slag och anmälaav
alla sådana förhållanden till Rikspolisstyrelsen eller den polismyndig-
het regeringen bestämmer. Mera bagatellartadsom brottslighet
omfattas således inte hargränsen vid brottutan där fängelsesatts mer
än månader kan följa. I lagmotiven prop. 199293:207sex 10s.
erinras brottsbalkens häleribestämmelseratt kanom tillämpliga,vara
även transaktion inte omfattas denna lag.om en av

Lämnade upplysningar med stöd lagen skall inteav betraktasav
brott någon sekretessregelmot densom lämnade uppgiftenom som

hade anledning räkna med uppgifternaatt borde lämnas.att
Penningtvättlagen inteär straffsanktionerad. Det förutsätts bl.a. att

det sanktionssystem Finansinspektionen förfogar i sinöver till-som
synsverksamhet ytterst återkallelse lämnat tillståndett till-ärav
räckligt för lagen skall följas.att

Också Finansinspektionen har skyldighet till Rikspolisstyrelsenatt
sådana misstänkta förhållanden,rapportera då de kommer till

inspektionens kännedom i tillsynsverksamheten.
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7 Lagstiftningen utanför Sverige

1 Norden

7. l Danmark

I Danmark regleras pantlåneverksamheten dels Lov 1966genom en
handel med brugte genstande pantlånevirksomhed Lov 1966-om samt

06-08, ändrad Lov 1991-12-27 936 och Lov 1992-05-20genom nr nr
386, dels till lagen utfärdad Bekendtgörelse bkg 1969-01-09en nr
ändrad bkg 1974-03-27 163, bkg 1981-02-23 78, bkggenom nr nr
1981-08-21 433 och bkg 1992-06-01 431.nr nr

Lagen 1966 gäller både handel eller köp begagnade och förav varor
pantlåneverksamhet. Lån eller förmedling lån handpant imotav
värdepapper, motorfordon eller sådan långivning banker ochsom
andra kreditinstitut lämnar omfattas inte. För båda verksamheterna
fordras tillstånd Polismyndigheten.av

En ansökan tillstånd får avslås sökanden dömd förär någotom om
anledning till antagande han kommer missbrukaattsom ger att

tillståndet, eller det andra uppgifter hans personligaom av om
förhållanden finns särskild grund han inte kommeratt antaga att att
driva verksamheten tillfredsställandepå Ettsätt. tillståndett kan också
nekas sökanden har skulder till det allmänna på 50 000 danskaom kr
eller mer.

Ett aktiebolag kan nekas tillstånd motsvarandepå grunder deom
ingår i bolagets styrelse eller direktion inte uppfyllerpersoner som
Ändringarnämnda krav. i direktion och skall alltidstyrelse meddelas

Polisen.
Om tillståndshavaren eller vid tillfällenupprepade åsidosättergrovt

de plikter följer lagen eller dess föreskrifter, och det finnssom av
anledning han fortsättningsvis kommerinteatt anta drivaatt att
verksamheten tillfredsställandepå får polisen ifrånsätt,ett honomta
tillståndet U 1979 756, tillstånd återkallat för tidigareen person som
gjort sig skyldig till häleri och därefter bestämmelsernaöverträtt för
pantlåneverksamhet. Ett tillstånd kan också återkallas tillstånds-om
havarens förfallna skulder till det allmänna 100 000 danskaär kr eller

En återkallelse får ske tills vidare. Om den tidsbegränsad,ärmer.
skall tiden till1 5 år.avse
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tillståndshavarenRörelsen skall drivas eller förestånda-av genom en
och i vissa fall styrelse godkänts polisen. Polisen kanre av en som av

vidare förbjuda tillståndshavare låta den inte uppfylleratten som
villkoren för tillstånd avsluta lån på hand.att egen

Polisen har tillträdes- och granskningsrätt det gäller verksam-när
hetens lokaler, lager och bokföring. Tillståndshavaren skyldigär att
omedelbart anmäla varje misstanke stöldgods till Polisen samtom
hålla kvar Detsamma gäller han får redapantsättaren. på attom

efterlyst.pantsättaren är
får intePant den under 18 eller berusad.årärtas emot av som

Den överträder bestämmelserna kan dömas till böter.som
utfärdadeIden till lagen kungörelsen har särskilda, med hänsyn till

Polisens brottsförebyggande verksamhet, rörelseregler meddelats om
krav pantboken skall föras vilkapå hur och uppgifter skallsom
framgå legitimationden, den får godtas, del efter-att taav som av

iakttalysningar och på försiktighet vid viss slag egendomattm.m. av
underrättelseskyldighet till polisen.samt

Till skydd för låntagarna vidare föreskrivits andra kostnaderattav
inte får och den högsta fårän ränta ränta äratttas ut tas utsom

%begränsad till 1,5 påbörjad månad. Minsta lånetid är treper
månader. får dock lösa lånet han vill. Om lånPantsättaren när ett
förfaller till betalning infrias fårdet månad efterutan att panten en
förfallodagen säljas offentligpå auktion. frånInom två månader
försäljningen skall pantlånare lämna redovisning till Ompantsättaren.

inte hör sig till inompantlånaren från auktionenpantsättaren årettav
tillfaller överskottet pantlånaren.

7.1.2 Finland

januari 1993Den 1 trädde lag pantlåneinrättningar, lagen ny om nr
1353, kraft i Finland. tidigarei Den de bestämmelserna frånersatte
1898 för verksamhet.sådan

Enligt den lagen fordras koncession för driva pantlånerörelseattnya
och koncession får lämnasbara till aktiebolag har bildats i syftesom

driva sådan rörelse. Bankinspektionen tillsynutövar överatt en
verksamheten.

Koncession hos Finansministeriet. Tillsöks ansökan skall bifogas
stiftelseurkund förslagoch till reglemente. Ministeriet skall inhämta
utlåtande ansökningen Bankinspektionen Polisen påsamt orten.avom
Koncession beviljasskall den planerade verksamheten inte striderom

allmänt intresse och de ekonomiska verksamhetsbetingelserna ochmot
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förvaltningen uppfyller de krav ställs tillförlitligpåsom pant-en
lånerörelse.

Aktiekapitalet skall minst 1 miljon ochmark skall i sin helhetvara
betalas i innan verksamheten påbörjas.pengar

Bolagsordningen och reglementet skall fastställas Bankinspektio-av
Konsumentombudsmannen skall tillfälle signen. överatt yttrages

reglementet.
Av bolagsordningen skall bl.a. framgå hur förvaltningen ordnadär

och förrätt i bolagsledningen ingå i ledningenom personer att ettav
företag.annat

I reglementet skall 1 maximitiderna för lån, 2 grunderna föranges
bestämmande ochränta andra kreditkostnader försäljnings-av samt av
kostnader, 3 hur förvaras 4 hur försäkras.panterna samt panterna

När det gäller affärsverksamheten sägs pantlåneinrättning baraatt en
får bedriva pantlånerörelse och verksamhet har omedelbartettsom
samband med denna. Vidare gäller sådan inrättning i principatt en
bara får aktieräga och andelar i andra pantlåneinrättningar eller i
andra sammanslutningar bedriver verksamhet harsom en ettsom
omedelbart samband med pantlåneverksamhet.

I övrigt gäller pantlåneinrättning inte fåratt saktaen emot en som
inte pantsättaren styrker sin identitet ochpant, myndigär ellerom om

det finns skäl för misstänka saknarpantsättarenatt rättatt pantsättaatt
saken. Låntagaren skall pantkvitto. Kvittot skallett ställt tillges vara
innehavaren. Om låntagaren begär det skall pantkvittot skrivas i hans

och förses med anteckning det bara får överlåtas tillattnamn om en
namngiven person.

Ränta och kreditkostnad intefår på förhand. Minstatas utannan
lånetid fyra månader. inneharär Den pantkvittot har dock rättsom att
lösa lånet i förtid. lagenI vidare lånsägs förfallit får förnyas.att som

Särskilda fristeregler för försäljning aktiergäller medförom som
lägenhettill besittningrätt lämnats i Annars huvud-ärpant.av en

regeln vid betalningsdröjsmål pantlåneinrättningen har rättatt att
omedelbart vidta åtgärder för försäljning Panten skall säljaspanten.av

offentligpå auktion. Undantag bara för värdepappergörs noteratssom
fondbörs.på En försäljning får ske tidigast månad efter förfallo-en

dagen inte fyraän månader. försäljningEn får baramen senare senare
ske efter medgivande den innehar pantkvittot och det i övrigtav som
finns anledning kan pris förhögre Ocksåanta att ett panten.man
i detta fall skall säljas inom från förfallodagen.år Ränta fårpanten ett
dock inte uppbäras för längre tid fyra frånän månader förfallodagen.

Särskilda regler lägsta pris gäller för guld- och silverföremålom
vilkas metallvärde lätt kan fastställas och för värdepapper.
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reglerna redovisningI uppkommet överskott vid försäljningom av
finns regel yrkandesäger betalningpant att,av en som om av

överskottet skall framställas inom från försäljningsdagen,årett annars
pantlåneinrättningenhar till överskottet.rätt

Bland rörelsereglerna också bestämmelser hur skall förfarasges om
pantkvitto förkommit föreskrift skallett samt att panternaom om vara

försäkrade skador på betryggande sätt.mot ett
lagens särskilda föreskrifterBland finns bland regelannat en om

sekretess för kunds eller någon enskilda förhållanden,en annans
ekonomiska ställning eller affárs- eller yrkeshemlighet.

Bankinspektionen skall övervaka pantlåneinrättningen inteatt
använder avtalsvillkor strider konsumentskyddslagen och imotsom
varje fall begärasådant utlåtande Konsumentombudsmannen.av
Bankinspektionen kan vidare förbjuda användningen avtalsvillkor,av

pantlånrörelsenavtalsvillkoret inte hör till eller det medom om
beaktande ställning förhållandenoch skallparternasav anses vara
oskäligt för kunden.

bedriverDen pantlåneverksamhet i strid lagen eller intemotsom
anmäler stöldgods eller bryter sekretessen kan fördömasmot
pantlånebrott till böter eller fängelse i högst månader. För andrasex
förseelser kan dömas för pantlåneförseelse till böter.

Bankinspektionen har också möjlighet ålägga pantlånein-att en
rättning vid vite fullgöra sina skyldigheter.att

Finansministeriet har 1994 tillsenvåren känna 1993 lagårsgett att
redan skall Enligt uppgift från företrädare för Bankinspektio-över.ses

avsikten bl.a. hindra pantbanker frånär låna medelatt attnen upp av
allmänheten. Behovet har aktualiseratsöversynav en genom en
pantbank ställt s.k. masskuldebrev 15 ochräntaut mot procentssom
sedan inte betalat tillbaka upplånade medel.

7.1.3 Island

Island finns det inte pantlånerörelselagPå någon eller motsvarande
lagstiftning.

Kreditgivningen till konsumenter regleras i lagen kreditgivningom
i konsumentförhållanden nr 301993. Panträttsliga regler finns i den
allmänna pantlagen nr 181887. En nyligen lämnad proposition till

pantlag saknar också regler sikte den yrkesmässigapåtarny som
pantlånerörelsen.

förekommerDet i ingen pantbanksverksamhet Island.stort sett
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7.1.4 Norge

I Norge regleras den yrkesmässiga pantlåneverksamheten i Lov
indeholdende adskillige Bestemmelser Politivatsenet i Christianiaom
26 mai. Nr. 1866. Ursprungligen gällde denna lag bara i
Kristiania, Oslo. Den har därefter gjorts gällande för hela landet.

Enligt 1866 lag fårårs varje kommun för de i lagen angivna
näringsverksamheterna besluta det fordras särskilt tillståndatt ettom

polismyndigheten för få driva näringen. Tillstånden ärattav av-
giftspliktiga.

Bland dessa näringsidkare pantlånare dennämns söker sinsom
utkomst utlåning handfången eller köp lösmot pantgenom genom av
egendom återlösningsrätt.mot

För båda dessa kategorier näringsidkare gäller de bara kan sigatt ta
betalt det eller köpta föremålet exekutiv auk-pantsattaur genom
tion.

tillståndEtt får inte meddelas för längre tid än år.ett
Som förutsättning för tillstånd gäller därvid sökandens vandelatt

inte kan i fråga.sättas
Pantbanksverksamhet drivs i dag bara i Oslo, och bara av en

forretningsbank med 3 utlåningskontor och privat företagettav
1 kontor. Den totala utlåningen 1985år 41 miljoner norskavar ca
kronor, fördelade 68 000 lån, dvs. ipå genomsnitt 600 krca ca per
lån. Vanlig smycken, guld och silverföremål,är kameror, kikare,pant
radioapparater, bandspelare och pälsverk Sjur Brokhus, Pant og

realsikkerhet, 1988.annen

7.2 Några andra länder

7.2.1 Frankrike

I Frankrike regleras pantbanker piétéimoms de lag den 28en av
december 1966 och den 16 december 1336.1992, Enligt artikel 16-nr

i lagen får1 yrkesmässig pantlåneverksamhet endast utövas av
officiella inrättningar, s.k. Caisses credit municipalde och
Maisons généraux, har sinmonopol verksamhet.påsom

Den i strid bestämmelsen inrättar eller drivermotsom pant-en
lånerörelse tillstånd kan bestraffas med månaders fängelseutan sex
eller 30 000 franc i böter. Samma påföljd kan också ådömas en person

tillståndhar driva sådan verksamhet inte följer deattsom men som
bestämmelser registrering skall iakttas i sådan rörelse.om som en
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Det ställs nämligen krav på löpande och fullständig för-att en
teckning beloppen eller föremålenupprättas över belånats samtsom

låntagarnas hemvistöver och yrke. Vidare skall uppgifternamn, om
beskaffenheten, kvalitén och värdet de belånadepå föremålen ingå i
registret. Det kan också det straffbartnämnas enligtär den aktuellaatt
bestämmelsen köpa och sälja inlämningskvitton från de officiellaatt
pantlåneinrättningarna.

franskI skiljer mellan kommersiellrätt och civil pantsättning.man
Såväl Code de artikel 91-93 Code civil artikel 2073-commerce som
2084 innehåller således regler pantsättning.om

Med kommersiell pantsättning lämnatspantavses som av en
handelsman eller lämnats någon inte handelsman förärsom av som

förpliktelse kommersiell Om inte betalningatt garantera natur.en av
sker förfallodagen,på kan borgenärenpanthavaren åtta dagar efter att

formell betalningsuppmaning delgivits gäldenären offentligen genom
försäljning och tillgodogöra sig betalningen. Varje avtalavyttra panten

borgenären skall kunna tillgodogöra sig iakttaatt pantenom utan att
dessa formella krav ogiltigt.är

Vid civil pantsättning gäller pantinnehavaren måste få domstolsatt
samtycke för tillgodogöra sig efter expertvärderingatt panten av
panten betalning för sin fordran eller för sälja den på auktion.attsom
Inte heller vid civil pantsättning finns det någon möjlighet avtalaatt

panthavaren skall tillgodogöra sig följa detatt panten utanom att
föreskrivna förfarandet.

Vid civil pantsättning måste pantinnehavaren enligt praxis utlämna
till den det visarrätte ägaren, sig det frågaärpanten atten om om

stulen eller förlorad egendom någon än ägaren.pantsattssom av annan
Om stöldgods eller hittegods vid Caisse de creditpantsatts en
municipal måste den däremot betalarätte ägaren kapitalskulden,

och kostnader till pantlåneinrättningenränta för få tillbaka sinatt
egendom. förloratDen har egendom eller blivit bestulen har,som
enligt Code civil artikel 2279, sigår på kräva sin egendom åter.tre att

I CodeNouveau pénal artikel 321-1 finns regler häleri. Häleriom
kan leda till fem fängelseårs eller 2 500 000 franc i böter. Sker
brottet utnyttjande professionell verksamhetupprepat, genom av en
eller organiserat kan nämnda påföljder bli dubbelt så stränga.nu

I särskild 28lag den december 1966 regleras bl.a. marknads-en av
föringen krediter. Enligt dess artikel 10 skall det all marknads-av av
föring i syfte råd eller erbjuda penninglån framgå såväl denatt ge om
effektiva de gifterränta inkluderats. En överträdelsesom av som av
denna bestämmelse kan medföra böter mellan 2 000 och 3 000 franc
lag 66-1010, artiklarna 10 och 16.
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7.2.2 Nederländerna

Bestämmelser pantbanksverksamhet finns i lagen den 8 novemberom
1910, Pandhuiswet, Stb. 321. Lagen omfattar emellertid inte pant-
banker där 25 Dfl. eller lånas pantsäkerhet. Lagen kanut motmer
därför på grund inflationen inte längre tillämpas på de företagav som
den ursprungligen avsåg.

Finansministeriet har redan 1987.år till känna lagen skallgett att ses
Någonöver. översyn har dock inteännu ägt rum.

Lagen föreskriver i första hand kommunala pantbanker. Lagen
tillåter dock privataäven pantbanker. Som förutsättning gäller då att
kommunen medger sådan privat etablering.en

Genom lagen den 28 oktober 1946, Stb 295, har emellertid samtliga
kommunala medgivanden lämnats upphävts. Inga med-som nya
givanden får lämnas.

Lagen gäller därför bara för kommunala pantbankernumera som
lämnar lån säkerhet för belopp mindre 25 Dfl.änmot

För närvarande finns det kommunala pantbanker bara i Amsterdam
och i Haag. Verksamheterna totalt två banker ingåendeär reglerade

särskilda reglementen i Amsterdam gäller Reglementegenom t.ex. ett
der Stads-Bank Lening, 16den oktober 1985 1590.van nr

Minsta lånebelopp Dfl.är 5
I fråga gäller sedan denpanträtt 1 januari 1992 civillag.om en ny

Bestämmelserna har där ändrats.panträttom
När det gäller god vid pantsättning har särregel införts fortro en

pantbanker. Enligt huvudregeln har pantlånare och ävenen en
pantbank hålla kvar tillsrätt godset skulden har betalts art. 6:52,att
3:290. Pantlånaren har till omedelbar exekutionrätt och skall sälja
godset till allmänheten, offentlig auktion art. 3:248 ochmen
3:250. Pantlånaren får inte överföra tilläganderätten godset sigpå
själv art. 3:250. Efter auktionen pantlånaren den i förstaär som
hand har till försäljningsintäkten.rätt eventuelltEtt överskott måste
betalas till pantsättaren.

Om inte harpantsättaren rätt godset, skyddaspantsättaatt pant-
Ägarenlånaren han handlade i god ha godset.när tilltroom tog emot

godset kan bara lösa omgodset han betalar den utestående skulden
art. 3:238 1.par.

Om godset stulet gällerär dock under tidägaren haråratt treen av
återfårätt godset behöva pantlånaren,att ersätta ävenutan att om

denne i god vid pantsättningen art. 3:86. Bestämmelsen hartrovar
emellertid inte gjorts tillämplig pantbanker. Art. 11 i den in-
ledningsvis nämnda lagen pantbanker från 1910 tillåter nämligenom
pantbanken, den inteäven handlade i god och denäventroom om
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egendomen stulen, inte behöva lämna ifrån sigärpantsatta att
egendomen såvida inte löser lånet.ägaren

7.2.3 Storbritannien

Pantbankerna Dawn-broken föremål för utförlig rättsligär en
reglering i hela Storbritannien.gäller Huvudbestämmelserna finnssom
i Consumer Credit CCA 1974,Act 114-122. Dessutom finnsart. sex
tillämpningsbestämmelser, Statutory Instruments SI, nämligen SI
1983 1553 SI 1983 1566No. Agreements, No. Pawn-Receipts, SI
1980 Charge for Credit, SI 1981N0.5l Total No. 1568 Realisation
of SI 1983 1567 ofPawn, No. Loss Pawn Receipt och SI 1983 No.
1565 Conduct of Business Pawn Records.

För driva pantbanksverksamhet fordras licens, Consumeratt
Credit Business Licence art. 21. utfärdasEn sådan Office ofav
Fair Trading OFT, statlig myndighet bl.a. övervakar tillämp-en som
ningen CCA. En licens skall utfärdas sökanden lämplig art.ärav om
25. förEn licens gäller fem Därefter den förnyas.år. måste Licensen

avgiftsbelagd.är
Ett licenskrav gäller för övrigt inte bara vid yrkesmässig kredit-

givning vid pantlåneverksamhet kreditför-såsom också vidutan
medling, skuldrådgivning, inkassoverksamhet och kreditupplys-
ningsverksamhet. varje verksamhet fordrasFör särskild licens. Nuen
nämnda verksamheter går också förena med pantlåneverksam-att en
het.

Vid lämplighetsprövningen skall bl.a. sökandens vandel Denprövas.
har gjort sig skyldig till sådana brott bedrägeri ellersom som annan

oredlighet eller våldsbrott således olämplig. Likaså den harär som
brutit bestämmelserna i CCA föreskriftereller de harmot som
utfärdats med stöd CCA eller någon bestämmelseav annan avsersom
kreditgivning till Olämpligkonsumenter. vidare den i iellerär som
samband näringsverksamhetmed har gjort sig skyldig till dis-en

grundkriminering kön, hudfárg,på etnisk eller nationellav ras,
tillhörighet. Slutligen också olämpligden driver närings-är som en
verksamhet den olaglig eller inte framståräroavsettsom om som
bedräglig konsumenterna.motm.m.

Lämplighetsprövningen omfattar inte bara sökanden ävenutan
anställda, ombud och delägare eller, sökanden bolag, varjeär ettom

har bestämmande inflytande bolaget.överettperson som
licensgivningenI samband med får föreskrifter med avseendeges

bokföring marknadsföringpå och art. 26.m.m.
Någon prövning behovet pantbanker sker inte.av av nya
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Sedan licens utfärdats sker i princip inte någon övervakning av
verksamheten, licens kan återkallas någonmen olämplig-en om av
hetskriterierna skulle uppfyllas. För det fall detsenare till-anses
räckligt kan informell varning meddelas licenshavaren.en

Att driva pantlåneverksamhet licens straffbart.ärutan
För kreditverksamheten gäller för övrigt sammanfattningsvis

följande.
En pantlånare skyldigär pantsättarenatt särskilt pantkvittoettge

pawn-receipt kopia kreditavtaletsamt art. 114-115.en av
Pantkvittot i principär nödvändigt för pantsättaren skall få tillbakaatt
godset. Kreditavtalet skall undertecknas både pantlånaren ochav
pantsättaren. Såväl handlingarnas form det minimum in-som av
formation de skall innehålla regleras tillämpningsbestämmelsergenom
SI. Av praktiska skäl har de två dokumenten sammanförts till en
enda handling.

Pant får inte den minderårigtas äremot under 18 år.av som
Kredittiden minstär månader. Pantsättaren har dock lösasex rätt att

han villnär under kredittidenpanten art. 116 p.l. Någon särskild
avgift utöver vad avtalats för kredittiden får intesom efter dettas ut

lånet förfallit till betalningatt p.4.
Räntans storlek inte föremålär för reglering.
Om lånet inte löses eller sätts detnär förfaller övergår denom

egendomen till pantlånarepantsatta kredittiden är månader ochom sex
lämnats säkerhet förpanten bestämdsom inteen summa som

överstiger 25 pund eller för löpande kredit där kreditgränsen inteen
överstiger 25 pund art. 120. deI fallen kan pantlånaren handskas
med han finner lämpligt.panten som

I övriga fall skall pantlånaren sälja Pantlånaren bestämmerpanten.
hur försäljningen skall till. Han får således välja fritt mellan
auktion, underhandsförsäljning, anbud etc.

Inför försäljning skall pantsättaren underrättasen pantenav genom
särskild handling, Notice of Intention Sell,en och tillfälleen to ges

minsta försäljningspris.att ett Han skall ocksåange underrättas om
sättet och kostnaderna för försäljningen. Ett eventuellt försäljnings-
överskott skall betalas till pantsättaren. För falldet försäljningspriset
inte skulden skall försäljningsprisetmotsvarar skulden.motsvaraanses

Oavsett försäljningssättet har dockpantsättaren alltid rätt krävaatt
pantlånare denne skall visa han inteatt harav missbrukat sinatt rätt
sälja Omatt pantsättaren såledespanten. gällandegör försäljnings-att

priset inte marknadspriset, kommermotsvarar det på pantlånarenan
visa det prisetatt uppnåtts. Omatt han misslyckas med detta skall

pantsättaren vid avräkningen tillgodoräknas beloppet art. 121. För
gardera sig brukar kreditavtalenatt innehålla klausulen attom
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auktionspriset skall marknadspriset The Pawnbrokersmotsvaraanses
Guide, 1992.

får inte skuldebrevEn pantlånare eller check ellerta emot ett en
handling säkerhet förnågon motsvarande krediten art.annan som

123.
gäller regleringen kreditavtalet,När det den pantsedeln,närmare av

effektiva pantforsäljningen,den förlust ochpantkvittoräntan, av
finnsbokföringsskyldigheten detaljerade föreskrifter i inledningsvisde

nämnda SI.
Panterna uteslutande smycken och klockor. Ettutgörs nästan av

fåtal företag godtar också fordon Värdepapper brukarpanter.som
dock inte godtas det skälet det svårt kontrolleraärpant, att attsom av
ägartörhållandena. formellt hinderNågot pantbelåna värdepap-mot att

finns inte.dockper
Lånebeloppet brukat omkring 25 till 30 procent pantensvara av

uppskattade marknadsvärde.
Uppskattningsvis 80 brukar återlösas.procent panternaav
Om det visar sig godset stulet har återlösa detär ägaren rättatt att

ersättning till pantlånaren för dennes kostnader.mot
forPantlåneverksamheten närvarande på uppgång. Antaletär

branschföreningenmedlemmar i National Pawnbrokers Association
har fördubblats under de tio Uppskattningsvis finnsåren. detsenaste
i omkring 350dag totalt pantbanker. Enligt vad upplyst berorsom
uppgången bl.a. många låntagare föredrar pantbankerna framföratt

eftersomde vanliga bankerna inga frågor ställs vad lånen skallom
användas till. I London det inte ovanligt utländskaär låntagareatt
lämnar dyrbara för lån.panter stora

Branschföreningen uppskattar antalet låntagare tilluppgåratt
omkring 10 000 varje dag och det årliga lånebeloppet tilluppgåratt
omkring 400 miljoner pund.

7.2.4 Tyskland

Pantlåneverksamhet bedrivs i Tyskland för närvarande 7 offentligaav
pantlåneanstalter och 100 andra pantbanksforetag. Kreditomsätt-ca
ningen uppgick 1989 till 400 miljonerår DM och genomsnittskrediten
belöper sig Omkringtill 300 DM. 9 % säljs auktion.påpanternaav

Den långsiktiga trenden högre lånebelopp, värdefullareär mot
och andel inlöstastörrepanter panter.

Bestämmelser pantlåneverksamhet finns bl.a. Gewerbeord-iom
Enligt denna stadga krävs det tillstånd för bedriva sådanattnung.

Gewerbeordnungverksamhet 34 §. Tillstånd får inte medges om
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sakförhållanden finns utgör grund för den sökande intesom att anta att
uppfyller de krav tillförlitlighetpå erfordras i denna näringsverk-som
samhet. Ansökan skall också avslås den sökande inte visar hanom att
har det kapital eller de säkerheter verksamheten kräver. Nämndasom
paragraf i Gewerbeordnung den tyske näringsministern rättger att

förordning efter godkännandegenom Förbundsrådet beslutaav om
regler sikte på allmänhetenstar och pantlåntagarnassom säkerhet,
exempelvis tillståndets omfattning, låneavgifter, hanteringom och
realisation utlämnandepanten, överskott frånav försäljning,av
bokföring, skyldighet lämna myndigheternaatt upplysningar och
möjligheter tillsynutövaatt över verksamheten.

År 1961 beslutades sådan förordning med före-närmareom en
skrifter för yrkesmässig pantlåneverksamhet Verordnung über den
Geschäftsbetrieb der gewerblichen Pfandleiher och förordningen fick

lydelse i juni 1976. Den bryterny pantlåneförordningen kanmotsom
enligt dess 12 § och Gesetz über Ordnungswidrigkeiten från år 1987
dömas till mellan 5 och 0005 DM i böter.

Enligt pantlåneförordningen skall näringsidkaren meddela behöriga
myndigheter i vilka lokaler han börjar bedriva sin verksamhet samt
varje byte lokal. Han är också skyldig bokföraav varjeatt pant-
låneaffär, exempelvis löpande förteckning över pantlåneavtalen och
förnyelser avtalen uppgifter avtals-samt ochav förfallodata,om
beloppen och föremålen belånats låntagarenssamt hemvistsom namn,
och yrke. Därutöver skall de legitimationshandlingar uppvisats tillsom
styrkande identitet eventuella fullmaktersamtav Vidare skallanges.
förlust pantsedlar och avvecklingen pantlånet,av dvs. verkställdaav
betalningar från låntagaren, försäljningen och överskottpantenav
redovisas. Näringsidkaren skall också lämna myndigheterna de
muntliga och skriftliga upplysningar de behöver för tillsynen samt
lämna dem tillträde samtligatill affärslokaler pantlåneförordningen
2 §§.4-

Panten får tas pantlånaren förutsättningemot under hanav att
avtalat med låntagaren han endast skall iatt anspråk förom ta panten
sina krav avseende lånet, inbegripet räntor och avgifter, samt att
eventuellt överskott efter två år från realisering fårpantenav
överföras till den myndighet då har tillrätt överskottet. Pant-som
lånaren får inte avtala kortare förfallotid än månader pant-om tre
låneförordningen 5 §. Pantlånaren skyldigär lämna pantsedelatt en
till låntagaren och det finns vissa regler hur pantsedeln skallom vara
utformad i förordningens 6 Vidare föreskrivs det förvaring ochom
försäkring i 7 8 §§.panterav -

Pantlånaren får tillgodogöra sig tidigast månad efterpanten atten
hela lånet förfallit till betalning, inte låntagaren efter förfallodagenom
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veckorMinst och högst tvåförsäljningmedger tidigare panten. enav
bl.a. tidenoffentlig auktion, skallskall skeförsäljningen, påföre som

§.ortstidning 9iförsäljningen kungörasför engenom annons
med reglernaoffentlig auktion överensstämmerFörordningens krav på

BGBförsäljning IBGBGesetzbuchBürgerlichesi pant.avom
marknadspris får säljas påellermed börs-stadgas också pantenatt

BGB 1235 §.behörig mäklaremarknadbörs eller avannan
månatligfår begärapantlånaren räntaföreskrivs10 §I att en
Eftersom hanlånebeloppet.hundrade]till högstuppgående aven

500avgifter exempelvis lånvissa kandessutom har rätt ettta utatt av
10 §36 bilaga tilltill Iuppgårmedföra årsräntanDM procent.att en

kostnaderersättningarna förmånatligade högsta pant-somanges
ochmellan 2belopp avseende lånBilaganfår begära.lånaren tar upp
denfår fritt avtala500lån DM500 FörDM. över parterna om

månatliga avgiften.
förvaltningsföreskrifterallmännadelstatsnivå finnsPå pant-om

devarierar mellan delstaterna. Iföreskrifteroch dessalåneverksamhet
detaljerade reglerförekommer bl.a.föreskrifternadelstatliga ommera

stickprovskontroller hosexempelvis hurtillsyn,tillstånd eller om
pantlåneförordningensför kontrolleraskenäringsidkaren kan attatt

olika regler efterlevs.
pantlåneverk-avtalsvillkor förpublicerade allmännafinns ocksåDet

i praxis inte känt.de användsvilken grad ärsamhet imen
reglercivilrättsligaBGB innehåller allmännaNämnas bör att om

verksamhetyrkesmässigsikte på äveninte bara utantarpant som
godtrosför-exempelvisBGB stadgasIgäller mellan privatpersoner. att

1208förlorat godsfråga stulet ellerdetinte kan ske ärvärv omom
§§ BGB.och 935

j sådaninte tillämplig påkreditväsenlagenDen tyska ärom
för tilllämnas säkerhetpantlåneverksamhet där handpantyrkesmässig

gäller skyldighetenKreditwesen. DäremotGesetz über daslån 2 §
bedriver pantlåneverk-årsränta för densåväleffektivatt somange
skyldighet framgårkreditverksamhet. Dennaövrigförsamhet avsom

1984förordningen1985 med stödbeslutatsprisuppgifter år avsom
derRegelungprisuppgifter 4§ Verordnungreglering zuravom

Regelung der Preisangaben,respektive GesetzPreisangaben zur
580.1985, del 1Bundesgesetzblatt, s.
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7.2.5 USA

Se bilaga Pantlånerörelsen i USA.

7.3 EG regler-

I avsnitten 6.3.5 och 6.2.1 har vi redan konstaterat där behandladeatt
lagar bl.a. följdär anpassningar till de EG-direktiv berören av som
konsumentkrediter och konsumentkreditgivning. Motsvarande gäller
lagen 1993:768 åtgärder penningtvätt: se vidare kapitel 8.motom
Dessa lagar har sålunda tillkommit till fyllande Sverigesupp av
förpliktelser enligt EES-avtalet se lagen 1992: 1317.

3.1 Banksamordningsdirektiven

De EG-direktiv innehåller regler för verksamhet i banker gällersom
även för andra kreditinstitut. Entyper definitionav gemensam av
kreditinstiut finns i artikel i1 Rådets direktiv den 12 decemberav
1977 samordning lagar och andra författningarom rättenav attom

och driva verksamhet i kreditinstitutstarta 77780EEG.
Enligt direktivet, kompletterats med Rådets direktivsom senare av

den 15 december 1989 samordning lagar och andra för-om av
fattningar rätten och driva verksamhet iatt starta kreditinstitutom
89646EEG, med kreditinstitut företag verksamhetettavses vars
består i från allmänheten insättningaratt eller andrata emot återbe-
talningspliktiga medel och bevilja kredit föratt räkning. Iegen
ingressen till direktivet förtydligas definitionen omfattar företagatt

medel från allmänheten,tar antingenemot insättningarsom genom
eller i form, såsom fortlöpande utgivning obligationer ellerannan av
andra jämförbara värdepapper.

Enligt 199293:89 102 därigenomansågs det stå klartprop. s. att
definitionen träffar både banker och institutsådana svenskasom
kreditaktiebolag och finansbolag, vilka finansierar sig allmännapå
marknaden.

Den avgränsning begreppet kreditinstitut gjort i direktivetav som
medför emellertid sådan verksamhetatt skeir enligt bestämmelser-som

i pantlånelagen inte omfattas.na
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7.3.2 Konsumentkreditdirektivet

Behovet konsumentskydd vid kreditavtal har uppmärksammats inomav
EG. Ett direktiv Rådet i december 1986 87102EEG ochantogs av
kompletterades i februari 1990 9088EEG.

Direktivet tillämpningsområde omfattar i all konsument-stort sett
kreditgivning. De undantag från tillämpningsområdet lämnas isom
artikel 2 gäller emellertid inte den kreditgivning lämnas enligt densom
svenska pantlånelagen.

Det innebär således reglerna för pantlånet måste deså attanpassas
åtminstone uppfyller det minimiskydd föreskrivs i nämnda EG-som
direktiv.

7.3.3 Penningtvättdirektivet

Syftet med direktivet 91308EEG penningtvätt är samordnaattom
medlemsstaternas insatser för hindra den frihet för kapitalrörel-att att

och den frihet tillhandahålla finansiella tjänster hör tillatt ettser som
finansiellt integrerat utnyttjasEuropa för tvättning sådana tillgångarav

erhållits brottslig verksamhet i direktivet benämntsom genom
tvättning pengar.av

Direktivet minimidirektiv, vilket innebärär varje enskilt landett att
kan fastställa regler.strängare

Skyldighet åtgärdervidta i enlighet med direktivet föreliggeratt
bara i fråga tillgångar härrör från narkotikabrottslighet. Enligtsomom
direktivet emellertidbör länderna utvidgaöverväga tillämpningenatt

brottslighet.till formerandra direktivetI exempelnämnsav som
organiserad ochbrottslighet terrorism.

Direktivet omfattar i första hand kreditinstitut och finansiella
institut. Vad kreditinstitut framgårmed banksamord-ettsom avses av
ningsdirektiven. finansielltMed institut företag inteett ettavses som

kreditinstitut huvudsakliga verksamhetär består iett attmen vars
utföra eller flera de verksamheter i punkterna 2en av som anges -
12 och i bilagan till direktiv14 86846EEG, eller försäkringsbolagett
auktoriserat i enlighet med direktiv 79267EEG senast ändrat genom
direktiv 90619EEG, företaget bedriver verksamheter täcksom som

det direktivet art. l.av
institutFör dessa föreskrivs skyldighetbl.a. i vissa situationeratten

kontrollera kundernas identitet särskilt då sparkonto ellerett annat-
konto och då bankfacktjänster erbjudsöppnas och anmälaatt--
förhållanden misstänks ha samband med brottsliga gärningar art.som
3.
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Enligt direktivet skall medlemsstaterna till bestämmelsernaattse
utvidgas till omfatta också andra yrkesgrupperatt och företagskatego-
rier kreditinstitutän och finansiella institut, den verksamhetom som
bedrivs där särskiltär ägnad utnyttjas för penningtvätt art. 12.att

Direktivets obligatoriska tillämpningsområde täcker for närvarande
inte sådan kreditgivning pantbank lämnar.som en
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8 Utredningens överväganden

Vår inställning: Genom i så utsträckning möjligt i sakatt stor som
innehålletgöra i reglerna i konsumentkreditlagen 1992:830 och

lagen 1992:1610 kreditmarknadsbolag tillämpligt också påom
pantbanksverksamheten uppnår principiell konkurrens-man en
neutralitet med övriga kreditformer.

Konsumentkreditlagen bör alltså med del undantag i fortsätt-en
ningen tillämpas generellt också sådanpå kreditgivning skersom
inom pantlånerörelsen. innebärDet flertalet de bestämmelseratt av
i den nuvarande pantlånelagen reglerar kreditavtalet mellansom
panthavaren och inte längrepantsättaren behövs.

En utvidgning kreditmarknadsbolagslagens tillämpningsom-av
råde skulle få motsvarande konsekvens för rörelsereglerna i denen
nuvarande pantlånelagen.

Många bestämmelser i kreditmarknadsbolagslagen kan göras
tillämpliga också pantbanker.på

En utvidninggenerell tillämpningsområdet för den lagenav
skulle emellertid det nödvändigt föragöra in flera särregler föratt
pantbankerna, främst det gällernär aktiekapitalets storlek,
styrelsens storlek, vilken verksamhet får bedrivas och närsom
kredit får beviljas, kravet kapitaltäckning och polisens brotts-
förebyggande och spanande verksamhet.

Eftersom kreditmarknadsbolagslagen innehållerinte några
särregler för de olika kreditmarknadsbolag den omfattar,som
framstår det lagtekniskt lämpligare behålla friståendeattsom en
reglering för pantbanksverksamheten.

Vi förordar starkt förenklad pantbankslag.en ny
Där kan också del kreditregler rör pantavtalet.tas en som
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8.1 förUtgångspunkter vår översyn

pantláneverksamheten fortsättnings-vilken utsträckningI behöver
vis Iagregleradvara

Inledning1

1949:722 pantlånerörelse ändrad 1992:545, härLagen senastom
kallad pantlånelagen, trädde i kraft den 1 april 1950 se bilaga 5. Den

alltför förändringar i sak förordningenersatte utan stora --
1918:387 vilken i tillangående idkande pantlånerörelse, sin turav

1884:66 villkorenövervägande del byggde kungörelsen angåendepå
för idkande pantlånerörelse.av

Pantlånelagen har i huvudsak oförändrad sedan sin tillkomst,stått
alltså i 45 Endast fåtal ändringar har skett. Merparten dessaår. ett av

formelländringar har varit endast I materiellt hänseende harnatur.av
lagen ändrats bara vid tillfällen och då i frågor besvärstidenstre som
längd, försäljningen OTC-aktier, för skyldighetenbeloppsgränsenav

till redovisa överskott vid försäljningeventuelltpantsättarenatt av
Ändringarna i samtliga fall föranletts ändringar i andraharpanter. av

regelverk.
Detta betyder innehållet i den nuvarande lagstiftningen i storaatt

delar har tillämpats i sekel.än ettmer
Vid tillfällen frågan reform tagitsharett par om en upp.

1978:5Skrothandelsutredningen väckte i sitt betänkande Ds H
Handeln skrot och handeln med begagnade sålunda fråganmed varor

förpantlåneverksamheten krävde eller förändrad regleringom en ny
syftet skrothandelsförordningendet allmänna med den dåvarandeatt

skulle Utredningen inte fanns anled-dock detuppnås. ansåg någonatt
ning ändra pantlånelagen, eftersom kontrollen pantlåneverk-överatt
samheten tillfredsställande från synpunkten avsättningenden attvar av
tjuvgods försvårades 198081:3motverkades och prop. 222.s.

Under 1987 ombesörjdes vissa studier pantlåneverksamhetenår av
Finansdepartementets försorg. gjordes dåInom departementetgenom

den bedömningen det inte fanns påtagliga praktiskanågra problematt
gjorde nödvändigtdet ändra pantlånelagen, lagenävenattsom om

innehöll del omoderna drag. Som exempel framhölls behovs-en
prövningen, hade avskaffats andra områden, inompå t.ex.som
vägtrafiken. Enligt Finansdepartementet fungerade branschen väl och

fannsdet därför inte skäl vidta åtgärder.någraatt
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Sedan pantlånelagens tillkomst år 1949 har det emellertid skett stora
förändringar i samhället. Nya regelkvalitet,synsätt på administrativ
förenkling konsument- och konkurrensskydd harsamt också gjort sig
gällande.

Betydelsefulla rättsliga förändringar på konsumentkredit- och
kreditmarknadsområdet har exempelvis nyligen genomförts dengenom

konsumentkreditlag har iträtt kraft den 1 januari 1993nya ochsom
den lag kreditmarknadsbolag trädde i kraft den 1 januarinya om som
1994. Kreditmarknadsbolagslagen i första hand regleraattavser
finansbolagen och kreditaktiebolagen har sådan räckviddmen atten
den gäller i för samtliga företag bedriverstort sett någon formsom av
ñnansieringsverksamhet konsumenter. Konsumentkreditlagenmot har

motsvarande räckvidd. Den reglerar i princip alla s.k. konsument-en
krediter, dvs. inte bara krediter lämnas näringsidkare isom av en
samband med konsument köper elleratt tjänst ävenen en utanvara en
sådana krediter s.k. fristående krediter banker, finansbolagsom- -
och andra kreditmarknadsbolag lämnar någon sådan koppling.utan

Det finns all anledning fråga sig i vad mån pantlåneverksam-attnu
heten i framtiden behöver reglerad i lag, och i vad mån de all-vara

bestämmelsermänna tillräckligaär för lösaantytts de prob-som nu att
lem kan förekomma i samband med denna form kreditgivning.som av

Det emellertidär nödvändigt härredan peka på föratt det fallatt -
pantbankernas verksamhet inte behöveratt reglerasman särskiltanser

den nuvarande pantlånelagen inte kan upphävas vidare. Om såutan-
sker, skulle den i flera avseenden i förhållande till pantlånelagen
mycket restriktiva regleringen enligt kreditmarknadsbolagslagen
komma omfatta också pantbankerna.att

Näringsfriheten

Enligt motiven prop. 1949:201 17 den nuvarande pant-s. avser
lånelagen primärt tillgodose två syften, nämligen delsatt motarbetaatt
tillgreppsbrottsligheten brottsrisker, dels minska eller elimineraatt
pantlånerörelsens sociala risker konsumentskydd.

Samtidigt framhölls i motiven vikten näringsfriheten inte iattav
onödan inskränktes.

Den utgör grundstenarna i ekonomiskavårt ochen av system
innebär varje medborgares frihet etablera näringsverksam-att egenen
het med det innehåll och de former han eller hon önskar. Dennasom
frihet har bl.a. gjort det möjligt snabbt ändrademöta marknadsför-att
utsättningar och introducera effektivitetsfrämjande produktions- och
distributionsformer.
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inskränkningar i näringsfriheten. Somolika skäl finns det delAv en
för etablering inom vissa näringar krävsdetexempel kan nämnas att

säkerhetmyndighet. till människors liv, hälsa,tillstånd Hänsynenav
integritet eller till ekonomiska värden hareller utgöraansettsstora

Ävennäringsfrihet. risken förfrån principenskäl för undantag om
inskränkningar.i vissa fall bedömts motivera sådanabrottslighet har

har bl.a. tagit sigskydda ekonomiska värdenIntresset storaattav
försäkringsbolag, finansbolagtillståndskrav för banker,uttryck i samt
Exempel där risken för brottslighetförsäkrings- och fastighetsmäklare.

bevakningsföretag, handeln med skrot ochmotiverat tillståndskrav är
begagnade bilskrotningen.samtvaror

1982:729den förutvarande konkurrenslagenVid tillkomsten av
198182: 165 231 vikten närings-betonades i lagmotiven prop. s. av

företag etableras driver utvecklingenoch etableringsfrihet. Att kannya
befintliga företagen inte stelnaframåt tryck deoch påutövar attett

effektiva och rimliga priser. därförhålla Man måsteattutan vara
med etableringskontroll, såväl privatiaktta restriktivitetstor som

i flesta fall där etableringsfrihetenoffentlig. Vidare sades deatt
enskildalagstiftning, det i regel frågabegränsas är omgenom

kanbranscher, och där sådana speciella skäl nämntssom ovan
Även fallinskränkning näringsfriheten. vid sådanamotivera en av

emellertid restriktivitet med reglering påkallad.ansågs vara
konkurrenslagen 1993:20 vilar på grund.Den sammanya

tillgodoses8.1.2 Konsumentskyddet kan dengenom
lagstiftningen kreditgivningdet gällerallmänna när
i frågainte panträttenmen om

Vår inställning: fråga det behövs fortsatt regleringEn är om en
skydda intressen det gällerför konsumenternas näratt pant-

låneverksamheten. motiven bakom den nuvarandeEtt pant-av
tillgodoselånelagen skydda låntagare, dvs. konsu-är att utsatta

mentskyddet.
kapitel 6 har vi beskrivit antal allmänna regelverk medI ett ett

konsumentsskyddssyfte. avsnittet diskuterar vi betydelsenI det här
regelverk för pantbanksverksamheten.dessaav

fortsatt reglering,slutsats det behövs denVår är attatt en men
kraftigt i förhållande till vad gäller ikan begränsas dag.som
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Betydelsen höjd levnadsstandardav en

Pantlånet har bl.a. till syfte tillgodose tillfälligt penningbehovatt ett
inte kan tillgodoses på något Ett samhällesätt.som annat som

alla medborgare social grundtrygghetgaranterar medför elleren mer
mindre automatiskt de sociala nackdelar följeratt pant-som annars av
låneverksamheten begränsas.avsevärt

I detta sammanhang viktiga förändringar bör beaktas inteärsom
bara den utveckling samhället igenomgått detnär gällersom
höjningen den allmänna levnadsstandarden också denav utan
socialpolitiska utveckling alla grundläggande socialgettsom en
trygghet. I exempelvis Grönwall m.fl., Socialtjänstens mål och medel,
Handboken socialtjänsten, tredje upplagan 1991, lämnas i avsnittetom

fattigvårdFrån till socialtjänst beskrivning den socialpolitiskaen av ut-
vecklingen under 100 år. Jämför även Petersson Söderlind,t.ex.
Förvaltningspolitik, andra upplagan 1993.

Av de yttranden dåvarande fattigvårdsmyndigheter lämnadesom
Socialstyrelsensöver förslag till pantlånelag år 1941 framgårny att

osäkerhet rådde i vilken omfattning fick fattigvårdpersoner som
samtidigt siganvände pantlånet kreditmedel. Den gängseav som upp-
fattningen i det längsta sökte skaffa sig inkomstatt påvar man en
något söka fattigvård.sätt än I sammanhangetannat att nämndes även
möjligheten sälja föremålen i stället föratt dem.pantsättaatt

Genom de pantbankskunderna lämnat vår enkätundersökningsvar
har vi fått bekräftat andelen socialbidragstagareatt är i dennastörre

iän se bilaga 3.närmaregrupp gemen

Rätten till skälig levnadsniváen

Det sociala regelverket skyddar den ekonomiskthar det frånsvårtsom
behöva använda pantlånet elleratt andra kreditformer för klaraatt en

skälig levnadsnivå. Pantlånet kan ändå inte ha spelatsägas sin rollut
helt del i det sociala skyddsnätet. Många använder pantlånetsom en

medel för tillgodose deett grundläggande behoven, förattsom t.ex.
inköp Det framgår enkätundersökning.vårmat.av av

Genom socialtjänstlagen 1980:620 har den enskilde i allt fall rätt
till bistånd socialnämnden för sin försörjning och livsföring iav
övrigt, hans behov inte kan tillgodoses på Biståndetsätt.om annat
skall inte bara tillförsäkra den enskilde skälig levnadsnivå utanen
också utformatså det stärker hans eller hennesattvara attresurser
leva självständigt liv 6 §. Den enskilde kan iett även andra fall än

i 6 § få ekonomisk hjälp socialnämnden. Till skillnadsom avses av

105



Utredningens överväganden 1994:61sou

från gäller enligt 6 § får dock, i fall bidragetvad deutomsom annars
indragentill den i arbetskonflikt eller bidragetutgått ärsom om

lämnats förskott förmån eller ersättning, sådan hjälpsom en en
återkrävas den under villkor återbetalning 33 §. Möjlig-gesom om
heten återkräva hjälpen emellertid inte obegränsad. återkravär Ettatt
får således aldrig medföra den enskilde kan bli ståndatt antas attur
klara sin försörjning eller sin dagliga livsföring i övrigt 36 §.

fråga handläggningsförfarandet iI sker de flesta socialbidragsä-om
långvarigtrenden ekonomiskt bidragsbehov utbe-ettsom avser

talningen bidraget månatligen vanligen postanvisning, post-av genom
giro bankgiro.eller

För i akut behov ekonomiskt biståndär kanpersonen som av som
betalningssätt interegel sådana användas. innebär emellertidDet inte

biståndet får i form rekvisition, matkuponger eller dylikt.att ges av
Huvudregeln det akuta biståndet skall kontant se Allmännaär att ges
råd från Socialstyrelsen 1992:4 117.s.

innebörden begreppetNär det gäller skälig levnadsnivå följerav
Socialstyrelsensrättspraxis bruttonormer bör läggas till grundattav

RÅför bedömningen vad skälig levnadsnivå 1993 refärav som en
11. Riksskatteverkets normalbelopp vid bestämmandet förbehålls-av
beloppet vid införsel, 3 581 kr, något högre Socialstyrelsensär än

för 3ensamstående 403 kr år 1994.norm en vuxen,
Utgångspunkten för beräkningen den enskildes bidragsbehov ärav

emellertid skalldenne medverka till sin försörjning. Detatt egen
innebär vissa inkomster och tillgångar denne har får reduceraatt som
socialbidraget. det gäller tillgångarNär det främst banktillgodoha-är
vanden eller andra registrerade, lätt värderbara lätt realiserbara
tillgångar aktier och obligationer bilar och båtart.ex. samtsom som
kommer i fråga. lös egendom exempelvis sådana föremålAnnan -

personlig anknytning,har såsom guld- och silversmycken,som en
klockor dyliktoch eller vanliga i hem omfattasär ettsom annars -

praxis framgårockså. Av dock inte i vilken utsträckning socialnämn-
den kan kräva den biståndssökande i förstahan handatt avyttrarav

innan han får ekonomsiktsådan egendom bistånd. förklaring kanEn
socialnämnden regel saknar kännedom den bistånds-attvara som om

sådana realiserbara tillgångar.sökande har förklaringEn kanannan
sådan egendom omfattasmånga gånger vad skallattvara av som anses

ingå i skälig levnadsnivå.en
förarbetena till socialtjänstlagen förs inteI någon diskussion om

pantlånet alternativ åtgärd till försäljning egendomen närsom en en av
det den biståndssökandegäller kravet skall medverka till sin för-att
sörjning. Huruvida socialnämnd, egendomens belåningsvärdeen om
bedöms ligga fås vidhögre vad kan försäljning, harän rätt attsom en
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i fall fordraså biståndssökande han pantsätter egendomen iav en att
stället for sälja den måste bedömas osäkert.att som

Frågan vilken inverkan möjligheten till lån har for tillrättenom
bistånd RÅhar för övrigt behandlats Regeringsrätten i 1989 2:27.av
Av rättsfallet följer den någon anledning råkar inatt isom av en
biståndssituation har möjlighet lån lösa sitt behovattmen genom av
kontanter, förlorar inte därigenom sin till biståndrätt socialnämn-av
den.

Rätt till ekonomiskt bistånd kan föreliggaäven för andra skulder än
Dennämnts. enskildes samlade skuldbörda kan iblandsom nu vara

sådan enda möjligheten för honom kommaatt fötterpå elleratt
leva på skälig levnadsnivå hjälpär med sinen att att sanera
skuldbörda prop. 197980:1 186, 202; Socialstyrelsens allmännas.

RÅråd 1985:1 92; 1992 Ref 16.s.
En omständighet betydelse vid bedömningenstorannan av av

behovet reformering regelverket för pantbanksverksamhetenav en av
den kraftigaär expansion konsumentkrediterna ägt underav som rum

det decenniet. Kreditexpansionen harsenaste kommit även pant-
bankerna till del. Den samlade lånestocken for branschen har
kontinuerligt ökat fram till 1992,år likaså antalet förmedlade lån.
Under 1992 och 1993 har dock nedgång skett såväl antal lånen av

lånestock Svenska pantbanksföreningens årsstatistik.som
När det gäller ökningen konsumentkrediterna har den framför alltav

andra kreditformer pantlånet.änavsett
Den allmänna standardhöjningen och utvecklingen former förav nya

konsumentkrediter visar bl.a. på pantbankerna inte påatt sättsamma
under de sista 100 åren har särskild konsumentersom en grupp av
kredittagare. Visserligen andelenär kreditsvaga ochsom yngre

konsumenter något vid dennastörre kreditgivning, inte i denmen
utsträckning det det befogatär talaatt särskildatt enom grupp av
konsumenter. Pantbankerna konkurrerar i betydligt störrenumera
utsträckning tidigareän med andra kreditgivares olika fmansieringsal-
ternativ varje presumtiv kreditkonsument.om

I det här sammanhanget vill dock betona pantlånet påatt en
väsentlig punkt skiljer sig från andra konsumentkrediter. Genom
pantlånet kan den behövande själv tillgodse penningbehovsitt utan att
öka sin skuldbörda och utnyttja de under lågkonjunkturer hårtutan att
ansträngda kommunala anslagen för socialhjälpen.
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Andra möjligheter till skuldsanering införs

Hushållens hälftenskuldsättning har påpekats undersom senarenyss
1980-talet kraftigt omfattning.ökat i För många hushåll har denav

tillgången krediter lett till eller mindre okontrolleradpåstora meren
skuldsättning. del har skuldsättningen fått sådan omfattningFör en en

den ekonominpersonliga haratt raserats.
Den konsumentkreditlagen initieradesförut nämnda bl.a. mot

bakgrund tagitsdessa förhållanden. I lagen har bestämmelserav
innebär kreditgivare regelmässigt skall kredit-göraattsom en en

prövning krediten. Prövningen sikteinnan han beviljar alltså påtar
kredittagaren har möjlighet återbetala lånet och dess kostnaderattom

enligt lånevillkoren. Om inte bedöms fallet, skall han inteså vara
bevilja krediten. kreditgivare inte följer dessa regler avvikerDen som
från vad god sed vid kreditgivning.som anses vara

Konsumentkreditlagen fungerar därigenom medel för attettsom
förhindra skuldsättningokontrollerad bland konsumenterna.en

För de fall skuldsättning redan skett finns dock intesådan någraen
regler i konsumentkreditlagen sikte lösa det problemet.påtar attsom

föreslagits i 199394: 123 Skuldsanerings-En sådan lösning har prop.
lag. Förslaget detta skrivs inte behandlats riksdagen.har när ännu av

Enligt propositionen skall kraftigt skuldsatt gäldenär själv försten
försöka sina fordringsägare. detmed samtliga Han skall igöra upp
skedet kunna få råd och anvisningar kommunen. Lyckas inte detav
kan gäldenären föra ärendet vidare till kronofogdemyndigheten som
skall hjälpa frivillig skuldsanering. Om for-till någonparterna en
dringsägare sig sådant förslag, skall kronofogdemyndig-motsätter ett
heten ärendet till tingsrätten skall kunna beslutaöverlämna ensom om
tvingande skuldsanering.

Den föreslagna lagen får dock inte betydelse för dennågon
skuldsättning sker pantbanksverksamheten, eftersomgenomsom
fordringar omfattas förslaget.förenade med intepanträtt av

Bestämmelser avtalsvillkor konsumentförhállandeniom

tidigare avtalsvillkorslagen framgåttDen nämnda kan enligtsom- --
den ordning gäller i endast undantagsvis tillämpasdag på pant-som
låneverksamheten. Vid eventuell avreglering pantlåneverk-en av
samheten får avtalsvillkorslagen betydelse fördock ökad kreditavtalen.

Lagen framför allt inriktad förbud i depåär att genom sanera
standardvillkor företagen använder i köpeavtal, avbetalnings-som
kontrakt, garantier och liknande formulär.
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betydelseDess för kreditavtal för närvarande begränsadär genom
den uttryckligen inte gäller i fråga verksamhet underatt stårom som

tillsyn Finansinspektionen.av
För sådana kreditavtal följer pantlånelagen dock integörssom av

något undantag.
De kreditavtal pantlånerörelserna träffar med pantsättarnasom

regleras ingående dels bestämmelser i pantlånelagen och delsgenom
de föreskrifter länsstyrelserna beslutar med särskildastödgenom av

bemyndiganden i den lagen. Man kan avtalsvillkoren delsäga i denatt
de inte följer direkt pantlånelagen utslagnärmast är länssty-ettav av
relsernas myndighetsutövning. Den villkor kan emellertid intetypen av
prövas enligt avtalsvillkorslagen. Endast i den mån pantlånerörelsernas
kreditavtal innehåller villkor inte följer pantlånelagen kansom av
dessa villkor Marknadsdomstolen.prövas av

Justitiedepartementet har emellertid i 1994:29Dsrapporten
Oskäliga avtalsvillkor med anledning EG:s direktivattm.m. av om-
oskäliga avtalsvillkor i konsumentavtal skall införlivas med svensk rätt

föreslagit avtalsvillkorslagens bestämmelser skall görasatt-
tillämpliga avtal finansiellaäven på tjänster. Härigenom kommerom
således, förslaget genomförs, lagen tillämpas detävenattom
område för närvarande Finansinspektionensstår under tillsyn.som
Konsumentverket får därmed möjlighet vid vite förbjuda fortsattatt en
använding oskäligt kreditavtal. Departementsförslaget underett ärav
beredning.

När det gäller pantbankernas kreditgivning, kan således av-en
reglering denna ske, samtidigt i andra lagar effektiva garantierav som
lämnas oskäliga avvtalsvillkor kommer kunna tillämpas.mot att att

Generalklausulen i avtalslagen

Även generalklausulen 36i § lagen 1915:218 avtal andraochom
rättshandlingar förmögenhetsrättenspå avtalslagenområde detgör -

framgått möjligt komma till med oskäliga avtalsvill-rättaattsom -
kor. De bedömingar enligtgörs avtalslagen och avtalsvillkorsla-som

likartade.är lagarnaMen är olika karaktär.gen av
Avtalslagen kan den enskilde konsumenten använda sig hannärav

eller hon ingått avtal med företag och sedan råkar i tvist medett ett
företaget detta. Men domstolsavgörande kommer gälladåett attom
bara just detta individuella fall. fortsättaFöretaget kan användaatt
formuläret med det oskäliga avtalsvillkoret.

Med hänsyn till masshanteringen låneavtal i pantlåneverksam-av
heten kan enligt uppfattningvår den möjlighet generalklausulensom
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i avtalslagen enskild konsument få oskäligt avtalsvillkoratt ettger en
jämkat knappast ha än marginell betydelse för konsu-rentmer en
mentskyddet.

Ockerbestämmelsen brottsbalkeni bidrar till skydda konsumentenatt

Det kan kanske tänkas sådan ordning där pantlånerörelsen självatt en
tillåts bestämma och avgifter,räntor vi föreslå, vadatt trotssom avser

regler till skydd för den enskilde, ökar riskerna försagtssom nyss om
enskilda förpantsättare ocker ellerutsätts andra liknandeatt för-

faranden. En tänkbar lösning skulle i fallså bygga detatt utvara
skydd ocker redan i brottsbalken 9 kap. 5mot som ges

Att med hänsyn till enbart ockerrisken ha särpräglad ordning fören
krediter pantbank lämnar framstår emellertid enligt meningvårsom en

opåkallat, låt det skulle kunna motiveras medattsom att pant-vara
bankernas kundkrets typiskt har ekonomisk ställningsett en svagare

kredittagareän hos vanliga banker och finansbolag.t.ex.
Av den enkätundersökning SCB har gjort utredningenspåsom

uppdrag framgår nämligen det visserligen finns skillnader i dettaatt
avseende, också de knappast så de motiveraräratt stora, attmen en
sådan särbehandling se bilaga 3.närmare Man kan därför inte säga

kredittagare vid pantlån till skillnad från andra kredittagare haratt en
behov särskilt skydd det gäller kontrollennär avgiftssätt-ettav av
ningen för kreditgivningen. Att pantbankskunderna i viss tillmån hör

skyddsvärd genomsnittetän medborgare motiverar docken mer grupp
enligt meningvår lagreglering i andra hänseenden, vien som
återkommer till.

Den nuvarande ordningen med länsstyrelsen fastställer högstaatt
låneavgifter utesluter i princip tillämpning ockerbestäm-m.m. en av
melsen. bakgrundMot länsstyrelsen i fallnågot Trollhättanattav
bestämt till inte mindreräntan 50än kannärmare sättaprocent man
i fråga inte den nuvarande ordningen i det här avseendet dessutomom
motverkar sitt syfte.

Enligt meningvår finns därför inte längre skäl tidigaresamma som
för ordning länsstyrelsen rollen prisbildare detnären som ger av
gäller kreditkostnaderna.

Konsumentkreditlagen 1992 bör i omfatta ocksåprincip pantlånen

Utvecklingen konsumentkreditområdet under det decennietsenaste
har inneburit inte bara kreditvolymerna och hushållens samladeatt
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skuldsättning har ökat också kredittyper har införts.utan att nya
Konsumentskyddet har olika lagstiftningsåtgärder konsu-pågenom
mentkreditområdet kraftigt förstärkts. Ett betydelsefullt exempel på
sådan lagstiftning tidigareden nämndaär konsumentkreditlagen som
trädde i kraft den januari1 1993.

Genom konsumentkreditlagen har konsumentskyddet fått vidareett
tillämpningsområde tidigare samtidigt konsumentskyddetän som
utvidgats i flera andra hänseenden. Lagen, tvingande tillärsom
konsumentens förmån, gäller försåväl kreditköp för kreditavtalsom

inte har något direkt samband med köp eller tjänster s.k.som -
fristående krediter. För fristående krediter saknades tidigare i
huvudsak lagreglering. Huvudskälet för reformeringen var en an-
passning till EG:s regelverk.

Konsumentkreditlagen gäller inte för författningsreglerade lån som
lämnas statsmedel och inte heller för krediter enligtav som ges
pantlånelagen.

I den departementetspromemoria Ds 1990:84 låg bakom densom
lagen gjordes inte något generellt undantag för krediter enligtnya

pantlånelagen. framhöllsDäremot i promemorian konsekventatt ett
krav kreditprövningpå oberoende ställd säkerhet vilket föreslogsav -

inte genomfördes skulle medföra svårigheter för allstoramen -
pantlånerörelse varubelåning eftersom den verksamheten bygger
främst snabbt skaffapå skall kunna sigatt attpersoner pengar genom
lämna lös egendom säkerhet i stället för sälja den. Ettattegen som
krav kreditprövning vid kreditgivningpå sådan bedömdes kunna leda
till lånen i intedel fråga skulle beviljas. Huruvida dettaatt storen av
ställningstagande grundades bedömningpå kunderna särskilten av som
kreditsvaga framgår inte promemorian.av

Några andra undantag för pantlånerörelse från de allmänna
konsumentkreditreglerna nämndes inte.

lagmotivenI prop. 199192:93 96 9751 52, uttalades. - -
emellertid föredraganden flera bestämmelserna i konsument-att av
kreditlagen inte borde tillämpas pantlånerörelse. Som exempel
anfördes bestämmelsen kreditgivarens ändra underrätt räntanattom
löpande avtalsperiod. Som förklaring anfördes dels de speciella för-
hållandena vid denna kreditgivning, dels verksamheten ärtyp attav
reglerad särskild pantlånelagen.lag Därvid framhöllsgenom en
särskilt det förhållandet tillsynen ordnad på inte harär sättatt ett som

annannågon motsvarighet i fråga kreditgivning till konsumenter.om
På grund härav, och eftersom det inte heller uppdagats några
anmärkningsvärda konsumentskyddsproblem vid denna typ av
verksamhet, det lämpligastansågs undanta pantlånerörelse frånheltatt
konsumentkreditlagens tillämpningsområde.
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De regler i dag motiverar tillsynsuppgiften ligger hosattsom
landets länsstyrelser bärs vi det inom Pantbanksutredningensom ser
inte längre lika starka skäl de infördes. i förstanär Det ärupp av som
hand fråga uppgifter tillgodose konsumenternasattom som avser
behov skydd, uppgifter enligt lagstiftning inomav som senare
motsvarande områden lagts på Konsumentverket och Finansinspektio-

Vi kommer emellertid tillbaka till denna fråga i avsnitt 8.19.nen.
utredningensI direktiv klartsägs den nuvarande behovspröv-att

ningen inför tillstånd till pantlånerörelse bör bort.ett tas
Ett förhållande det bakgrund innehållet i denannat motsom av-

nuvarande socialtjänstlagen och den konkurrens pantlånerörelsensom
for frånutsätts andra kreditgivare enligt mening finnsvår starka-

skäl ifrågasätta det ingrepp iär den fria prisbildningenatt som
länsstyrelsernas befogenhet bestämma låneavgifterna föratt pant-
lånerörelse En avregleringutgör. pantlånerörelsen i den antyddaav nu
riktningen innebär de skäl legat till grund för hållaatt attsom
pantlånerörelse utanför konsumentkreditlagens tillämpningsområde
saknar bärkraft.

Konsumentkreditlagen bör i fallså generellt tillämplig ocksågöras
på denna form kreditgivning.av

Även vid förändrad tillsyn över pantlåneverksamheten kvarståren
dock visst behov undan del konsumentkreditlagensett att taav en av
bestämmelser från tillämpning på pantlån.

En del särregler kan behövas för pantlánen

Den kreditgivning sker pantlånerörelserna skiljer sig dock,som genom
redan tidigare framhållits, på väsentlig frånpunktsom en annan

kreditgivning: belåningen sker någon personlig fordranutan att
uppkommer och det endastär kreditgivaren kan görapantenur som
sig betald. kravDet följer § konsumentkreditlagen5 kredit-attsom av
givaren skall kreditprövninggöra i samband med kreditgivningenen
i syfte kredittagaren kan klara betala lånet bör därföratt attse om av
inte gälla for pantlåneverksamheten.

En fråga tillämpning aktualiserar det nuvarandeärannan som en om
bruket pantsedlar uppfyller kravet i konsumentkreditlagen påav ett
skriftligt avtal mellan kreditgivaren och kredittagaren. Om pantsedeln
kompletteras med de uppgifter krävs enligt konsumentkreditlagensom
och undertecknas kredittagaren, villkoret i lagen kunnaav synes
uppfyllas.

En tredje fråga särskildaär undantagsregler behövs förom
pantbankernas avgiftsuttag. konsumentkreditlagenI finns regler som
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skall skydda obefogadekonsument kreditgivarenatt tar utmoten
avgifter för krediten. Vad får dessa regler läggerprövas ärsom om
hinder i för förpantbank avgifter täcka kostna-vägen attatt ta uten

för förvaringenderna för försäkringen densamma och förpant, avav
övriga administrativa i med hanteringenkostnader samband av

i fallkrediten och upplösningen kreditförhållandet de pantför-enav
säljning äger rum.

Särregler kan vidare i fråga höjabehövas underräntanrätten attom
kredittiden marknadsföring informationoch i fråga och hurom om

beräknar effektiv förhållandevisPantbankerna lämnarränta. småman
krediter kredittid. finns därförunder mycket begränsad Deten som
regel inte exempelvis höja under kredittiden.något behov räntanattav
Därmed det inte särskild undantagsregel behövs förär sagt att atten
förbjuda sådanan justeringar Beräknas den effektivaräntan. räntanav

fårföreskrivs i konsumentkreditlagen, emellertid de övrigasom
expeditionsavgifterkreditkostnaderna mycket storm.m.som en
effektivadengenomslagskraft i Ett pantbankslån kan iräntan.

jämförelsen andra lån framstå mycket oförmånligt.med som
motiverat medHär kan det således undantagsregel.vara en

kan behövasdel panträttsliga regler de allmänna reglernaEn utöver
handelsbalkeni

framhållitVi föregående flera ställenhar i det pantlånets isärart
kreditgivning:förhållande till pantsättaren kan inte kan görasannan

betalningsansvarig för lånet, intepersonligen det skulle visaens om
stycketvärdelös 7 § andra pantlånelagen.sig äratt panten

avviker från vadBestämmelsen vanligt vid såvälärannarssom
iyrkesmässig säkerhet lös eller fastkreditgivning motsom annan

egendom.
kreditgivningFör behålla pantlånets kravkaraktär påatt utanav

personlig kreditprövning denna innebörd börvi regelattanser en av
införas också i lag.en ny

Ett regel det kanexempel panträttsligannat som varaen
motiverat införa säkerställapanthavaren skallär pantsättarenattatt att

ekonomiskt förstörsgår skadelös skadas elleroavsett pantenom av
olyckshändelse pantbankeneller anledning, t.ex.av annan om
missbrukar sin förtroendeställning och berövar pantsättaren panten.

Likaså försäljningkan det motiverat ha vissa regleratt omvara av
redovisning överskott och skall gällavadpant, av som om en

inte inom rimlig del överskottet.tid begär få Ipantsättare att av nu
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nämnda avseende saknas nämligen i några tillämpbarastort sett
allmänna regler tillräckligtpantsättaren skydd.ettsom ger

Fråga dåär panträttsliga regler skall finnas i särskildom en
pantlånelag i dag eller de i stället skall i konsument-som tasom
kreditlagen.

När det gäller kreditavtalet, går våra förslag på det skallut att
regleras konsumentkreditlagen. Konsumentkreditlagen innehål-genom
ler, kreditreglerna,utöver regleräven hur skall förfaras i de fallom

kreditgivare gjort ägarförbehåll i samband med köp ochen av en vara
skall återtas kreditgivaren. En pantsättning aktualiserarvaran av

många liknandegånger problem kreditgivarennär skall tillgodogöra
sig sin i detpanträtt föremålet.pantsatta

Bestämmelserna i sambandpanträtt med pantbankernas kredit-om
givning kan därför enligt vår mening ha sin plats i konsumentkredit-
lagen. Ett skäl för sådan ordning kreditavtaletannat är ochatten
pantavtalet givetvis bör regleras i regelverk eftersomett gemensamt
det sidorär två rättsförhållande.av samma

Bankerna och fmansbolagens kreditgivning pantsäkerhet är närmot
det gäller förpanträtten närvarande oreglerad. 1 de förhållandena
gäller avtalsfrihet.

En reglering sikte pantbankerna bör emellertidtar visom som
det inte göras hela området för den yrkesmässigautan kredit-attser

givningen säkerhet i handpant, i värdepapper,mot över.t.ex. ses
Vi avstår därför lägga förslagnågot panträttsligaatt reglerattom

i fråga försäljning in i konsumentkreditlagen.tasom m.m.

EGrs regler konsumentskydd vid kreditgivning gäller också förom
pandan

Vi har i det föregående den konsumentkreditlagen bl.a.sett att ärnya
anpassning till EG:s regelverk. De regelverk Rådetsären som avses

direktiv den 22 december 1986 tillnärmning medlemsstater-av om av
lagar och andra författningar konsumentkrediter 87102EEGnas om

och den 22 februari 1990 9088EEG.av
Enligt artikel skall1 direktivet tillämpas på kreditavtal.
Från tillämpningsområdet föreskrivs i artikel 2 vissa undantag,

nämligen för

a fastighetskrediter kreditavtal avsedda huvudsakligen för att
konsumenten skall kunna förvärva eller behålla äganderätten till en
fastighet eller byggnad eller för renoverings- eller förbättringsarbeten
på byggnad,en

b hyresavtal,
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c krediter helt kostnadsfria,ärsom
d krediter under förutsättning betalarkonsumenten hela sinattsom,

skuld på gång, löper ränta,utanen
e kredit i form lyft tillhandahållspå löpande kontoettav som av

kredit- eller fmansisntitut, det inte fråga kredit-ärett ettom om
kortskonto,

f kreditavtal avseende belopp understiger 200 ellersom ecu
överstiger 20 000 ecu,

g kreditavtal enligt vilka konsumenten skall återbetala hela krediten
antingen inom månader eller i maximalt fyra betalningar inom tolvtre
månader, kreditavtal för vilka lämnats säkerhet i fast egendom i den
mån dessa avtal inte undantagna redan grund avde tidigareär på
punkterna.

För de undantagna kreditkategorierna gäller ändå vissaett par av av
direktivets regler.

Enligt vår tolkning gäller således direktivet för sådan kredit-även
givning enligt den nuvarande pantlånelagen.skersom

Vid tillkomsten den konsumentkreditlagen gjordes emellertidav nya
för frångenerellt undantag pantlån lagens tillämpningsområde.ett

enbartUndantaget grundades på pantlånets i förhållandesärprägel till
kreditgivning. bedömningNågon kunde göraannan av om man

EG-direktivetundantag för pantlånet från gjordes inte.
funnit skälenVi har i det föregående undan pantlånet frånatt att ta

konsumentkreditlagens tillämpningsområde inte längre framstår som
förändrad tillstånds-lika starka vid och tillsynsordning fören

Mot bakgrund vad vipantlåneverksamheten. EG-direkti-sagtav om
framstårtillämpningsområde det i stället ändamålsenligtvets mestsom

konsumentkreditlagen omfattalåta pantlånen.ävenatt
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8.1.3 Andra regler syftar till förhindraattsom
tillgreppsbrott m.m.

Vår inställning: En fråga deär regler i pantlånelagenom som
syftar till underlätta Polisens brottsförebyggandeatt och brottsupp-
dagande arbete behövs i fortsättningen.

I kapitel 6 har vi beskrivit dels några allmänna regelverk som
har syfte, dels hur liknande syften tillgodosetts isamma annan
näringsverksamhet.

det härI avsnittet diskuterar vi hur betydelsefulla dessapass
regler i pantbanksverksamhetenär för kunna tillgodose dessaatt
intressen.

Vår slutsats det ocksåär detpå här området fortsättningsvisatt
behövs särskild lagreglering för pantbanksverksamheten.en

viktigtEtt motiv bakom den nuvarande regleringen förebyggaär att
eller avslöja tillgreppsbrottslighet. Många reglerna i pantlånelagenav
har detta syfte.

Bestämmelserna tillståndskrav i förening med behovs-om en
prövning och lämplighetsprövning innehavaren och förestånda-en av

är exempel. Andra exempel bestämmelsernaett ärren attom
pantsättaren måste minst 18 år och inte berusad. Kravetvara en
ordnad bokföring med omfattande anteckningsskyldighet och kravet

pantsättaren måste legitimera sig ytterligareatt är exempel på sådana
bestämmelser.

Bestämmelserna polismyndighetens tillträdes- och gransknings-om
till verksamhetensrätt lokaler, lager och bokföring hör självklart hit.

Likaså skyldigheten lämna uppgifter till Polisen.att m.m.
Huruvida fortsatt reglering nödvändigär för inte möjlig-en att

heterna stöldgodsavsätta skall öka går inte besvaraatt entydigt.att
Vi har tidigare hänvisat till Skrothandelsutredningens betänkande

och den bedömning utredningen gjorde i fråga pantlåneverk-som om
samheten tillgreppsbrottsligheten.och I avsnittet 6.4.3 har vi bl.a. sagt

den nuvarande regleringen handelnatt med skrot och begagnadeav
syftar till underlätta polisens arbete medatt bekämpavaror att

tillgreppsbrottsligheten.
Låt här undersöka i vad mån ledning står fåoss att genom en

jämförelsenärmare med denna reglering.
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skrot och med begagnadeHandeln med varor

Finans-tidigare omnämnda pantlånelagenVid den översyn somav
Polisen hargenomförde 1987 kom det framdepartementet år att ett

bestämmelsersamarbete med olika pantlånerörelser och lagensnära att
gäller stöldgods. Man kanfunktion fylla det spårahar näratt atten

beskrevs i viss den liksituationen då på mån görsättsäga ettatt som
Skrothandelsutredningen beskrev i sitt betänkandesituationden som

116, 198081:3 140.Ds 1978:5H s. prop s.
tillståndsplikten i 1949bakgrund den dåvarande årsMot av

följande.skrothandelsförordning anförde Skrothandelsutredningen

fått från polismyndighetenuppgifter utredningenAv de som
och från branschhåll,och andra myndigheter även representanter

uppfattningutredningens bestämda den slutsatsen drasenligtmåste
reglering detta område i hög grad påkallad.fortsatt på äratt en

utveckling harolika slag gods har ökat. DennaStölder avav
handelsreglerade nuvarandefråga denskett också i trotsvarorom

tänkas regleringen dåskulle alltså kunna påståregleringen. Man att
brottsförebyggandehaft effekt.egentligen inte någon Enstörre

uppgifter från polisen deuppgiftsådan motsäges attav som menar
regleringen erbjuder viktiga led i polisensmöjligheter ärsom

verksamhet.spanande förhåller sigbrottsförebyggande och Det
situationen skulle regleringsäkerligen sämreså utanatt vara en av

omfattar.skrothandelsförordningen Utredningendet slag ansersom
bör bibehållasområde för fram-reglering dettadärför att en

tiden.

har haftutredningenvi Polisen harinom med vide kontakterI som
den härerfarit Polisens uppfattning det gällernär typenatt av

uppgift.brottsbekämpning lagreglerna alltjämt fyllerär att samma
lagreglernasida bl.a framförts önskemålFrån Polisens har attom

gäller få delpantlån skall ytterligare effektiviseras detnär att avom
Kontrollföreskrifter för Polisenuppgifter från pantbankerna. I avsnittet

uppgiftervi frågor Polisensbehandlar tillgång till pantsattaomom
detföremål och pantbankskunder. Vår inställning är att oavsett omom

föremål ellerfråga uppgiftär pantsattett enom en som avser
lämna uppgiftenpantbanken ha skyldigskallpantsättare att utsamma

till Polisen.
åtgärderhär sammanhanget bör erinras deI det motnytt pen-om

l99293:2-beslutats lagen 1993:768 prop.ningtvätt harsom genom
07.
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Lagen ålägger banker, kreditmarknadsbolag m.fl. företag ganskaen
omfattande uppgifts- och rapporteringsskyldighet till Polisen. Enligt
lagen skall företagen kräva kunderna legitimerar sigatt när ett
affärsförhållande inleds eller, såvitt tillfälliga kunder, vid störreavser
transaktioner. Företagen skall också granska alla transaktioner av
medel kan härröra från brottsliga förvärv allvarligareantassom av
slag och anmäla misstankarna till Polisen.

Lagen omfattar inte pantbanker.
Vår grunduppfattning de polisiäraär kontrollbestämmelsernaatt bör

bestå. Våra närmare överväganden i den här delen redovisar vi under
de aktuella bestämmelserna i avsnittet Poliskontroll.

Vi har också övervägt inte denna tillträdes- och granskningsrättom
polisenför i stället borde föras tillöver polislagen 1984:387. En

sådan överföring bör dock inte bara de befogenheter tillkom-avse som
polisen enligt pantlånelagen i fallså göras generellt förutanmer

samtliga sådana regler. Med hänsyn till polisens befogenheter enligtatt
speciallagarna skiftar beroendeavsevärt vilketpå syfte kontrollensom
eller tillsynen vissöver verksamhet skall tillgodose, kan emellertiden

sådan ändring inte göras översyn hela detta fältutanen en av av
regler.

Vi därför frånavstår lägga något förslag i frågan.att

Ekonomiska styrmedel i stället för etableringskontroll

Man kan dettapå område på så många andra i frågasättasom- -
inte olika ekonomiska styrmedel eller mindre kan fyllaom mer samma

uppgift reglering.som en
För etablera bärkraftig pantlånerörelse krävs iatt dag tillgång tillen

ettbetydande kapital. Från företrädare för branschenett har nämnts
belopp omkringpå miljoner5 kr.

För sin finansiering blir således varje pantlånerörelse saknarsom
tillräckliga medel beroende kunna låna i detattegna av upp pengar
vanliga banksystemet. Visserligen företagsutgör tillgång till kapitalett
eller kredit inte i sig någon garanti för det seriöst.är Men denpåatt

tiden har med 1980-talets erfarenheter i färskt minnesenaste - --
bankerna skärpt sin kreditprövning högst betydligt. Denna prövning

därförbör rimligtvis leda till naturlig gallring i fråga vilkaen om
pantlåneforetag förmår uppfylla allmänna krav på varaktigsom en
sund verksamhet jfr den lagöversynen i Finland.nya

Vad anförts talar således enligt vår mening försom nu att en av-
reglering enkelt registreringsförfarande inte behövermot ett medföra

for pantlåneverksamheten olämpligaatt etablerar sig. Ochpersoner
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skulle ändå ske med hjälp börså kapital öppent.ex. egetav en-
marknad rimligtvis fungera så, sådana ganskaföretag slåsatt snart ut.

Finns det däremot anledning befara pantlåneverksamhet kanatt
utnyttjas för häleriverksamhet tvättningeller för sådan egendomav

förvärvats brott, kan vi däremotdet sådantettsom genom som ser
registeringsförfarande krav redbarhet hospå utövarenutan m.m.
knappast tillräckligt. Det gäller i lika hög grad sådantettanses om
registreringsförfarande kan leda till möjligheterpantsättarnasantas att

få tillbaka Vad exempelvis tänker detäventyras. på äratt panterna
förhållandet pantlager till delövervägande består mindreatt ett av
guld- och silverföremål, med lätthet i resväskor.ettsom ryms par
Risken för kriminella etablerar sig och försvinner medatt personer
lagret alltså beaktas.måstepanterav

kravet iDet nuvarande pantlånelagen haatt mottagna panter
försäkrade till betryggande belopp vad orsakar skadornaoavsett som

också omständighet initierar prövning från försäkrings-är en som en
finansiärgivarens sida liknande den Kravet innebärgör. att pant-en

lånerörelsen, till skillnad från vad gäller vid pantsättning,som annars
förhar ekonomiskt den egendomen vidävenett pantsattaansvar

olyckshändelser, vid brand, översvämningar eller vid stöld och rån.
försäkringKravet villpå etablera och drivaatt ta en om man en

pantlånerörelse skulle dock enligt mening kunnavår byggas i syfteut
skyddet förytterligare öka Kravet,pantsättarna. det äratt som

utformat enligt vad vi inte tillräckligti dag, i denär månanser som
forsäkringsskyddet kan upphöra försäkringsgivaren behöverutan att
meddela tillsynsmyndigheten.

föreliggerunderrättelsepliktEn sådan nämnts exempelvissom nu
det forsäkringsmäklarna. Förgäller få registrerasnär att som

förordningengäller enligt 6 §försäkringsmäklare 4 1989:854 om
försäkringsmäklare försäkringsvillkoren skall innebära för-att att
säkringsskyddet kan efterupphöra tidigast månad det Finansin-atten
spektionen har underrättats upphörandet.om

Försäkringskravet det omfattar intei dag denutformatärsom
situationen pantbanken ellervårdslöshet illojaltatt annantgenom

Ävenförfarande tilläventyrar häräganderättpantsättarnas panterna.
kan alltså försäkringsvägen förbygga skydd pantsättarna.etutman

För inte i behövafall orimligpantsättaren något skallatt ta en
ekonomisk risk bör därför enligt åsikt regelvår nämntaven. nu
innehåll införas för den yrkesmässiga pantlåneverksamheten. En sådan

medförregel givetvis inte bara ökade försäkringskostnader ocksåutan
ökat risktagande för försäkringsgivaren. därförRegeln börett

rimligtvis också leda till försäkringsgivarna kommer ställa änatt att
Ävenkrav vid sin prövning försäkringstagaren.större den regelnav

119



Utredningens överväganden sou 1994:61

bör alltså verka till förmån för sund utveckling det gällernären
nyetableringar.

Möjligheten till näringsförbud bör inte överskattas

begränsningEn etableringshindren innebär deav sagts attsom nyss
naturliga marknadsmässiga hindren ändå står kvar. Dessa hinder
innebär emellertid inte någon sådan garanti, den nuvarandesom
lämplighetsprövningen eller den utsträckta prövning vi i detsom
föregående diskuterat för endast redbara, ordentliga och iattger,
övrigt lämpliga etablerar sig.personer

Det måste därför enligt uppfattningvår den nuvarande lämplig-om
hetsprövningen bort finnas möjligheter hindra den olikapåtas att som

missköter verksamhetensätt från denutöva vidare.att
Den möjlighet den nuvarande pantlånelagen återkallelseärsom ger
tillstånd. En sådan återkallelse får ske på grund kravet påav attav

lämplighet inte längre uppfyllt. Bestämmelsenär innebär att en
olämplighet hinder för tillstånd inteutgör alltid tillstånd välnärsom
meddelats behöver medföra tillståndet återkallas. Någonatt annan
grund för återkallelse har inte angetts.

Om lämplighetsprövningen slopas, uppkommer frågan vilkenom
grad misskötsamhet skall fordras för tillståndetregistrering-attav som

skall återkallashävas.en
möjlighetEn till reglering straffbeläggaär del olämpligaatt en

förfaranden för det inte hjälper, kunna utnyttja de möjligheteratt, om
till näringsförbud finns.som annars

Bestämmelserna näringsförbud i lagen 1986:436 närings-om om
förbud tillämpligaär under formvilken näringsverksamhetoavsett en
bedrivs. När det juridiskagäller får förbudet meddelaspersoner
komplementär, bolagsman, ledamot och suppleant i styrelse samt
verkställande direktör och vice verkställande direktör. Förbud får
också meddelas den i någon egenskap faktiskt har utövatsom annan
ledningen näringsverksamhet eller harutåt framträttav en som
ansvarig för enskild näringsverksamhet. Oavsett drivarättenen attom
pantlånerörelse begränsas till del juridiska såledesären personer,
bestämmelserna näringsförbud tillämpliga enligt gällandeom nu
ordning.

Som allmän förutsättning gäller förbudet skall påkallatatten vara
från allmän försynpunkt meddelas. Därutöver gäller det skallatt att

fråga åsidosättande vad ålegat någon iett grovtvara om av som en
näringsverksamhet och denne därvidatt

1 gjort sig skyldig till brottslighet inte ringa, ellerärsom
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2 i avsevärd omfattning underlåtit sådan skatt, tull ellerbetalaatt
avgift omfattas lagen betalningssäkring1978:880 försom av om

avgifter.skatter, tullar och
Näringsförbud får också, under förutsättning den allmänna förut-att

sättningen uppfylld, meddelas den försatts i konkurs och dåär som var
enskild näringsidkare, han förfarit otillbörligt sinagrovt motom
borgenärer eller åsidosatt vad ålegat honomsätt iannat grovt som
näringsverksamheten.

näringsförbudetPrövningen påkallat från allmän synpunktärav om
åsidosättandetskall särskilt sikte varit systematisktpå har ellerta om

syftat vinning,till betydande det har medfört eller har varit ägnatom
medföra betydande skada eller näringsidkaren dömts för brottatt om

näringsverksamhet.i
det gäller pantlånerörelse blirNär lagregelnnärmast grovtom

åsidosättande vad ålegat den driver pantlåneverksarnhetenav som som
fälls tillaktuell, han för häleri. För bestämmelsent.ex. attansvarom

skall få betydelse för den inte iaktarnågon bestämmelsernasom om
konsumentskydd i konsumentkreditlagen fordras han också begåratt

brott i samband med kreditgivningen.något
praxis utvecklats det gäller näringsförbudDen när känneteck-som

restriktivitet.emellertidnas av
medförthandläggningstider har ocksåLånga ingripande medatt ett

tvivel förloratnäringsförbud harmånga gånger sin betydelse närutan
ärendet väl behandlas.

regleringenMed hänsyn till den nuvarande i pantlånelagenatt ger
möjlighet ingripa snabbt redan vid förhållandevisoch lindrigareatt

aktualiseratsnäringsförbud aldrigregelbrott har för någon driversom
med andra ord intepantlånerörelse. krävsDet åsidosättandeett grovt

för verksamheten.reglernaav
bakgrundMot vad utredningen dockvill i sättasagtsav som nu

ifråga, möjligheterna efter tillgripa näringsför-avregleringattom en
bud kommer bli verksamt i framtidenmedel denett mot som
missköter verksamheten.

Inom regeringskansliet har 1993 arbetgruppden 25 november ien
Företagande och konkurrens likvärdiga villkor lämnatrapporten

Näringsdepartementet förslag komma tilltill åtgärder för medrättaatt
de skadeverkningar vid konkursmissbruk och ekonomiskuppstårsom
brottslighet. lämnas konkreta förslagI antal ochrapporten ett
rekommendationer, bl.a. tillämpningenutvärdering lagenatt en avav

näringsförbud skall ske. Beredning pågår.rapportenom av
Regeringen 24har den 1994 beslutat särskild utredareattmars en

skall utvärdera tillämpningen förslag till de ändringarlagen ochav ge
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i regelsystemet bedöms nödvändiga för lagen skall fungeraattsom
effektivt se närmare dir. 1994:25.

Det kan därför, med hänsyn till resultatet den utvärderingav som
skall ske och till de ändringsförslag kan komma lämnas, finnasattsom
anledning omvärdera näringsförbudet effektivtatt medelett attsom
komma till med frånrätta de allmän synpunkt oacceptabla missför-
hållanden kan uppkomma i varje näringsverksamhet.som

För närvarande kan näringsforbudet alternativ tillettsom en
lämplighetsprövningen kombinerad med återkallelse tillståndav
knappast tillmätas någon nämnvärd praktisk betydelse.

En skärpning bestämmelserna häleri för begränsa möjlig-av attom
heterna till godtrosförvärvfdr betydelse för omsättningen stöldgodsav
i pantlánerörelserna

SverigeI gäller sedan länge principen den har köpt iatt som en vara
god denär rättmätige ägaren tilltro även den visar sigvaran, om vara
stulen. Det enda den bestulne kan köpagöra är tillbaka stöldgodsetatt
från den ägaren.nye

I många andra länder, bl.a. Danmark och Norge, gäller en annan
princip: den ursprunglige harägaren fårätt tillbaka sin egendomatt

betala tillnågot den köptutan att även köpet har skettsom varan, om
i god tro.

De bestämmelserna godtrosförvärvsenaste lösöre trädde iom av
kraft år 1987 och innebar skärpning kraven på vad skallen av som

god vid köp Varans beskaffenhet,tro för-anses vara av en vara.
hållandena vid försäljningen och andra omständigheter skall vara
sådana inte har haft anledningatt det frågaatt troman att var om en

Ändringenstulen kom till för motverka handeln medvara. att
stöldgods.

Handeln med stöldgods har dock inte minskat, det har blivittrots att
försvårare den köper stulen hävda han handladesom atten attvara

i god Regeringen har den bakgrundentro. tillsattmot utredningen om
godtrosförvärv lösöre Ju 1993:111, dir. 1993:102 med uppgiftav att

över reglerna bör skärpas ytterligare. Utredningense skall haom
avslutat sitt arbete före utgången 1994.årav

Den nuvarande regleringen innebär det gällernär godspantsatt som
stuletär den bestulne i princip måsteatt ersätta pantbanken för dess

utgifter, dvs. lösa lånet betala upplupen ochränta övrigasamt
låneavgifter för få tillbaka sin egendom. I praktikenatt ställs dock inte
så omfattande krav regel nöjer sig pantbankenutan medsom en
ersättning motsvarande lånebeloppet.
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Om princip motsvarande den gäller i Danmark och Norgeen som
införs i Sverige, får den konsekvenser för pantbanksverksamheten.

En medförövergång pantbanken går miste ersättningen ochatt om
bör därför kunna tjäna inte obetydligt ekonomiskt tryckett påsom
pantbanken företa än kontroller godset,att ävennoggrannare av om
stöld- och hälerigodset litenutgör del allt gods pantsätts.en av som
En sådan ekonomisk påtryckning kan alltså få motsvarande effekter

den nuvarande lämplighetsprövningen säkerställa.som avses
Andra möjligheter stävja handeln med stöldgodsatt är, nämnssom

i direktiven för utredningen godtrosförvärv, ytterligare skärpaattom
kraven på vad skall god eller införa omvändtrosom anses vara en
bevisbörda; den har köpt får bevisa sin goda försom troen attvara
få behålla varan.

Enligt pantlånelagen behöver den pantsätter i dag intesom en vara
förete någon åtkomsthandling. Pantbankerna kräver dock ofta att en
sådan handling företes,skall i varje fall det frågaär ellerom om nya
obegagnade varor.

Om krav införs i lagen på sådan handlingett skall företesatt en
eller utredning hur kommitpantsättaren ipresterasannan om
besittning får det särskild betydelse vid kommandeav varan, en en
godtrosprövning något de nämnda möjligheterna skärpaom av attnu
kraven kommer till användning. Den underlåter kräva inattsom en
åtkomsthandling eller motsvarande handling bör därmed heller inteen

kunna i god vid pantsättningen.troanses vara
Att införa krav företeendepå åtkomsthandlingett ett vidav en m.m.

all yrkesmässig pantbelåning förefaller dock opraktiskt med hänsyn till
det inte ovanligt åtkomsthandlingarär saknasatt för deatt varor som

skall belånas. En sådan skärpande skulleregel således få stora
ekonomiska konsekvenser för branschen.

Enligt vår mening bör därför detskärpning slaget inteen av
genomföras för pantbanksverksamhetens del.

Däremot det självfalletär tänkbart skärpningarandra kravenatt av
pantsättningpå god vid skulle kunna tillämpligatro ocksågöras på

pantbanksverksamhet.

8.1.4 Den lagtekniska lösningen

Vårt förslag: En starkt förenklad pantbankslag bör denersättany,
nuvarande pantlånelagen.
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Våra skäl

Det denär ändamålsenliga lösningen.mest

8.2 Tillstånd m.m.

8.2.1 Tillstånd eller registrering eller ingen motsvarande
åtgärd alls

Vårt förslag: Kravet tillstånd behålls, tillståndsprövningenmen
förenklas väsentligt.

Nuvarande förhållanden

Av vad vi beskrivit i avsnitt 6 framgår följande. För få drivaatt en
pantlånerörelse krävs för närvarande tillstånd länsstyrelsen, 1 §av
pantlånelagen. Krav tillstånd för få driva sådan verksamhetatt en
infördes redan 1884 års kungörelse i Ettämne.genom samma
tillståndskrav har således för den yrkesmässiga pantlåneverksamheten
upprätthållits i något 100än år.mer

Det motiv anfördes för begränsa näringsfriheten på det härattsom
området verksamheten beredde för snabb avsättningutvägattvar en

orättfånget gods och därigenom blev medel främja brottav ett att mot
äganderätten °

.Kravet på tillstånd gjordes effektivt det förenades medattgenom
vissa villkor, nämligen utövaren rörelsen eller dess föreståndareatt av
skulle medborgerligt förtroende,äga råda sigöver och sin egendom
och i övrigt framståäven lämpliga. Det nämnda lämplig-som nu
hetskravet gäller alltjämt, uttrycks tillståndshavarenså ellerattmen nu
föreståndaren skall ha gjort sig känd för redbarhet och ordentlighet
och i övrigt lämplig.anses

Kravet tillståndpå har i lagstiftning gjorts beroendeävensenare av
det skall finnas behov pantbanksetableringatt hos konsumen-ett av en

Till kravet tillståndpå har också kopplasterna. villkor låneav-om
gifter, lånetid, vård och förvaring försäljningpanten samtav av
densamma.
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Våra skäl

det föregåendeI har vi diskussion i vad mån be-presenterat en
stämmelser i andra regelverk kan tillgodose intressende pantlånelagen

tillgodose. Resultatet den förda diskussionen kanattavser av samman-
fattningsvis tala försägas fortsatt reglering nödvändigär bådeatt en
med hänsyn till Polisens möjligheter stävja egendomsbrottslighetenatt
och till konsumentskyddet.

Frågan blir då hur omfattande sådan reglering måstepass en vara.
Ett krav tillståndpå for bedriva viss näringsverksamhetatt är etten
exempel på sådan begränsning näringsfriheten bör användasen av som
uteslutande det finnsnär särskilda skyddsvärda intressen inte kansom
tillgodoses på något sätt.annat

De förslag till avreglering vi lämnar innebär många deattsom av
uppgifter länsstyrelsen har i dag försvinner, behovspröv-t.ex.som
ningen vid etablering, prövningen vissa intressenters företrädesrätt,av
fastställandet låneavgifter och andra avgifter, hur skallav panterna
vårdas och förvaras Det innebär det från konsumentsynpunktattm.m.
inte längre framstår lika motiverat med tillståndsplikt försom en
pantlåneverksamheten. Det skäl i fallså kan återstå forsom att
motivera ordningsådan intressetär förebygga tillgrepps-atten av
brottsligheten.

Mot denna bakgrund kan de motiv ligger bakom tillståndskra-som
i förordningen handel med skrot och registreringskravetvet iom

förordningen handel med begagnade utgångspunktom varor vara en
för den fortsatta diskussionen. bara därförInte de där gjorda över-att
vägandena kan bärkraftha vad pantlånerörelser,även ocksåutanavser
intresset konformitet i regelgivningen. Därför likartad verksam-av att
het bör behandlas på sätt.samma

Innan vi går närmare de motiv bakomligger kraven isom nu
nämnda förordningar, bör inämnas regeringen 199394:138att prop.

11 med anledning förslag avveckling lagen handeletts. av om av om
med skrot har anfört behovet lagstiftningfortsatt på områdetatt av en
skall över.ses

När det gäller skrothandeln Skrothandelsutredningenansåg sinpå
tid regleringen borde grundas ipå huvudsakatt principersamma som
enligt 1949 förordning,års dvs. tillståndstvång. Genom sådant kravett
skulle olämpliga hållas bort från den yrkesmässiga skrothan-personer
teringen. Möjligheten återkalla tillstånd bedömdes vidare kunnaatt
verka tryck på handlarna bestämmelsernafölja förettsom att
verksamheten. Att kunna driva skrothandel uppköpare ellersom som
handlare med fasta lokaler undgå upptäckt bedömdeutan att ut-
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redningen närmast uteslutet prop. 198081:3 144, Ds Hsom s.
1978:5 120.s.

För handeln med begagnade gällde tillståndstvång.även ettvaror
De omfattades kravet på tillstånd salufördes i heltvarugrupper som av
olika branscher. Gemensamt för flertalet enligtav varorna var
Skrothandelsutredningen de handlare saluförde dem ocksåatt som
sålde slag. För handeln med gälldenya varor av samma nya varor
inget krav tillstånd.på Möjligheterna till kontroll bedömdes som
begränsade. Skrothandelsutredningen ifrågasatte därför till-om
ståndsplikten den grundvalenrätta för tillsynen. Enligt utredningenvar

det väsentliga tillsynsmyndigheten hade fullständiga uppgifterattvar
på vilka företag bedrev sådan handel, så den kunde övervakaattsom

uppgifts- och anteckningsskyldigheten fullgjordes.att
Skrothandelsutredningen ansåg handel enbart med begagnadeatt

det slag omfattades framtida reglering knappastvaror av som av en
skulle förekomma i antikvitetsaffärer.än Utredningen förordadeannat
därför tillståndsplikten med registreringsplikt. Ett sådantatt ersattes en

ansågs enklare, mindre byråkratiskt ochsystem effektivt än ettmer
tillståndkrav. Ett skäl för registeringsplikten Polisensannat var
begränsade för övervakning sådana handlareattresurser av som
bedrev handel med begagnade hade erforderligt tillstånd prop.varor
198081:3 145, Ds H 1978:5 121.s. s.

Ett motsvarande för införa enkelt registeringsför-att ettresonemang
farande för pantbanksverksamheten dock inte relevant.är Det som

lösörepantsätts såär uteslutande begagnade saker.gottav som
Kontrollmöjligheten skulle därför inte komplicerad på det sättvara

den blandade handeln med begagnade ochsagtssom om nya varor.
När det gäller tillståndsplikten för skrothandeln anfördes skälsom

även det förhållandet möjligheten stöldgodsspåra i skrothandelnatt att
många gånger mycket svårt. Handeln med skrot innebär oftavar att

det gods köps in bearbetas olikapå försätt underlättasom att
hanteringen. följdEn härav detär blir oigenkännligt och svårtatt att
spåra, finnsdetäven kvar hos skrothandlaren.om

I handeln med begagnade och i pantbanksverksamhetenvaror
förekommer det inte undergår någon sådan förändringatt varor som
kan försvåra möjligheten till identifikation. Det talar förå andra sidan

enkelt registreringsförfarande förett pantlåneverksamhetens del.
Möjligheten kontrollera förekomsten stöldgods i pantlånebran-att av
schen enligt den bedömningär vi i utredningen integör avhängigsom

tillståndskrav.ettav
Ett tillståndskrav kan däremot enligt uppfattningvår ettvara

verksamt medel för hindra olämpliga från driva elleratt attpersoner
på påverkasätt skötseln pantbankerna. Vi harannat bedömtav

126



Utredningens övervägandensou 1994:61

möjligheten tillgripa näringsförbud betydligt mindreatt ettsom
verksamt medel.

Vår utgångspunkt dockär konsumenten bästatt gynnas genom en
fri etableringsrätt och effektiv konkurrens inte bara mellan olika pant-
banker också mellan samtliga aktörer på kreditgivningsmarkna-utan
den. Detta gäller särskilt bakgrund det inte finns så mångamot attav
pantbanker kan detsäga verkligen existeraratt konkur-attman ett
rensförhållande mellan dem. En sådan konkurrens finns i praktiken
bara i Stockholms- och Göteborgsområdena.

Vi har betonat värdet likartad verksamhet skall behand-attnyss av
las på sätt. Pantlåneverksamheten är yrkesmässig kredit-samma en
givning i huvudsak riktar sig till enskilda, s.k. konsumentkredit-som
givning.

Visserligen kan pantbanksverksamheten säga den harman om att
likheter med begagnathandeln. försäljningEn det ärpantsattsav som

två vägar leder till upphör.panträtten Den andra vägenen av attsom
kredittagarenär betalar lånet. Det sker iatt omkring 95 procentsenare

alla pantsättningar.av
Branscherna konkurrerar därmed till viss del kunder. Enom samma

pantsättning kan således bakgrund vadmot någon gångsagtav som nu
jämställas med köp och försäljning begagnadeav varor.

Prissättningen mångaär gånger sådan pantbanken lämnar högreatt
lånebelopp vad begagnathandelnän erbjuder i köpeskilling för
föremålet.

Affärsidén vid kreditgivningen nämligenär ha lånestock,att storen
dvs. inom för marknadsvärdeatt på andrahands-pantensramen en
marknad lämna så lån möjligt för varje förstora mottagensom pant

kunna vinstgöra påatt räntanen m.m.
Affärsidén vid begagnathandel tvärtomär köpa in tillatt varor
så lågt pris möjligt för sedan kunnaett vinstgöra för-påattsom en

säljningen andrahandsmarknaden.på
Härtill kommer pantbankerna sinapå håll har etableratatt en egen

inte obetydlig auktions- och försäljningsverksamhet vid sidan av
kreditgivningen. Om de bud på auktionen inte täcker det lånsom ges
och andra kostnader lämnats detär vanligtmot panten,som att
pantbanken vid auktionen för räkning förpantenropar attegen
sedan kunna sälja den disk.över

En auktions- och försäljningsverksamhet förevarande slagav
omfattas i princip den reglering gäller för begagnathandeln.av som

Det innebär bl.a. pantbanken liksom andra auktionsföretagatt måste
underrätta polismyndigheten vecka före auktionen alltsenast en om
gods bjuds Någon registreringsplikt hos polismyndighetenut.som
följer dock inte denna verksamhet. Av förordningen 1981:403av om
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handel med begagnade framgår det uttryckligen denna inteattvaror
tillämplig pantlåneverksamheten 4 §. skrothandelsutred-är på I

ningens betänkande Handeln med skrot och begagnade Ds Hvaror
1978:5 i anslutning till den bestämmelsen i densägs månatt ett
företag vid sidan pantlånerörelse driver handel med begagnadeav

förvärvade från håll blir den sistnämnda verksamhets-annatvaror
regleringen handeln med begagnadeunderkastadgrenen av varor om

förutsättningarna härför övrigt uppfyllda 198081i prop. 250.är s.
Av den enkätundersökning SCB gjort framgår inteattsom oss

någon tillfrågade pantbankskunderna försökt sälja föremåletde attav
innan de besökte pantbanken.

Som vi därför beröringspunktendet bör med begagnathandeln.ser
inte tillmätas betydelse det gäller Polisensnågon större närutom
behov till granskning föremåltillträde och och handlingarrättav av

brottsförebyggandei och brottsuppdagande syfte.
Kreditmarknadsbolagslagen i första hand finans-regleraattavser

bolagens och kreditaktiebolagens verksamheter, har sådanmen en
räckvid den gäller i för samtliga företag driver någonatt stort sett som
form finsieringsverksamhet riktad konsumenter. Sådanamotav
verksamheter exempelvis drivs pantbanker, hypoteksintitut ochsom av
banker och dock uttryckligen tagits undan från lagens tillämpningsom-
råde. När det gäller pantbankerna har undantaget grundats på dessaatt
redan omfattades särskild lagstiftning och stod under offentligav en
kontroll länsstyrelserna prop. 199293:89 211.av s.

Kreditmarknadsbolagslagen innebär all finansieringsverksamhetatt
i princip tillståndspliktig 1 kap. 2 §. finns således inte längreDetär
någon oreglerad s.k. kreditmarkand. Tillstånd får bara meddelasgrå

den rörelsen kan uppfyllaplanerade komma kraven påantas attom en
sund verksamhet 2 kap. § 2. Sundhetskravet innebär1 verksam-att
heten skall bedrivas allmänhetens förtroende för kreditmarkna-så att
den upprätthålls och i övrigt verksamheten kan 1så sundatt anses
kap. §.4

Av motiven 199293:89 211 213 framgårprop. sund-atts. -
hetskravet innefattar lämplighetsprövning sikte dels påtaren som
företagets erfarenhetenorganisatoriska uppbyggnad, dels och sakkun-
skapen ledning. Såvitthos företagets gäller sakkunskapen hos
företagsledningen, verkställande direktören,dvs. styrelsen och har
några formella krav på sakkunskap eller erfarenhet inte böraansetts
ställas får i tillsynsmyndighetenDet stället ankomma frånattupp.
fall till fall bedömning företagsledningen, med hänsyngöra en av om
till önskemålet kontinuitet i verksamheten och kravet på denattom
bedrivs korrekt har den erfarenhet behövs förpå verksa-sätt,ett som
mheten.
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Sundhetskravet innefattar lämplighetsprövning deäven ägareaven
kan påverka prövningenskötseln kreditmarknadsbolag. Denettsom av

begränsaddock till innefattarvandelär ägares även enen men
bedömninga sådanadenne kan verka förkommaantas att attav om
föreskrifter tillgodose skyddskall konsumentens intressesom av
efterlevs.

enligtTillståndsplikten det gäller kreditmarknadsbolagennär-
1992 lag och bankerna enligtårs bankrörelselagen motiveras av-
behovet skydda betydande ekonomiska intressen. kredit-Allaattav
marknadsbolag har emellertid inte i avseeende.så betydelse dettastor

lagen 1988:606 finansbolag infördes tillståndspliktFörst genom om
företagför alla sig finansieringsverksamhet riktadägnar motsom

omfattning.konsumenter verksamhetensoavsett
därför enligt bedömning ingalunda främmandeDet vår attvore

tillståndspliktenbehålla för pantlåneverksamheten. ordningEn annan
medförakan orimliga konsekvener. Som exempel till-kan nämnas att

lämpningsområdet för kreditmarknadsbolagslagen medför att en
pantlånerörelse enbart lånar säkerhet i aktierobligationer,ut motsom
och andra värdepapper blir tillståndspliktig, medan rörelseliknandeen

inte bara nämnd egendom ocksåsäkerhetemottar utansom nu som
lösöre får drivas tillstånd.utan

tillståndalternativ till i utredningenEtt diskuterat haär attsom
begränsninghelt fri etablering än vad följerutan annanen som av

Myndighetenslagen 1986:436 näringsförbud. uppgifter skulle iom
ordning begränsas till övervakningsådan pantbankenatten en av

föreskrivs för verksamheten. Vidföljer vad allvarligare missför-som
hållanden inte allvarliga förutsättningardock så för näringsför-att--
bud skall befogenhetföreligger myndigheten ha förbjudaatt en-
fortsatt modell,sådan dvs. begränsatverksamhet. En näringsförbud,
tillgodoser dock konsumentskyddet brottsskyddet förstoch när en

redan skett.skada A
alternativ till offentligt tillståndsförfarande börEtt annat ett som-

låta handär pantbankernas branschsammanslutning hanämnas att--
tillstånds- och tillsynsförfarandet. bransch-verksamhetDenom som

föreningen hittills bedrivit omfatter in:te denemellertid pröv-typen av
ningar medlemmarna.av

bakgrundMot vad anförts pantlåneverksam-attav som nu anser
i fortsättningenheten också bör tillståndspliktig.vara

Tillståndsprövningen kan dock i detvi utvecklakommer attsom
följande begränsas till prövning tilltänkta verksamhetendenen av om
uppfyller från konsument- och affärsmässiga förhållanden sunden
pantbanksverksamhet.
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8.2.2 Behövs det tidsbegränsade tillstånd

Vårt förslag: Tillstånd skall meddelas gälla tills vidare ochatt
sålunda inte tidsbegränsas.

Nuvarande Förhållanden

I 1 § fjärde stycket pantlånelagen föreskrivs tillstånd drivaatt att
pantlånerörelse skall tidsbegränsas. Enligt bestämmelsen skall tillstånd
meddelas för viss tid, högst 10 år i sänder.en

Införandet tidsbegränsade tillstånd skapade, till skillnad från vadav
gällde enligt 1918 års förordning, möjlighet för periodisksom en

omprövning beträffande pantlånerörelsen på prop. 1949:201orten s.
21. Eftersom länsstyrelsen hade befogenhet före-getts att genom
skrifter bestämma de väsentliga villkoren för rörelsens bedrivande
ansågs det lämpligt dess föreskrifter automatiskt blevatt omprövade
med visst tidsmellanrum, liksom också frågan huruvida rörelsenatt
alltjämt behövdes kunde övervägas på LU50 16.nytt s.

Det finns ingen regel ansökan skall inatt viss tidom en ny ges en
innan det gällande tillståndet. I stället har ålagts länsstyrelserna att
minst något föreår tillståndsperiodens slut frågan huruvidata upp
tillståndet skall förnyas LU50 17.s.

Våra skäl

Frågan tidsbegränsade tillstånd har i flera fall behandlats iom
samband med lagstiftning, till exempel i samband med kravannan att
på auktorisation tillstånd för fmansbolag infördes den förutgenom
nämnda finansbolagslagen från 1988.år Något behov tidsbe-attav

tillståndengränsa ansågs då inte föreligga. I motiven prop. 1987-
882149, 18 omprövning givna tillstånd alltidatt kan skes. sas en av

hinder de har lämnatsutan gälla tills vidare.att attav
Införandet kreditmarknadsbolagslagen har inte inneburit någonav

ändring i detta avseende.
Mot denna bakgrund finns det enligt vår uppfattning inte heller skäl

för behålla krav tidsbegränsade tillståndatt ett allra minst som--
vi dessutom förordar reglerna kreditmarknadsbolag iatt så stor ut-

tillämpligasträckning möjligt skall göras också på pantlåneverk-som
samheten.
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8.3 Benämningen pantbank

Vårt förslag: Benämningen pantbank blir lzagfást.
Förslaget medför bankrörelselagen bör ämdras.att

förhållandenNuvarande

Enligt den lydelsen l kap. 9 § bankrörehlselagen 1987:617,nya av
tidigare §l kap. 5 lag ändrad SIFS 1992:1613,samma genom prop.
199293:89 185, i kraft den 1 januari 1994, får iträttsoms.
huvudsak bara banker använda ordet bank i sin ffirma.

Enligt bestämmelsen får ingen bankc, Sveriges riksbank,änannan
Sveriges allmänna hypoteksbank, Sveriges investeeringsbank aktiebolag
och sådant bankföretag i utländskt lbankföretag4 eller 5 §som avses

i firnnabankföretag har inom EES sin eller i övrigt vidsätesom
beteckning affärsrörelse använda ordet bank.av

juridiskEn sammanslutning eller med anknytningnärapersonannan 2
stycke fårtill företag i föregående doack, efter tillståndsom avses av
bank i sin firrma.Finansinspektionen, använda ordet

förbundet198687: 12 209 framgårAv använda ordetatt attprop. s.
bank i firma i övrigt vid beteckningeller aaffärsrörelse igällerav

ordet bank inggår,princip sammansättningar däräven Mäklarban-t.ex.
Fastighetsbanken. Vissa sammansättnimgarken och med ordet bank

motiven tillåtna. Detta gälleerbör dock enligt fall där ordett.ex.vara
förrådi betydelsenbank användsuppenbarligen ssåsom blodbankt.ex.

sammansättningeneller databank och sådan den inte kan leda tillattt
missförstånd. I motiven diskuterades möjliigheten i lagendock attav
uttryckligen förbjuda semiantiska varianteranvändandet allaav av

utanförordet bank bankområdet, firma förbjudalikaså iatt an-
vändandet sammansättningar, utländskaavledningar ellerr formerav av
ordet bank. Föredraganden :sådana förbud skulleansåg emellertid att
föra för långt. Han menade i stället oclh registreringsverketsPatent-att
möjlighet registrering i allmâänhetenvägra de fall skulle kunnadåatt
vilseledas tillräcklig.var

Förbudet använda emehllertidordet bank sina ihar rötteratt
banklagstiftningen från början detta sekel.av

iRedan 1903 lag bamkbolagårs angående solidariska återfinns en
regel inskränker friheten använda orrdet bank. 1901 årsattsom
bankkommitté anförde i sitt betänkande flerai penninginrättningar,att

inte lydde under banklagstiftningen drev sina rörelser undersom
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benämningen bank. Denna benämning ägnad allmänhetenattvar ge
den felaktiga föreställningen, dessa inrättningar liksom de verkligaatt
bankerna underkastade gällande banklagstiftning, och det för-var
troende kom dessa inrättningar till del därför i fallmångasom var
oförtjänt, kommittén.ansåg

I förarbetena till den nuvarande bankörelselagen 1987 års lag- -
skrev banklagsutredningen i sitt betänkande SOU 1984:26 191s.
Bankrörelselag 1901 års motiv for bestämmelsen sigatt gör gällande

i dag. Enligtän utredningen skall allmänhetens förtroende för
bankinstituten förtroende siggrundar depå särskildaett reglersom--

gäller for dessa institut, den offentliga tillsynen bankernasöversom
verksamhet inte kunna utnyttjas i affärsverksamhet.m.m., annan

Våra skäl

Vi i utredningen pantbank ändamålsenligär beteckning forattanser en
företag driver pantlånerörelse.ett som

För närvarande finns mängd olika beteckningar för pantlånerörel-en
se bilaganärmare Svenska pantbanksföreningens matrikel ochse

stadgar. De vanligaste beteckningarna för verksamheten pantbe-är
låning, lånekassa, varubelåning och pantlåning eller pantbelåning.
Även andra beteckningar förekommer, låneaffär, AP-fmans,t.ex.
pantaktiebolag och H-Gmetall pantbank.samt

Vårt förslag innebär alltså enhetlig och vi bedömer detatt en som
allmängiltig beteckning för ifrågavarande verksamhet används i lag.

Frågan har emellertid uppkommit med hänsyn till be-om man
stämmelsen i bankrörelselagen och de överväganden densom
bestämmelsen grundas fårpå använda ordet bank i detta sammanhang.

Vi vill följande skäl skall kunna fortsätta användaattav attman
ordet pantbank.

detFör första vi svårligen kan blanda ihopattanser man en
pantbank med någon bank. Någon risk för vilseledandeannan av
allmänheten vi inte föreligger.anser

För det andra ordetär pantbank sedan länge väl etablerat i det
allmänna språkbruket. Ordet pantbank finns således uppslagsordsom
i Svenska akademiens ordlista svenskaöver språket 1986. Ordet
pantbank finns i Svenskaäven akademiens ordbok 1952.upptaget
Enligt ordboken pantbank liktydigär med pantlåneinrättning; jfren en

Hänvisning till BtRiksdP 1889, 7 Huvudtit.stamp. 84 1884.ges s.
Ordet pantbank finns i Nordisk familjebok,även konversationslexikon
och realencyklopedi 1914. Pantbank likställs där med pantlånein-
rättning och pantlånekontor.
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tyska.motsvarande 0rd förekommer andra språkEtt också på t.ex.
ligga i linje medskulle enligt uppfattning därför knappastDet vår

Sveriges förpliktelser enligt EES-avtalet, vi ställde ettuppnuom
för europeiska eventuellt önskar etableraensidigt de företagtvång som

inte innehåller ordetsig i Sverige ändra sin firma till någotatt som
bank eller motsvarande.

finnsdet tredje kan det redan i dag etableradeFör nämnas att
pantbanker använder ordet pantbank i sin firma. Som exempelsom

Aktiebolaget Sundsvalls Pantbank grundad 1883. Vidarekan nämnas
1994 registreringsverket enligtkan beslut ochtvå år Patent-nämnas av

pantbank ingår i registrerad firma, nämligenvilka benämningen en
Pantbank iGöteborgs Pantbank AB och Mölndals AB. Pantbankerna

dessutom benämningen pantbankNorrköping och Karlstad använder
slag verksamhet bedrivsför upplysa allmänheten vadatt av somom

exempel bruket ordet banki rörelselokalerna. Som ytterligare av
pantlåneverksamhet de under 1910-taletdet gäller kan nämnas.när

Arbetarringens bank i Stockholmverksamma upphördanumeramen
skall vidarePant-Aktie-Bank. Här bransch-och Stockholms sägas att

1990 har bytt från Svenskföreningen så årsent namn varu-som
pantbanksföreningen.belåningsförening till Svenska

för närvarande inte bara underdet fjärde pantbankernaFör står en
jämförbar med tillsynenoffentlig tillsyn bankerna. Deöverärsom

pantlånerörelse förför få verkar ocksåregler gäller utövaatt ensom
allmänhetenför förtroendeingivandevarje bedrivsrörelse på ettatt

till ändringar regelsystemet vi föreslår iförslag vårDesätt. av som
dlettaändra förhållande.inte på något Detsätt attrapport avser

kan kommittéinnebär inte längre säga, 1901alltså årsatt soimman
pantbank orden och bank isade, sättaatt pantatt sammangenomen

allmänhetenssigtillgodogöra förtroende.sin firma oförtjänt kan
vi bl.a. möjlighetenavsnittet 8.19 Tillsynsmyndighet diskuterarI av

till Finansinspektionen.föra länsstyrelsens tillsynsuppgifteröveratt
skäl alls kvarOm sådan ändring vidtas, finns i princip någotinteen

för förbjuda användningen i pantlånerörelsesordet pantbankatt enav
firma. skäl till institut deEtt bank förbehölls V1SS3l attatt var
stod under dåvarande Bankinspektionens tillsyn.

eller Finansinspektio-Vi dock länsstyrelsernaoavsettanser om-
ha hand tillsyneneller myndighet kommernågon att omnen annan

förenligt med denpantlåneverksamheten det tordeöver att vara-
tillåtanuvarande lydelsen 1 kap. 9 § bankrörelselagen att samman-av

sättningen pantbank i pantlånerörelses firma..en
för tydlighets skull föreslår bankrörelselagen ändrasMen påatt

pantbanker uttryckligen omfattas 1 kap. 9så sätt ävenatt av
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Det saknas anledning exempelvis från affärs- elleranta att man
sparbankernas sida skulle ha något erinra detta förslag.att mot

8.4 En legaldefinition pantbanks verksamhetav en

8.4. 1 Pantbanksverksamhet

Vårt förslag: Pantverksamhet definieras i lag näringsverk-som en
samhet har till ändamål lämna kredit till konsumenter ellerattsom
andra fysiska i lös egendom,panträtt dvs. i lösöremotpersoner
eller i fordringar eller andra rättigheter.

Nuvarande förhållanden

1 §I pantlånelagen legaldefinition pantlånerörelse. Medges en av
pantlånerörelse lånerörelse i vilken lösörenavses mottages pant.som

Av förarbetena 20prop. framgår pantlånerörelse skallatts. som
räknas varje lånerörelse där lösören också värdepapperutom tas emot
för belåning. Om däremot uteslutande värdepapper omfattastas emot

regleringen.rörelsen inte I det föreliggeravseendet ingen skillnadav
i förhållande till 1918 förordningårs angående idkande pant-av
lånerörelse. För närvarande dock lånutgör säkerhet i aktier,mot
obligationer och andra värdepapper bara mindre del vaden av
pantbankerna för belåning, omkring 5tar emot procent.

Även lânerörelse begränsar sin verksamhet till vissa slagen som av
lösören, exempelvis guld- silverföremål,och omfattas regleringen.av
Något uttryckligt hinder för driva sådan begränsad verksamhetatt en
har således inte ställts i lagen. finnsDet dock i dag inte någonupp
pantbank har begränsat sin verksamhet på sådant sätt, ävensom ett om
någon eller några pantbanker har inriktad sin verksamhet visspå en

konst.t.ex.varugrupp,

Våra skäl

Enligt kreditmarknadsbolagslagen i principär all näringsverksamhet
har till ändamål lämna kredit, ställa garanti för kredit,som att

förmedla kredit till konsumenter eller medverka till finansiering genom
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förvärva fordringar eller upplåta lös egendom till nyttjande, fi-s.k.att
nansieringsverksamhet, tillståndspliktig Finansinspektionen. Lagens
tillämpningsområde således omfattandeär så det täcker sådanävenatt
ñnansieringsverksamhet pantbanker bedriver. I kreditmark-som
nadsbolagslagen har därför, det skälet pantbankerna understårattav
länstyrelsens tillsyn, uttryckligt undantag gjorts från dess krav påett
tillstånd det gäller sådan verksamhetnär i §I pantlånelagensom avses
3 § punkten 6.

Enligt 3 kap. §1 punkten 2 får kreditmarknadsbolag lämna ochett
förmedla kredit, bl.a. formi konsumentkredit, kredit panträttmotav
i fast egendom och i fordringar.

sistDet sagda innebär bl.a. kreditmarknadsbolag detnäratt ett
gäller kreditgivning itfordringar kan komma bedrivapanträttmot att

verksamhet pantbanks verksamhet.motsvararen som en
Det finns således anknytning mellan pantbanker och kreditmark-en

nadsbolag inte bara i fråga kreditgivningen också i frågautanom om
Vi emellertidpanträtten. inte vi redan i in-påpekatanser som-

ledningen våra överväganden kreditmarknadsbolagslagenattav -
skall gälla för pantbanker.

För forsättningsvis kunnaäven klart skilja pantlåneverksamhetatt
från finansieringsverksamhetden kreditmarknadsbolagslagen skallsom
tillämpas behövspå den nuvarande legaldefinition vad ärav som en
pantlånerörelse.

En konkurrenssituation vi tidigareär möjlig inämntsom-- -
fråga den långivning sker säkerhet i värdepapper. Demotom som
villkor iställs kreditmarknadsbolagslagen för få Finansin-attsom
spektionens tillstånd emellertid iär många avseenden långt mer
ingripande de villkor för tillståndän driva pantbanksverksamhetatt

vi föreslå. Det kanämnar leda till företag föredrar drivaatt ett attsom
verksamheten pantbanksverksamhet i stället för kredit-som en en
marknadsbolagsverksamhet.

Visserligen kan invända den situationen föreligger redanattman
med den lagstiftningennuvarande och något enda försök tillatt
kringgående inte gjorts. Genom de förslag till avreglering vi lägger
fram kan dock pantbanksverksamhet framstå fleraetten som ur

fördelaktigtaspekter verksamhetsalternativ, någott.ex. attgenom
särskilt krav på startkapital eller kapitaltäckning inte gäller.

För inte någon tvekan skall huruvidauppstå verksamhetenatt är att
karaktärisera kreditmarknadsbolagsverksamhet ellersom som
pantbanksverksamhet bör i lag enligt vår mening den nuvarandeen ny
definitionen pantlånerörelse utvidgas till omfatta ipanträttattav
fordringar eller andra rättigheter, värdepapper.t.ex.
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I fall konkurrens mellan regelverken bör verksamhetensav
huvudsakliga inriktning frågan.avgöra

8.4.2 kravInget s.k. fullsortiment bör ställas upp
i lagen

Den nuvarande pantlånelagen innehåller inte någon begränsning av
verksamheten på så pantbanksätt skulle kunna tillståndvägrasatt en
enbart på den grunden företaget belåna bara begränsatatt att ettavser
varusortiment. förarbetenaAv framgår hänsyntvärtom skall kunnaatt

till sådana specialiserade pantbanker bl.a. i fråga låneavgiftenstas om
storlek m.m.

kravEtt i praxis hittills upprätthållits vid tillståndsgivningen ärsom
dock varje pantlåneverksarnhet etableras på skallatt ortsom en
omfatta fullt sortiment och inte bara något visst slag av varor,
exempelvis guld- och silverföremål. Se regeringens beslut den 31t.ex.
oktober 1985, dnr 55885,Il:5, där behovsprövning i samband meden
tillståndsgivning medförde tillstånd vägrades denpå grundenatt att
behov andra pantbanker s.k. fullsortimentsföretagän inte ansågsav
föreligga.

Om bolag med reducerat sortiment skulle få bedriva pantlåneverk-
samhet, har det förapåståtts med sig konkurrensförhållandet kanatt
snedvridas otillbörligt eftersom sådanasätt, bolag kan driva sinett
verksamhet till lägre kostnader bolag med fulltän sortiment. Från
konsumenternas synvinkel innebär rörelse fullt sortiment denutanen
orimliga konsekvensen vissa kundkategorier frånutestängsatt
möjligheten pantlån. Uppskattningsvis består omkring 70att ta procent

pantlagrets värde guld- och silverföremål Ocksåav samtav av ur.
räknat i antalet sådana föremålutgör 70närmarepanter procent.

Ser frågan ipå längre perspektiv kan konstaterasettman att
varusortimentet efter hand förändrats. Förändringen kan ha skettsägas
i samspel mellan pantbankerna och deras konsumenter.ett

Vi har emellertid förespråkat den nuvarande statskontrollenatt av
prissättningen det gäller ochnär andra avgifterräntor skall upphöra.
Om pantbankerna frihet själva bestämma de och andraräntorattges
avgifter de sig behöva leder det rimligtvis tillta ut,som anser att en
kund önskar belåna föremål, drar med sig högre förvar-ettsom som
ingskostnader för pantbanken, själv får bära dess kostnaderm.m.

något lånevillkorsämre exempelvis denän önskar belånagenom som
litet och lätt förvarat värdefullt smycke. Kostnaden förett lånettmen

kan rimligen delas följande kapitalkostnad eller ränta,poster:upp
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för förvaring försäkringkostnad kostnad för panten samtpanten, avav
andra handläggningskostnader adminstrativ karaktär.av

ordning innebär den kundenEn i exemplet ävenatt senaresom ovan
först nämndaskall bära del kostnader följer dende aven av som

från konsument- ochkundens pantsättning vi olämpliganser vara
marknadssynpunkt.

prissättning intemöjligt del kunder vid fri kommerDet är att en en
kreditalternativ. Vikunna utnyttja pantlånet ettatt menarsom

emellertid sociala motiv i tiden låg till grund förde gångatt som en
inte har bärkraft.regleringen pantlåneverksamheten längre sammaav

möjlighetersocialt har i dag helt andra klaraEn sett attutsatt person
finnssin försörjning behöva använda sig pantlånet. Detutan att av

förordadärför, vi, ingen anledning det skälet regelatt somanser av en
pantbank all lös egendom det finnspå måstegår ut att ta emoten som

fungerande andrahandsmarknad för.en

få driva någon8.4.3 Skall pantbank ävenen annan
pantlåneverksamhetverksamhet än

verksamhetVårt sådan har naturligtförslag: Bara ettsom
fårpantlåneverksamhet bedrivassamband med pantbank.av en

förhållandenNuvarande

länsstyrelsernas praxis hittills upprätthållitskrav i harEtt annat som
eller integreraspantlåneverksamhet kombinerasinte har fåttär att en

med någon affärsverksamhet.annan
driver handelIden företag sidan pantlånerörelse medmån vidett av

blir sistnämndabegagnade förvärvade håll denfrån annatvaror
begagnadeverksamhetsgrenen handeln medunderkastad regleringen av

förutsättningarna uppfyllda se avsnitthärför i övrigt ärvaror om
8.2.1.

dock inte saknats.Tecken branschutveckling Detpå sådan har ären
främst inom handeln silverföremål och liknandemed guld- och varor

intresset för utveckling har gjort sig gällande.i den riktningensom en
tidigareDen nuvarande pantlånelagen innebär nämntssom- -

inte för sin verksamhet lämnarheller hinder pantbank inågot att en
kredit inte i också i fordringarbara lösa sakerpanträtt t.ex.mot utan
och andra rättigheter aktier obligationer.eller
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Våra skäl

En tänkt regel för hindra pantlåneverksamhetenatt begränsaatt
pantlånet till vissa för verksamheten mindre kostnadskrävande

i forsta hand till guld- och silverföremål, skulle ocksåvamgrupper, på
naturligt ha motverkatsätt pantlåneverksamhetenett integrerasatt med

något slag affärsverksamhet,annat med renodlad handelt.ex.av en
med begagnade guld- och silverföremål. Men någon sådan regel har
vi i förslagvårt inte för.stannat

Enligt vår uppfattning kan integrerad verksamhet i varje fallen
negativa konsekvenser för konsumenterna.

Vi har kunnat konstatera begagnathandeln och pantlåneverksam-att
heten bygger på två helt affärsidéer, nämligenmotsatta köpa inatt
begagnade föremål till lågtså pris möjligt respektiveett belånasom att

föremål till högtså belopppantsatta möjligt.ett I integreradsom en
verksamhet kan sigtänka konsumenterna kommer erbjudasattman att
i princip alternativ,två dvs. pantlån eller försäljning, kanske till och
med eller fyra alternativ, för tillgodosetre sitt behov kontanter.att av
Det tredje alternativet skulle kunna utformas kombinationsom en av
pantlån och försäljning, nämligen optionsavtal med förett rättsom
säljarenkredittagaren inom viss tid köpa tillbaka föremåletatt fören

högre pris hanän sålde det för.ett Det fjärde alternativet kommis-är
81011.

Att göra rationellt val mellan de nämndaett fmansieringsal-nu
ternativen kan vi i utredningen det svårt försom ser vara- -
kunden. En negativ konsekvens vi befarar konsumen-ärannan attsom

i sådan situation kanske inteten alltid får klart för sig vilketen av
alternativen han till sist valde.som

Vi därför pantlånerörelse skall få bedrivaatt bara sådananser en
verksamhet har naturligt samband med pantlåneverksamhet.ettsom

Utanför det området faller bl.a. sådan verksamhet omfattassom av
kreditmarknadsbolagslagen och lagen 1991:981 värdepappers-om
rörelse. Det innebär bl.a. pantbank inte skall kunnaatt bedrivaen
sådan verksamhet i 3nämns kap. 1 § respektive 1 kap. 3 § isom nu
nämnda lagar, exempelvis låna medel hos allmänhetenupp attgenom

obligationer och andra jämförbara fordringsrätter,ut lämnage ekono-
misk rådgivning, tillhandhålla inkassotjänster och värdefacktjänster

lämna kreditupplysningar.samt
Vi påminner här också den utredning under våren 1994om som

påbörjats i Finland i syfte begränsa panbanks möjlighetatt en att
vända sig till allmänheten för tillgodose sitt kapitalanskaffningsbe-att
hov.
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8.4.4 Skall förvärva andra företag intepantbanken som
driver pantbanksverksamhet

Vårt förslag: Ingen regel behövs uttryckligen förbjudersom en
pantbank aktier eller i andra företagandra andelar inteägaatt som
driver pantbanksverksamhet eller verksamhet har naturligtettsom
samband med pantbanksverksamhet eller nödvändig förärsom
rörelsen.

från konsumentskyddsaspektDe kan uppkommaavarter som
motverkas i stället effektivt förslagpå vårtsättett attgenom om

pantbanksverksamhet uppfyllamåste grundläggandeetten
sundhetskrav.

förhållandenNuvarande

uttrycklig regel förbjuderIngen pantbank attsom en genom annan
juridisk sammanslutning drivaeller affärsverksamhet änannanperson

finns ipantbanksverksamhet pantlånelagen.

Våra skäl

8.4.3 föreslagitsådan i avsnittetEn regel blir riktigt effektivsom
regel begränsarförst kombineras medden möjligheternaen somom

för pantbank andra affärsrörelser.ägaatten
Vi emellertid inte uttryckligt förbud fördet behövs någotattanser
pantbank det iäga andra affársrörelser. något fall skulleOmatten

visa sig sådant ägande från konsumentskyddssynpunkt medföratt ett
påtagliga negativa effekter, bör ingripandei stället pantbankenmotett
kunna ske denpå grunden uppfyller detbanken inte grundläggandeatt
kravet på sund pantbanksverksamhet.en

förbudEtt i lag bör införas förslagförst till regleringdetom som
vi lämnar visar sig otillräckligt.vara
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8.5 Företagsform

8.5.1 endast vissa företagsformerBör tillåtas

Vårt Förslag: En pantbanksrörelse skall i fortsättningen bara få
drivas aktiebolag.av

Nuvarande förhållanden

Pantlånelagen begränsar i princip inte drivarätten pantlåneverksam-att
het till ellernågon Företagsformer,några låt den företrädesrättattvara
till etablering lagen kommuner och allmännyttiga företag fårsom ger

sådan verkan.en
Frågan begränsning till vissa företagformer behandlades dockom en

i det förslag till pantlánerörelselag Socialstyrelsen lämnade årsom
1943. Socialstyrelsens förslag byggde tankenpå enskiltatt ett
vinstintresse inte borde få siggöra gällande inom pant-
låneverksamheten med hänsyn till den fara för icke önskvärtett
utnyttjande nödläge sådant intresse kunde medföra. syfteett Iettav att
tillgodose detta önskemål ville därför Socialstyrelsen helt utesluta
enskilda från rätten driva sådan rörelse ioch övrigt lämna tillståndatt
endast till kommunala pantlånerörelser rörelser, drivnasamt av
allmännyttiga bolag och aktiebolag med till 5 begränsadprocenten
vinstutdelning prop. 14 och 15.s.

Den inskränkning etableringsmöjligheterna Socialstyrelsenav som
föreslog genomfördes emellertid inte, eftersom befarade attman
pantlåneverksamhet inte skulle komma bedrivas i tillräckligatt
utsträckning, dvs. deså mindre bemedlades intresseatt dennaav
låneform tillgodosågs i rimlig omfattning.

För nå det uppställda målet obegränsat enskilt vinstin-att att ett-
inte skulle sig gällandegöra valdes därförtresse väg:en annan-

den tillståndsgivande myndigheten befogenhet för alla slagsattgavs
företag fastställa låneavgifterna för rörelsen prop. 18.s.
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Våra skäl

tillframhållit letttidigareviBranschutvecklingen har attsom
förföretagsformen ocksådominerandeden heltaktiebolagsformen är

pantlånerörelse.
pantlånelagentilli förarbetenaredovisasstatistikdenAv som

36 rörelserpantlånerörelser69totalt1936 fanns detframgår åratt av
År sjunkit till 33antalet1941 hadeenskildadrevs personer.som av

rörelser.22 sådana1949 tillrörelser och årenskilda
drivspantlånerörelse i landetendaintedag finns det någonI som

enskild person.enav
aktiebolag,drivs i ställetpantlåneföretagSamtliga utom tresom av

ideellkommanditbolag och utgörsutgörs ett enavsomavsom
förening.

till depantlåneverksamhetenförföretagsformenbegränsningEn av
reglermed hänsyn till deskulleanvänds i dagföretagsformer som

garantier för insynsärskildainte bararörelserför dessagäller gesom
allmänhetenstillmöjligheterocksåkontrolloch taattutan vara

enskildas näringsutövning.vidgällerintressen på sätt änett annat som
sådanaendastmotiveras oftaassociationsformFöreskrifter attavom

varaktighet vadgaranti för vissinnebär någonföretagsformer som
börrevision rimlig tillsynochtillfredsställandegäller kapitalinsats, en

allmän-regler till tillsådanasyftargrundenfå användas. I att ta vara
71.199192:l13,prop.intressenhetens s.

harvad vi inom utredningenenligtbörVad sagtssom nu -
gälla pantlånerörelse.gradi lika högfram tillkommit en--

föreslåLämplighetsprövning kommer viavsnittet 8.7I attattm.m.
uppfyllarörelse kan kommabolagendast sådana antas attett vars

affárssynpunkt sund verksamhetochfrån konsument-kraven på en
förföretagsledningenfå etableras. innebär bl.a.skall Kraven ettatt

driva sundförmågabesitta sakkunskap ochsådant företag måste att en
föreslåavsnittkommer iverksamhet. Vidare attatt ensamma

det fråndåägarprövning införs. Fråga uppkommer om
Företagsformer.samtligamöjligt tillåtakontrollsynpunkt är att

Motsva-garantierAktiebolagsformen sådana sagts.som nyssger
övrigautsträckninggarantier följer dock inte irande avsamma

föreningar ochekonomiskaförRevisionspliktenföretagsformer.
aktiebolag.begränsad förbetydligt änkommanditbolag är t.ex. mer

associations-för dessafinns inte hellerkapitalinsatskrav påNågot
i händelsegäller vidarekommanditbolagetformer. För av en

intelikviderasbolaget måsteeller konkursbolagsmans död att om
1980:110229 §§ lagenjfr 26, 27 ochavtalats omannat --

bolag.och enklahandelsbolag
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Ökade möjligheter för insyn och kontroll kommer emellertid att
införas för handels- och kommanditbolag på grund EG:s direktivav
på bolagsrättens område, främst direktiv 90605EEG. Enligt
direktivet jämställs dessa bolag i revisionshänseende med aktiebolagen.
Direktivet omfattar emellertid inte samtliga bolag bara sådanautan
bolag vilkas samtliga obegränsat ansvariga delägare företagär med
begränsat delägaransvar.

För de företag verksammaär på konsumentkreditmarknaden,som
exempelvis banker, finansbolag och andra kreditmarknadsbolag, gäller
i regel företagsformen för dessa företagsatt rörelser skall ett ettvara
aktiebolag 1 kap. 2 § bankrörelselagen och l kap. 2 § kredit-
marknadsbolagslagen.

En begränsning företagsformen för pantbanksverksamheten tillav
enbart aktiebolaget skulle alltså leda till de företagatt ärsom
verksamma på kreditgivningsmarknaden och i första hand vändersom
sig till konsumenterna behandlas lika. En möjlig risk för snedvridning

konkurrensen dem mellan skulle därmed också försvinna.av
En sådan regel medför självklart förutsättningarna för nyetable-att

ringar begränsas. I praktiken framstår dock dessa effekter regelnav
mindre avgörande för etablering, vilket påsom tydligt sätten ett

framgår den utveckling branschen genomgått sedan pantlånelagenav
trädde i kraft.

Vi emellertid inte för bolagen föreslå visstattavser ett
minimiaktiekapital eller bundet kapital; närmare följandeeget se
avsnitt 8.5.2.

8.5.2 Aktiekapitalets storlek m.m.

Bör förhöjt aktiekapitalett krävas

Vårt förslag: Kravet i aktiebolagslagen minstapå aktiekapital skall
gälla också för aktiebolag driver pantlåneverksamhet.ett som

Våra skäl

För banker och andra bolag är verksamma kreditmarknaden,påsom
dvs. finansbolagen och kreditaktiebolagen andra kreditmark-samt
nadsbolag, finns det särskilda föreskrifter aktiekapitalets storlek.om
Det finns därför anledning intepröva, motsvarande föreskrifteratt om
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kredit iför de bolag lämnarbör införas panträttäven motsom
vidtas, det finns anledningsådan åtgärd kanlösören. En t.ex. attom

kvalitets- och soliditetsmässigt,standarden, både påhöja
pantlåneföretagen.

från 1988tidigare omnämnda ñnansbolagslagenGenom den år
minst miljoneraktiekapital 5 kr iinfördes krav påpå ettett

väsentlig förutsättning för få drivaaktiekapital attensom
anfördesi finansbolagets form. Som skälfinansieringsverksamhet att

höja standarden finansbolagen i nämndaägnad pååtgärden att nuvar
198788:149 5.17avseenden prop.

huvudregel ställtskreditmarknadsbolagslagen har krav påI uppsom
bundet kapital vidkreditmarknadsbolag skall ha ett egetatt ett som

tillstånd minst 5 miljonertidpunkten för beslutet motsvararom ecu
45 miljoner kr.startkapital, vilket för närvarande motsvarar ca

nettovärdet tillgångarna i den planerade verksamhetenEndast avom
miljoner får bolaget ha lägre bundettill högst 100 kruppgår ett

2 §, vilketkapital, motsvarande 1 miljon kap. 4dock lägst ecu
bundet kapital aktiekapital,9 miljoner kr. Medmotsvarar avsesca

uppskrivningsfond.reservfond och
till banksamordnings-Bestämmelsen anpassning EG:s andraär en

77780EEG, dock intedirektiv 89646EEG jämfört med som
omfattar pantlåneverksamhet.

i aktiebolagslagen 1975:1385 minstanuvarande kravet påDet
aktiekapital 50 000 1 kap. §. Regeringen har nyligen ikr 1är prop.
199394:196 föreslagit alla aktiebolag från och med den 1 januariatt

aktiekapital minst 100 000 kr. Börsnoterade1995 hamåste ett
redanminst 500 000 kr i aktiekapital. bolagbolag måste ha De som

kraft får tid sig till den l januarifinns lagändringen träder inär
i aktiekapital 100 000 kr. Regeringens1998 komma påatt ettupp

Aktiebolagskommitténs betänkande SOU 1992:83förslag bygger på
EG.Aktiebolagslagen och

500 isida har det framförts 000 krpantbanksbranschensFrån att
för tillstånd. sådantaktiekapital införas förutsättning Ettborde som en

villkor gäller i Finland.t.ex.
1900-gäller pantbanksetableringar har under helaTendensen detnär

varit kommer brytastalet vikande. Huruvida den trenden svårtäratt
uppgifter utredningen från landets länsstyrelserDe hämtatsäga.att

visst för nyatableringar finns. ityder dock intresse Attpå ettatt en
aktiekapital ellersådan situation ställa alltför höga krav det gällernär

medförakapital enligt uppfattningbundet kan vår många gångereget
oöverstigligt hinder för nyetableringar.ett

från konsument-sådant krav också motiveraEtt svårtär att
från brottskyddssynpunkt.skyddssynpunkt eller
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Det framstår därför vi det lämpligast låtasom ser som att- -
kravet på pantbanker vid vad i allmänhetstannanya gäller försom
aktiebolag.

8.5.3 Utländska pantbankers etablering i Sverige

ÄvenVårt Förslag: utländsk pantbank med inomsäte EES skallen
efter tillstånd svensk myndighet möjlighet drivaav en attges
pantbanksverksamhet från filial här i landet.en

Nuvarande förhållanden

Pantlånelagen innehåller i och för sig ingen regel diskriminerarsom
utländska företag etablera pantbanksverksamhetatt i Sverige. Frågan

utländska etableringar behandlades å andra sidanom inte heller vid
lagens tillkomst. När i lagmotiven talar tillstånd för fysiskaman om
eller juridiska inga andrapersoner än svenskasynes personer avses
sådana.

En utländsk pantbank kan således inte enligt den nuvarande
pantlånelagen få tillstånd länsstyrelsen för drivaav att
pantbanksverksamhet från i Sverige etablerad filial. Den utländskaen
pantbanken iär stället hänvisad till bilda svenskt bolagatt förett
verksamheten i Sverige eller förvärva aktier eller andelar i hären
redan etablerad pantbank.

Enligt vad företrädare för branschen för utredningen finnsuppgett
det utländska pantbanker har etablerat sig i flertal länder. Somsom ett
exempel kan nämnas amerikanskt pantbanksföretagatt ett nyligen köpt
flera pantbanker i Storbritannien.

Våra skäl

Någon sådan skyldighet följer banksamordningsdirektivensom av att
särskilt tillstånd låtautan kreditinstitut harett auktoriserats isom ett

land inom EES rätt etablera filial i Sverige finnsatt inte detnär gäller
pantbanker.

Vi inte heller någon sådan skallrättattanser pantbanker inomges
EES de där har auktoriserats,oavsett licensierats ellerom på något

sätt godkänts behörigannat myndighet. En sådan förutsätterrättav en
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i så fall ordning för tillsyn mellan berörda länder.en gemensam
Någon sådan tillsyn finns för närvarande inte.

Vi däremot utländsk pantbank med isäte något EES-attanser en
land skall kunna tillstånd driva pantbanksverksamhet frånattges en
filial här i landet.

8.5.4 Etableringsföreträdet avskaffas

Vårt forslag: Etableringsföreträdet för kommuner och allmän-
nyttiga företag slopas.

Nuvarande förhållanden

Enligt §1 pantlånelagen skall tillstånd pantlånerörelseutöva före-att
trädesvis lämnas kommun eller bolag eller ekonomisketten en
förening, tillhar syfte driva rörelsen på villkor för-att ärsom som
delaktiga för låntagarna, och för delägarerätt eller någonutan annan

njuta del i vinst.att
Innebörden lagregeln kommunerär och s.k. allmännyttigaattav

företag har få tillstånd före varjerätt sökande.att Dennaannan
företrädesrätt har motiverats sociala skäl. Ett sådant skälav som
anfördes vid tillkomstlagens pantlånerörelse sällanattvar en mera
tillgodosåg affärsmässiga kreditbehov. Tyngdpunkten i den rörelsen
låg denregel på socialt betonade långivningen. Ettsom mera annat
skäl anfördes det utanför storstadsområdena baraattsom var
undantagsvis förekom fri konkurrens pantlåneforetagenmellan ochen

någon tävlan den bästa möjliga kundtjänsten därför inteatt kundeom
komma till stånd LU 50 16.s.

Rätten driva pantlånerörelse enligtstår dock lagregelnatt i princip
också föröppen företag allmännyttig karaktär och för enskilda.utan

I eventuell konkurrenssituation tillstånd mellan kommunen om en
eller allmännyttigt företag företag ellerett enskildett annatsom en
och där den erbjuder förde låntagarna fördelaktigastesenare
villkoren, det tänktär länsstyrelsen fastställaskall sådana villkoratt
för den företrädesberättigades rörelse låntagarna därigenom inteatt
kommer i ställningsämre deän skulle ha gjort, sökandena hadeen om
kunnat fritt konkurrera med varandera LU 50 16.s.
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Våra skäl

Den företrädesrätt tillkommer kommuner och allmännyttigasom
företag har i praktiken aldrig gjorts gällande. Någon preventiv
verkan torde inteden heller ha haft. Den framstår därför som
verkningslös.

utvecklingDen branschen har genomgått det gällernär före-som
tagsetableringar visar också det inte längre finns något uttalatatt
intresse från kommunernas sida för driva pantlåneverksamhet.att

finns iDet dag bara enda kommunägt företag och inte någotett
allmännyttigt företag driver sådan verksamhet. Kommunerna ochsom
de allmännyttiga företagen ihar flera fall låtit pantlåneverksarnheten

tillövergå privata intressenter, den inte lagtsnär ned.
Utvecklingen kommunikationsmedel, formerav nya nya av

betalningsförmedling och kredittyper konsumentkreditområdetpånya
ökade möjligheter för alla kunna utnyttja dessa krediter harsamt att

vidare medfört konkurrensen låntagarna har skärpts betydligtatt om
sedan pantlånelagen trädde i kraft. Det därför integår längre sägaatt

pantlånerörelse saknar konkurrens sådanatt en som av en annan
rörelse på också saknar varje konkurrensorten annan om
kredittagarna. Det inte hellergår densäga bor påatt att ortsom en

pantlånerörelse därmed saknar möjligheter kunna få sittutan atten
behov krediter tillgodosett.av

Enligt mening finnsvår det därför inte längre några skäl för att
behålla lagregel företrädesrätt för kommuner och allmännyttigaen som
företag.

8.6 Behovsprövning

Behovsprövning inteeller

Vårt förslag: Behovsprövningen upphör.

förhållandenNuvarande

Tillstånd driva pantlånerörelse får bara behovatt en ges om av
rörelsen föreligga §1 pantlånelagen.anses

Kravet tillstånd frånpå det allmänna grundval behovs-av en
fannsprövning i 1918redan förordning.års
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Någon redogörelsenärmare för grunderna för behovsprövningen
lämnas inte i förarbetena. Där endast yttrandensägs överatt en
ansökan bör in från kommunens beslutande myndighet ochtas
polismyndigheten i En regel denna innebörd har också tagitsorten. av
in i 2 § andra stycket i lagen. I samband med dessa frågor övervägdes

frågan decentraliseringäven tillståndsgivningen borde skeom en av
till vederbörande kommun. Med hänsyn till risken för kommunatt en
kunde komma driva pantlånerörelse samtidigt denatt egen som var
tillstånds- och tillsynsmyndighet för andra pantlåneföretag behölls den
tidigare ordningen med länsstyrelserna tillstånds- ochsom
tillsynsmyndighet prop. 20.s.

Våra skäl

regeringensI direktiv uttryckligensägs behovsprövningen böratt
upphöra.

Den etableringskontroll föregår länsstyrelsens tillståndsgivningsom
för pantlånerörelse syftar till tillgodose konsumenternas behovatt av
ifrågavarande kreditform och den krediter fördelaktigapå såatt ger
villkor möjligt. syfteEtt bär kontrollen ärannatsom som attupp
förhindra stöldgods liknandeoch iomsätts pantlåneverksamheten.att

Länsstyrelsen prövning pantlånerörelse behöverav om en ny
etableras innefattarpå huvudöver inte någon bedömningorten taget

etableringen medför ökade brottsrisker. Ur den aspekten fyllerav om
alltså inte etableringsprövningen någon helst funktion.som

Det kan emellertid inte denuteslutas här etableringsprövningenatt
ändå indirekt sund utvecklingmedfört branschen. Det därförären av

den prövningen avskaffas väsentligt lagstiftaren medverkar tillom att
upprätthålla den höga standarden seriösahos pantlånerörel-att dagens

se.
Frågan har tidigare varit föremål för behandling både Närings-av

frihetsombudsmannen NO och regeringen.
NO har, i ärende l985z88, Dnr 3-6865 rörde fråganett som om

tillstånd för etablera pantbanksrörelse inriktadenbart guld-påatt en
och silverföremål, uttalat varken i pantlånelagen eller i dessatt
förarbeten definition kriteriet behov det skallän attanges annan av

sig allmänhetensröra behov. lämpligI avsaknad metod mätaom attav
allmänhetenskonsumenternas behov eller tjänsten i fråga, ärav varan
det inte ovanligt det tillståndsprövande tillfrågar de redanatt organet
etablerade leverantörerna eller tjänsten. Enligt NO innebärav varan
förfarandet risk för den tillståndgivande myndigheten tillägnar sigatt

statiska marknadsförutsättningarnasynsätt på kan präglasamma som

147



övervägandenUtredningens 1994:61sou

kan ha benägenhet likställaredan etablerade företagen. Dessade atten
tillgänglig kapacitet vid viss tidpunkt.behov medkonsumenternas en

emellertid relativt och det därför inte, enligtbegrepp gårBehov är ett
ifrån variera med hänsyn till olika faktorerNO, bortse det kanatt att

kvalitet, tillgänglighet i tid och och liknande.pris, rumsom
regeringen regeringsbeslut 1985-10-Samma ärende har prövats av

55885.31, 11:5,
dessutom ingående behandlats ibehovsprövning harFrågan om

1988:606 finansbolag ochsamband med tillkomsten lagenav om av
1992: 1610 kreditmarknadsbolag.förut nämnda lagenden om

vilken upphört gällaGenom 1988 finansbolagslag,års attnumera
kreditmarknadsbolagslagen, infördes bl.a. kravinförandetgenom av

företagauktorisation tillstånd för alla sig finan-ägnarpå som
sieringsverksamhet riktad konsumenter verksamhetensoavsettmot

198788:149,omfattning. motiven prop. 17 nämndesI atts.
prövningtillståndsprövningen innefattade den planeradeav omen

bli till skada för det allmänna eller rörelsenrörelsen kunde antas om
fickbehövlig behovsprincipen. dock inte liggaDet någonär

tillståndsprövningen.kvantitativ begränsningen i Prövningen skulle
bedömning. samband nämndesinriktad kvalitativ I därmedpåvara en

behovsprövning, dvs. sökanden har visafrågan s.k. rak att att attom
behövlig, erinradestillämpade rörelsen nyttig ellerden är attsamt om
i 198485:77i andra sammanhang 47t.ex. prop. s. omman -

uttalat sig sådankoncession för försäkringsrörelse emot en-
prövning.

uttryckligen tillstånd inte fårkreditmarknadsbolagslagenI sägs att
behövs ytterligare finans-den grunden det inte någotpåvägras att

Bestämmelsen i den delenieringsföretag 2 §.kap. l utgör en
banksamordningsdirektiv 199293:89anpassning till EG:s första prop.

inte i övrigt i213. hindrar dock samband medDen att mans.
tillståndsgivningen krav kreditmarknadsbolagsställer på att ett

allmänhetens förtroende för kredit-verksamhet skall bedrivas så, att
i verksamheten kanmarknaden upprätthålls och övrigt så, att anses

sund 1 kap. §.4
särskild i lagen har undantag gjorts förGenom bestämmelseen

6.pantlåneverksamhet 1 3 § punkten I det här sammanhangetkap.
förstasamtidigt framhållas EG:s banksamordningsdirektivmåste att

avsnitt 7.3.1.omfattar pantlåneverksamhet se Det föreliggerinte
grunden införainte skyldighet den bestämmel-således någon påatt en

förbjuder behovsprövning i samband med tillstånd förse som
pantbanksverksamhet.

behovsprövning i samband med tillstånd harFrågan ävenom
Kreditupplysningsutredningen i delbetänkandet SOUbehandlats av
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1992:22 39 EES-anpassning kreditupplysningslagen. Ut-s. av
redningen anförde förskäl behovsprövningen skulle avskaffasattsom

sådan nyetableringskontroll allmänt kan hämmaatt effektiven sett en
konkurrens kreditupplysningsmarknaden,på den stred EES-att mot
avtalets regler etableringsfrihet och lika konkurrensvillkor ochom mot
bestämmelserna i det första banksamordningsdirektivet där det
uttryckligen kreditinstitutsetableringsägs inte får beroendegörasatt

marknadens behov, bestämmelser behovsprövning redanattav om
tagits bort flerapå områden, vid beviljande oktroj fört.ex. av
bankverksamhet någon ansökan etablering kreditupp-samt att om av
lysningsverksamhet hittills aldrig hade avslagits denpå grunden.

Mot bakgrund vad anförts vi kravet på behovs-attav som nu anser
prövningen bör upphöra.

Som inledningsvis det dock väsentligtär branschens högasagts att
standard behålls. Om sådant sundhetskrav gäller enligtett som
kreditmarknadsbolagslagen tillämpligtgörs också pantlåneverksam-på
heten, kan enligt meningvår den nuvarande behovsprövningen
avskaffas risk för god utveckling branschen äventyras.utan att en av

8.7 Lämplighetsprövning m.m.

8.7.1 börVerksamheten sundvara

Vårt förslag: nuvarande kravet redbarhet,Det på ordentlighet
och lämplighet behålls, i denuttrycks lagen eftermen nya -
förebild från kreditmarknadsbolagslagen krav påettsom en--
sund pantbanksverksamhet.

förhållandenNuvarande

För enskild skall kunna tillstånd gäller tidigareatt en person som
kravet behov han har gjortnämnts, utöver rörelsen, sig kändattav

för redbarhet och ordentlighet i övrigt lämplig.samt anses
En motsvarande etableringskontroll innefattande krav på redbarhet

förekommer i samband viss näringsutövning.även medm.m. annan
Som exempel kan dennämnas etableringskontroll gäller för densom
med pantlåneverksamheten med avseende på skyddsintresset
brottsrisken näraliggande handeln med Enligt §skrot. 5 skrothan-
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delsförordningen 1981:402 får tillstånd meddelas endast den som
siggjort känd för redbarhet och i övrigt finnes lämplig drivaäven att

avsedda handeln.den gäller handeln med begagnadeNär det harvaror
dock något motsvarande redbarhet och lämplighetkrav inte ställtspå

SFS 1981:403, regleringen skall tillgodosetrots attupp samma
skyddsintresse. förordningenI ställs kravendast på näringsidkarenatt

registreradskall 5 §..vara
de fall rörelsen drivsI juridisk aktiebolagt.ex. ettav en person,

ekonomisk förening,eller ställs krav detpå skall finnasatten en
särskild föreståndare för denna. Syftet med bestämmelsen det iär att
varje pantlånerörelse skall finnas viss för atten person som ansvarar
rörelsen på riktigt de fall rörelsenutövas I bolagsätt. utövasett ettav

ekonomisk föreningeller skall föreståndaren ha kvalifikatio-en samma
enskild pantlånare.ner som en

Drivs däremot rörelsen i kommunal regi, ställs det inget krav på att
föreståndaren skall godkännas länsstyrelsen. Någon redbarhetspröv-av

denning till föreståndare sker då inte. Dennautsesm.m. av som
olikhet motiverades med i fråga kommunala rörelser inteatt man om

sig befarabehöva olämpligaansåg utsågs till föreståndareatt personer
21.prop. s.

Våra skäl

vi tidigare har utvecklat i avsnittetSom 8.2 vi attanser
skallpantlåneverksamheten tillståndspliktig.vara

tillståndsprövningen främstAvsikten med förebygga förriskenär att
för oseriösakonsumenterna utsätts affärsmetoder och därmedatt

åsamkas oreparabel skada. Prövningenmånga gånger ocksåen ger en
garanti för försäkringsåtagandet till förmån för kredittagarnaatt -

föreslår ivi uppfyllt innanavsnittet 8.12 verksamhetenärsom -
påbörjas.

med hänsyn främstDet till pantbankskunderna genomsnittligtär att
fortfarande i viss och ekonomiskt och socialtmån utgörsett en yngre

medborgarna föreslåri vi prövningänsvagare grupp gemen som en
förvägi den driva pantbanksverksamhet.attav som avser
Vi grundar denna bedömning vad vi har fått belystpå dengenom

SCB-undersökning vi genomföra jämförelselåtit och meden
förhållandena i andra länder.

iInte de lagstiftning vi harnågot länder undersökt fårav vars
pantbanksverksamhetsåledes påbörjas prövningutanen en av

näringsidkarens vandel m.m.
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Den prövningen vi föreslår har till syfte hindra försom att att
verksamheten olämpliga etablerar pantlånerörelse. Olämpligpersoner
för verksamheten denär inte kan följa de regler skallantassom som
säkerställa konsumentskyddet och de regler förhindraatt attsom avser
stöldgods blir föremål för pantsättning. Det nuvarande kravet im.m.
pantlånelagen redbarhetpå och ordentlighet lämplighet harsamt
kommit till i syfte.samma

Vi emellertid nämnda kriterier skallatt ersättas medanser nu ett
krav på verksamheten skall kunna kommaatt utgöra sundantas att en
pantbanksverksamhet. De nuvarande kriterierna innefattas alltså i
sundhetskravet. Införandet sundhetskrav är närmastettav en
anpassning till hur motsvarande krav har formulerats i lagstiftningen
för andra kreditgivare.

En sådan lämplighetsprövning skisserats föreskrivs isom nu
kreditmarknadsbolagslagen. Något uttryckligt krav på denatt som

kreditverksamhetutövar eller förestår verksamheten skall redbarvara
och ordentlig och i övrigt lämplig har visserligen inte föreskrivits,

sådan prövning skall ändå i sambandgöras med tillståndspröv-men en
ningen. Ett grundläggande krav för få bedriva verksamhetenatt är
nämligen tidigare dennämnts sund. För det fallär denattsom
planerade verksamheten inte kan komma uppfylla kraven påantas att

sund verksamhet får tillstånd därför heller inte meddelas 2 kap.en
l § 2.

Av lagmotiven prop. 199293:89 211 213 framgår sund-atts. -
hetskravet innefattar lämplighetsprövning sikte inte bara påtaren som
företagets organisatoriska uppbyggnad också pâ erfarenheten ochutan
sakkunskapen hos företagets ledning.

När det gäller sakkunskapen hos företagsledningen, dvs. styrelsen
och verkställande direktören, har i lagen formellanågra krav på
kunskap eller erfarenhet inte ställts Det ankommer i stället påupp.
tillsynsmyndigheten, Finansinspektionen, från fall till fall göraatt en
bedömning företagsledningen, med hänsyn till önskemåletav om om
kontinuitet i verksamheten och kravet på den bedrivs på korrektatt ett
och omdömesgillt har densätt, erfarenhet behövs för verksam-som
heten.

Vid jämförelse mellan lämplighetsprövning enligt pantlånelagenen
lämplighetsprövningenoch enligt kreditmarknadsbolagslagen framstår

den betydligt omfattande. inteDen begränsadärsenares som mer
enbart till den enskilde rörelseidkaren eller till föreståndaren, utan
omfattar samtliga ingår i bolagets ledning. Att så ärpersoner som
fallet beror självklart på endast aktiebolagsformen tillåten föräratt
ifrågavarande finansieringsverksamhet. Prövningen emellertidär inte
heller inriktad i första hand på nämnda redbarhet ellerpersoners
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allmänna laglydnad låt sådana egenskaper tillmäts betydelseattvara--
deras kompetens för verksamheten.påutan-

En lämplighetsprövning enligt kreditmarknadsbolagslagen har
således innehållmateriellt den sker enligt denänett annat som
nuvarande pantlånelagen.

krav sund etablering skall gälla enligt förslagDe på börvårten som
väsentligti allt med dem ställsstämma iöverens som upp

kreditmarknadsbolagslagen.
lagregel gäller för kreditmarknadsbolagenDen den metodärsom

föri svensk EG:sanvänts rätt omsättaattsom
banksamordningsdirektiv. Det innebär uppräkningnågon deatt av
kriterier innefattas i uttrycket en sund verksamhet inte görssom
i lagen.

skall också framhållas liknande lämplighetsprövningDet att en som
pantlånelagens förekommer också inom andra branscher intesom

kreditgivningsverksamhet.driver
prövningdel branscher har denna onödig ochFör ansetts ersattsen

registreringsförfarande.med enkeltett
begagnathandelnSkrothandeln och två branscherär som

regleringsmässigt ligger pantlåneverksamheten. Regleringarna harnära
huvudsak både tids- och innehållsmässigt ändai sedanstämt överens

inte reglerades1884, då bara pantlånerörelsen också skrot- ochutan
likartadebegagnathandeln. Regleringarna har varit i fråga attom

kunna bedrivatillgodose Polisens intresse effektivattav en
brottsförebyggande och brottsuppdagande verksamhet.

emellertid tidigarebegagnathandeln harFör nämntssom en- --
lämplighetsprövning med registreringsförfarande hosettersatts
polismyndigheten. Registreringsförfarandet kan här inte användas för

kriminell från etablera sigden ellerutestänga är avstängaatt attsom
missköter sin verksamhet. Tvärtom bygger förfarandetden på attsom

Polisen, ansökan registering föreligger eller inte,oavsett enom om
skall registera alla bedriver sådan verksamhet. Polisenssom en

hindra omsättningen stöldgods harintresse att ansettsav av m.m.
säkerställas den fått effektiva och smidiga kontrollbe-kunna attgenom

vifogenheter. sådan ordning kan dock redan tidigareEn antyttsom--
inte tillgodose rimliga krav konsumentskydd vid kreditgivning.på-

det gäller skrothandeln har dock registreringsförfarande inteNär ett
tillräckligt till brottsskyddet. Olikhetenmed hänsyn haransetts

motiverats skrot regel och bearbetas inköparnaatt sorterasav som av
säljs vidare till slutligainnan skrotet de Det innebäravnämarna. att

värdefullt och hälerigods snabbt kan oidentifierbartstöld- ochgöras
198081:3bli skilja från skrot prop. 9. detdå svårt Iatt annat s. nu

lika litetnämnda avseendet har alltså pantlånerörelsen begagnat-som
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handeln några likheter med skrothandeln. Av hänsyn enbart till
brottskyddet skulle alltså lämplighetsprövning kunna undvaras nären
det gäller pantbanksverksamheten.

I det här sammanhanget finns det anledning erinraävenatt om
regeringens nyligen till riksdagen avlämnade l99394:168prop. om
sanering taxibranschen. Enligt förslaget blir avregleringen taxiav av
kvar, tillsynen och kontrollen skärps olikapå Ett syftenasätt.men av
med förslaget förbättra taxikundernasär ställning och säkerhet.att Det
skall bl.a. nås vandelsprövning förare och taxiägareattgenom en av
införs. personliga laglydnadenDen och lämpligheten skall kontrolleras

Ävenvarje taxiägare villgång utöka sin fordonspark. fordonet skallen
kontrolleras. Genom samkörning yrkestrafikregistret ochav
kronofogdemyndighetens k. utsökningsregister ska länsstyrelsen fås.
reda tillståndshavarenpå släpar efter med skatter och avgifter ellerom

det finns betalningsinställelse, likvidation, ackord, näringsförbudom
eller företaget eller det granskade försatta i konkurs.ärom personerna
Enligt förslaget skall länsstyrelsen viaäven terminal få tillgång till
polisregistret.

Det krav sundpå pantbanksverksamhet vi föreslagit avvikeren som
således inte frånnämnvärt vad i nämnda proposition föreslåssom nu
gälla för taxibranschen.

Prövningen skall företagledningenavse

Den lämplighetsprövning görs exempelvis i frågasom om
skrothandeln omfattar inte bara enskilda företagare ocksåutan
styrelseledamöter och andra har avgörande inflytandeettpersoner som
i bolags ledning.ett

Pantlånelagen medger inte någon motsvarande prövning av personer
i företagsledningen, begränsadär till prövning den enskildeutan en av

driva pantlånerörelse och till föreståndaren förattperson som avser
rörelse.sådan Det innebär således i det fall rörelsen drivs ien

aktiebolagsform företagsledningen inte omfattas den lämplig-att av
hetsprövning skall föregå tillstånd. Med hänsyn till nästaett attsom
alla pantlånerörelser drivs i den formen framstår regleringen i denna
del föga slagkraftig.som

Enligt meningvår bör därför, för det fall krav på särskiltatt ett
tillstånd med lämplighetsprövning skall behållas, prövningen sträckas

till i företagetsäven ledning.ut att avse personerna
Som tidigare redovisats föreslår vi pantbanksverksamhet baraatt

skall få drivas aktiebolag. Det blir då nödvändigt låtaattav
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omfatta företagsledningen,prövningen dvs. styrelsen och verkställande
direktören.

Innehållet i prövningen

Prövningen skall i första hand inriktas ipå om personerna
företagsledningen kriminellt belastade ligger eftereller med skatterär
eller andra avgifter till det allmänna eller i rollen näringsidkaresom

lagstiftningeninte har iakttagit de krav i ställs för skyddaattsom upp
konsumenterna.

således fråga ingående prövning dessaDet är göraattom en av
vandel.personers

skall sakkunskap.Prövningen dessa Såsom viäven avse personers
redovisar i avsnitt vi det inte möjligt ställanärmare nästa attser som

formella krav kunskap eller erfarenhet i lagen. fårnågra på Detupp
tillsynsmyndigheten i det enskildai stället komma på fallet göraattan

bedömning ledningen i företaget har efarenhetdenav om somen
verksamhetenbehövs för kunna bedriva korrekt ochpåatt ett

omdömesgillt sätt.

8.7.2 sakkunskap särskild branschvanaeller

Vårt förslag: Inget krav särskild sakkunskap eller branschvanapå
ställs i den lagen.nyaupp

Våra skäl

branschen har framhållits inte bara lämplighetsprövningenFrån äratt
förviktig förutsättning seriös pantlånerörelse och den ävenatten en

omfatta bolagets ledning. det också viktigt denbör Man attser som
ibehövs finns representerad verksamheten. tidbranschvana Ensom

har behövlig. försfem Inom branschen ocksåpå års nämntsvana som
diskussioner införa privat auktorisationsförfarande.ettattom

emellertidkrav branschvana behöver enligt mening iEtt på vår
medförautredningen nödvändigtvis inte några fördelar från

konsumentsynpunkt. sådant kan detEtt krav tolkas restriktivt iom
stället få för konsumenterna negativa följder sin verkangenom som
etableringshinder. Pantlånebranschen relativt begränsad och vissaär på
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finns huvudöver inteorter någon möjlighettaget skaffa sigatt
erfarenhet. Ett krav på specifik branschvana skulle få tilläven följd att

med yrkeserfarenhet från kvalifcerad finansierings-personer annan
verksamhet hindrades från verksammaatt på marknaden.vara

Kravet bör därför i varje fall vid någon kompetens förstanna
verksamheten, dvs. lösning i kreditmarknadsbolagslagen.samma som

Vi det emellertid ogörligt lagstiftningsvägenser att påsom att ett
tydligt och precist sätt vilka kriteriernärmaremer krav påange ett

Ävenkompetens i pantbanksrörelse bör omfatta. vi delar denom
uppfattning det viktigtär sakkunskapatt finnsatt representerad i en
panbanksverksamhet, avstår vi från föreslå någon sådanatt regel.
Vi överlåter i stället till de kreditgivare och försäkringsgivare isom
andra sammanhang kommer ställning till kvalitetenatt ta hos dem som
leder företaget företagetavgöraatt är värt på.att satsaom

Ägarprövning8.7. 3

Vårt förslag: Lämplighetsprövningen skall omfatta även vissa
ägare kan påverka skötseln pantlånerörelsen.antassom av

Våra skäl

Vi har i det föregående förordat den nuvarande lämplighetspröv-att
ning enligt pantlånelagen bör sträckas så den omfattar helaut att
företagsledningen eftersom dess inställning är avgörande för skötseln

verksamheten. Samma skäl kan anföras för låta denav prövningenatt
omfatta även medägare visst inflytande företaget.ett över Eftersom
det frågaär inskränkning i äganderätten fordras emellertidom en
starka skäl.

En konsekvens näringsförbud visserligenärett denav att som
underkastats förbudet inte bara hindras från driva näringsverksam-att
het han blir också diskvalificeradutan dominerande iägaresom ett
företag. Han får bl.a. inte äga så många aktier i bolag detett att ger

Ävenhonom majoritet röstetalet. begränsat innehaven kanettav mer
beläggas med förbud det tillräckligtär för faktiskstortom att ge en
ledning bolaget.över

Som vi tidigare detär emellertid inte tillräckligtsagt för näringsför-
bud gjort sig skyldig tillatt de åsidosättandenen person grova som
räknas bland förutsättningarna för beslut förbud. Förupp ett attom ett
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det påkallat frånmeddelas fordras dessutomskall få ärförbud att
näringsförbud inte alltidinnebär såledessynpunkt. Detallmän att ett
allvarliga överträdelser.förekommit ganskadet harmeddelas även om

skyldiga till sådanagjort sigdåFrågan är personer somom
andelar skall få möjlighetägande aktier elleröverträdelser avgenom

Om förslagpantlånerörelse. vårtpåverka skötselnatt om enav en
nämligen dessa frångenomförs, hindraslämplighetsprövning personer

för sådan rörelse.i ledningenplatsatt ta en
bankrörelselagen 1987:617kreditmarknadsbolagslagen ochbådeI

vandel skall Regelnlämplighet prövas.föreskrivs ägaresstörreatt
bakom sådana oegentligheterden liggerantagandetbygger på att som

inte räcker till förnäringsförbud,i lagennämns ettmen somomsom
kreditmarknadsbolags ellerpåverkaskulle kunnanäringsförbud, ett en

199293:89 196 ochotillbörligt prop.banks skötsel på sättett s.
228.

låntagarna-det viktigtpantlånerörelsernadet gällerNär är att
gäller inte baraförtroende för rörelserna. Detkännakanpantsättarna

förlust de föremålskall ha trygghetdederas krav på motatt somav
pantlånerörelsernaskall kunnaockså de veta attattpantsatts utan
ägarprövningmotsvarande krav påseriöst. införa ävenhandlar Att ett

stärkamening, ytterligareskulle, enligtför pantlånerörelserna vår
kreditform.förtroende för dennaallmänhetens

verksamhetenföreståndare försärskild8.7.4 En

finnasdet skallVårt nuvarande lagkravet påförslag: Det att en
slopas.för varje pantbanksärskild föreståndare

förhållandenNuvarande

bolag eller ekonomiskkommun,pantlånerörelsenBedrivs ett enav en
särskildskall det finnasjuridiskdvs.förening, enperson,av en

för rörelsen påföreståndare för rörelsen utövas ettattansvararsom
första stycket pantlånelagen.framgår 3 §riktigt Detsätt. av

ekonomisk förening, skallbolag ellerrörelsenUtövas ett enav
länsstyrelsen och hagodkändföreståndaren dessutom sammaavvara
enligt andra stycketenskild pantlånare,kvalifikationer sammasom en

paragraf.
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Något motsvarande krav på godkännande länsstyrelsen denav av
till föreståndare iutses kommunalt driven pantlånerörelsesom en

inteansågs nödvändigt. Olikheten motiverades med tidigareatt, som
inte behövde befarasagts, olämpliga iutsågs deman att personer

kommunala rörelserna prop. 21.s.

Våra skäl

Det krav lämplighetpå föreskrivits för företagsledningenm.m. som
främst verkställande direktören kan många gånger- ses som en-

tillräcklig garanti för pantlånerörelse skall uppfyllaatt ställda kraven
på sund verksamhet.en

Den ägarprövning vi föreslagit verkar också i riktning.som samma
Frågan dåär dessa regler tillräckligaär eller det dessutomom om

behövs särskild föreståndare för varje rörelse eller kontoren som
uppfyller motsvarande krav lämplighet.på

Enligt vår bedömning bör varje pantlånerörelse själv huravgöra
verksamheten skall organiseras och vilka krav skall ställas påsom
personalen. detFör fall rörelse inte uppfyller kraven på sunden en
verksamhet skall enligt vårt förslag tillståndet kunna återkallas. Vi
bedömer möjligheten återkalla tillståndatt att ett tillräckligär en
sanktion för verksamheten kommeratt organiserasatt på ett
tillfredsställande och de kravsätt rörelsenatt ställer påsom
personalens lämplighet väl kommerän uppfylla rimligam.m. mer att
krav redbarhet, ordentlighetpå och lämplighet.

8.8 Konkurs m.m.

Vårt förslag: Några särskilda lagregler pantbanksinne-rörsom
havarens död eller konkurs behövs inte.

Nuvarande förhållanden

Bestämmelser hur skall förfaras enskildom utövatom person som
pantlånerörelse avlidit i 4 § pnatlånelagen. En naturligges
utgångspunkt detär ursprungliga tillståndetatt skall utslagettses som

det personliga förtroende tillståndsmyndigheten haft förav densom
sedermera avlidne och tillståndet därför också bör upphöraatt att
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skaffa föreståndare för rörelsendödsboetdäremotgälla. Kan somen
tillståndshavaren,kvalifikationer den bortgångneuppfyller somsamma

tillståndstid. Eftersomrörelsen under återståendefortsättadödsboetfår
tid, harföreligga under dennagångbehov rörelsen prövatsenav

betryggande formerbetjänt den underbästallmänheten attansetts av
LU 50 18.tidenfår fortsätta ut s.

rörelseidkaren försätts ihur skall förfarasBestämmelser om om
igenSocialstyrelsen visserlinte meddelats.har däremotkonkurs upptog

bl.a. tillsitt förslag, med hänsynbestämmelser isådana men
tillståndbedömningsrätt i fråga återkallafrialänsstyrelsens att ettom

fördödsfall särskild tidbestämmelse vidsåsominte någonansågs om
21.nödvändig prop.fortsättanderörelsens s.

tillräckligtuttryck förkan bl.a.Konkursen stortett att ettses som
motivering stårinte föreligger.låneformen Någon närmarebehov av

förarbetena.finna iinte att

Våra skäl

förblir förutsättningförslag genomförs,det, vårtEftersom enom
i form aktiebolag kan depantlåneverksarnheten drivstillstånd att av

tillståndshavaren dödbestämmelserna i pantlånelagennuvarande om
bort.tas

vidhur skall förfarasbestämmelsesärskildNågon om
eller bolagets konkurs har vi inte hellerdödpantbanksdirektörens sett

återkallelse viallmänna bestämmelsennödvändig. Den om somsom
vi tillräcklig.följande avsnittföreslår i anser vara

8.9 Ingripande pantbankmot en

återkallastillstånd kunnaNär skall ett

återkallas, förutsätt-Vårt tillstånd skall kunna närförslag: Ett
föreligger, dvs. verksamhetentillståndet inte längreningar för när

uppfyller sundhetskravet.inte längre
återkallas, rörelsen inte hartillstånd skall kunnaEtt även om

från tillstånd eller rörelseninom år detpåbörjats gettsett att om
sammanhängade tidbedrivits under år.inte har etten av
befogenhet bestämma hurTillsynsmyndigheten attges om en

pantbanksverksamhet skall avvecklas.
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Nuvarande förhållanden

Tillstånd bedriva pantlånerörelseatt godkännande föreståndaresamt av
får enligt 5 § pantlånelagen återkallas länsstyrelsen när anmälningarav

rörelsens skötsel ellermot vederbörandes lämplighetmot dettagör
nödvändigt ifr SOU 1947:22 med förslag till regler för handelnny
med vissa begagnade föremål där motsvarande regelm.m. en
föreslogs, 21.prop. s.

Den sanktion kan komma i fråga tillståndshavaresom annars om en
bryter föreskrifterna imot pantlånelagen eller länsstyrelsensmot
tillståndsvillkor böterär enligt 24 § pantlånelagen.

Våra skäl

Av den enkätundersökning hos länsstyrelserna utredningen harsom
låtit bilagagöra 2:2 framgår tillstånd återkallatsatt antingen sedan
tillståndshavaren begär det eller sedan meddelat tillståndett inte
utnyttjats.

För tillstånd skallatt meddelasett har det skall framståsagt att
sannolikt den planerade verksamhetenattsom kommer sundatt vara

och uppfylla de krav i övrigt ställs på den.som
Det kravet innefattar bl.a. enligt vårt förslag krav på före-ett att

tagsledning inte bara redbarär och ordentlig också harutan tillräcklig
sakkunskap för sin uppgift. Kravet redbarhetpå omfattar också vissa
ägare. För det fall företagledningen eller för den delen
ägarsammansättningen ändras på sådant sättett inte längreatt harman
anledning räkna med det kravet kommeratt att uppfyllas bör detatt
finnas möjlighet för tillsynsmyndighetenen redan då återkallaatt ett
tillstånd.

Vi således inte iattanser varje behövaläge skallman vänta med ett
ingripande tills verksamheten blivit sådanosund. En möjlighet till
återkallelse finns bl.a. i kreditmarknadsbolagslagen, kreditupplys-
ningslagen 1973:1173 och inkassolagen 1974:182.

Vi föreslår därför liknande tillatt möjlighet återkallelseen av
tillstånd införs detnär gäller pantlåneverksamheten. I lindriga fall får

varning meddelas.en
Ett tillstånd bör även kunna återkallas under följande

förutsättningar:
bolaget inte inom rimlig tidom förslagsvis år efteren- ett- -det det fått tillståndetatt har påbörjat verksamheten eller bolagetom

begär det,
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harintetidsammanhängande årunderbolaget ettavenom-
pantbanksverksamhet.bedrivit någon

någonför denundantagmedsituationer, attnämndaI nu
möjlighetfinnasdet ocksåi börkommit gång,aldrigverksamhet en

verksamhet,förbjuda fortsattinte baratillsynsmyndighetenför att en
skallverksamhetenaktuelladenhurbeslutfattaocksåutan om

konsumenternasförbefogenhet behövssådanavvecklas. En att
tillgodoses.skall kunnaintressen

skall deverkningsfullablibeslut skall kunnanämndaFör att nu
vite.med Lagenfår förenasföreläggandei formkunna somavges

därvid tillämpas.börviten1985:206 om
tillståndåterkallelsesidanvidstraffsanktion ettNågon avenav

effektiv. Vårtvälvi sååterkallelseEnvi inte behövs. varaanseranser
avkriminalisering.såledesinnebärförslag en

tillståndAnsökan8.10 m.m.om

skallansökanbestämmelser närNärmareVårt förslag: gesenom
handlingarvilkainnehålla ochden skalluppgiftervilkain, som

förordning.ibörbifogas denskall ges ensom

förhållandenNuvarande

tillståndansökan görasskallpantlånelagenstycket§ förstaEnligt 2 om
Ansökningenbedrivas.skallrörelsendärlän,i detlänsstyrelsenhos

deför rörelsenlokalochuppgifter samtinnehållaskall ort omom
tillämpa.sökanden ämnarlånevillkorövrigaochlåneavgifter som

Våra skäl

iskallskalltillståndsmyndigheten göra ettprövning utmynnaDen
pantlåneverksamheten kanplaneradeden antasställningstagande om

förföreskrivitssundhetkrav på attuppfylla dekomma somatt m.m.
fåtillstånd skall ges.

uppgifter ochför vilkaavgörandedärmedblirsundhetpåKravet
innehålla.skallansökanhandlingar en
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För sådan prövning krävs därför bolagsordningenuppgifteren om
och beskrivning den tilltänkta med uppgifterverksamhetenen av om

kredittider,bl.a. grunderna för beräkning och andra kredit-räntaav
kostnader och kostnader för försäljning hur vården ochpanter,av av
förvaringen kredittagarnas skall ordnas hur bolagetpanter samtav
skall försäkra panterna. -

här frågorDet kanär regeringen riksdagensavgöras utansom av
medverkan.

Bland författningsförslagvåra finns också förslag till pantbanks-ett
förordning. föreskrifterDär hör det angivna slaget lämpligenav
hemma.

8.11 Grunden för kreditgivningen

8.11.l Kontroll och andra kreditkostnaderräntaav

Vårt förslag: Länsstyrelsens befogenhet besluta låneavgifteratt om
ränta andra avgifter för krediten avskaffas.och

förhållandenNuvarande

ilänsstyrelsenEnligt 6 § pantlånelagen skall samband med tillstånds-
rörelsengivningen fastställa de låneavgifter högst får ta ut.som

framgåroch 26prop. 25Av lagmotiven bestämmelsen haratts.
allmänhetens intressekommit till för tillgodose så låga låneav-att av

gifter möjligt förhindra utnyttjandeoch obehörigt deettsom av
lånesökandes belägenhet. Bestämmelsen bakgrundskall motses av
Socialstyrelsens förslag i lagstiftningsärende gick barapåut att
kommuner och bolag vinstintresse bedriva pantlåneverk-borde fåutan
samhet se avsnitt 8.5.1.

Utgångspunkten för länsstyrelsens avgiftssättning avgifternaär att
inte bör högre behövs skälig förräntningän förvara som en av
rörelsens kapital. Av hänsyn olikatill förhållanden för olikaäratt
rörelser ansågs det inte lämpligt lagfásta vissa maximiavgifter. Detatt
innebär länsstyrelsen, skall till avgifternaäven den bliratt attom se

låga möjligt,så skall hänsyn till de kostnader olika slagtasom av som
följer viss pantlånerörelse. Som hänsynstagandenexempel påav en

i motiven hyres- lönenivåerna varierarnämns och mellan skildaatt
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Som ytterligare framhållsexempelorter. pantlånerörelse denatt en av
vanliga dvs. rörelse belånar allttypen gods det finnsen som som-

fungerande andrahandsmarknad för en s.k. fullsortimentrörelsevåren
anmärkning och rörelse inte gods äntar emoten annatsom--
motorfordon, möbler och andra skrymmande föremål i kostnadshän-
seende inte vidare kan jämställas.utan

Grundläggande för länsstyrelsernas avgiñssättning bör devara
beräknade genomsnittskostnaderna för väl skött pantlånerörelseen av
ifrågavarande på i fråga. En sådan beräkningsmetodtyp orten anses
också företagen rationaliseringsåtgärderuppmuntra att sänkagenom
sina kostnader, heter det vidare i motiven.

Av första lagutskottets yttrande framgår det låneavgiften skallatt
växla med hänsyn till lånesummans storlek och lånetidens längd
LUSO 18.s.

Våra skäl

I avsnittet 8.1.2 har vi bl.a. bakgrund den socialtjänstlagenmot av nya
och den konkurrens pantbankerna for frånutsätts andra kredit-som
givare i fråga länsstyrelsens befogenhet ingripasatt i friadenatt
prisbildningen.

Ser till vad gäller for kreditgivningen i övrigt, finns inteman som
någon motsvarande kontroll ochränte- avgiftssättningen. Riks-av
banken har visserligen befogenhet påverka vilka kassareserveratten
bankerna skall ha och därmed också i viss mån räntesättningen vid in-
och utlåning. De besluten dock inte någon ambition liknandestyrs av
den gäller för länsstyrelsernas avgiftssättning för pantbankerna.som

det gällerNär Riksbankens förhållande till kreditgivarna överlåter
banken i det avseendet räntesättningen till konkurrenskrafterna.

omfattandeDen period avregleringar kreditmarknadenav av som
inleddes 1985under har inte berört den kreditgivning pant-som
bankerna Fråga uppkommer då fri prissättning på det härger. om en
området kreditmarknaden kan medföra högre ochräntorantasav
andra avgifter och därmed också ökade risker för obehörigtett
utnyttjande de lånesökande.

Kontrollen ochränte- avgiftssättningen vilar på antagandetav om
de lånesökande befinner sig i sådan situationatt de för sittatten

livsuppehälle eller mindreär hänvidade till pantbanken ochmer
därmed också utlämnade till de villkor banken ställersom upp.

Om jämför de maximiräntor länsstyrelserna beslutat medman som
de andra kreditinstituträntor tillämpar vid kreditgivning tillsom
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konsumenter, kan konstateras skillnad intepåtaglig finns.någon Iatt
fallvissa länsstyrelsernas räntenivå betydligtär högre.

När det gäller länsstyrelsernas maximiräntorbeslut och andraom
Årsräntanavgifter finns det variationer. låneavgiften varierarstora

från 26 till 48 och expeditionsavgiften från 15 till 50 kr. Denprocent
effektiva dvs. beräknad grundvalräntan, räntan på alla kostnaderav
för lånet, blir dock betydligt högre.

effektivaDen blir förräntan 100 lånnärmare påt.ex. procent ett
300 kr, 48årsräntan expeditionsavgiftenär 50 kr ochprocent,om
lånetiden fyra månader.

En sammanställning de maximiavgifter gälldeöver 1993årsom
lämnas i bilaga

Av sammanställningen framgår låneavgiften varierar med hänsynatt
till främst faktorer,två nämligen säkerhetens och lånet storlek.art

skiljelinjeEn går mellan värdepapper och andra säkerheter.
Låneavgiften till 6 lägre förär lån ipanträttprocent motupp
värdepapper för andra lån. Denna skiljelinje tillämpasän dock inte av
samtliga länsstyrelser.

En skiljelinje vid lånebeloppet.går Låneavgiften försagtannan som
lån 3 000 kröver är många gånger lägre för lånänprocentca sex
under detta heller skiljelinjebelopp. Inte denna tillämpas allaav
länsstyrelser. har i stället vidNågra gränsen 1 000 kr.satt

Låneavgifterna varierar från 30 till 48 För lån under 3 000procent.
vanligen 38 39 förkr avgiften och lånär 3 000 kröver 32procent-

obligationer33 Med säkerhet i låneavgiftenär vanligen 33procent.-
2636 för lån 3 000 kr ochunder 30 för lånprocent procent- --

3 000 kr.över
från tillExpeditionsavgifterna varierar 15 50 kr Beslut om

förvaringmaximiavgifter för och för försäkring före-pantert.ex. av
kommer inte. Dessa kostnader låneavgiften.omfattas av

Någon förklaring frånnärmare länsstyrelserna maximiräntorhrur och
avgifter beräknas har inte lämnats.

Som jämförelse kan nämnas den sammanställning Konsument-som
verket KOV gjort vilka effektiva gäller vidöver vissaräntor som
kreditformer maj 1993. I effektiv alla kostnaderingår förräntaen

lån, det vill uppläggningskostnad, årsavgiñtlimitränta,säga fakture-ett
ringsavgift och årsränta.

Vid beräkningarna har KOV från lån på 10 000 krutgått ett som
återbetalas fempå år.

effektivaDen enligt KOV:s beräkningar 28räntan är förprocent
IKEA konto, 36 för Visa Card, 31Travel förprocent procent
Nordbanken Classic Visa, 39 OnOffför Superkonto, 36procent
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för Ellos konto, 34 för ICA Kundkortprocent och 30procent procent
för Handelsbanken Master Card.

Av lagmotiven framgår vi redovisat låneavgifterna skallattsom
kunna variera från till bl.a. på grund skiftande löne-ort ochannan av
hyreskostnader till slag lånerörelse. Riktmärketsamt skall dockav
alltid tänkt välskött lånerörelse. I vad mån sådana omständig-vara en
heter kan förklara de skillnader mellan olika län detstora när gäller

och avgifterna låter viprocentsatserna osagt.vara
förklaringEn till skillnader i kan med vilkenprocentsatser vara

kraft olika pantbankerna for höja redan beslutadeattagerar procent-
satser.

Avsikten med regleringen inledningsvisär hållaangetts attsom nere
låneavgifterna. Man kan dock bakgrund den gjordamot av ovan
jämförelsen med de andra kreditinstitutens räntevillkor i frågasätta om
regleringen varit effektiv.

Regleringen kan också brista i effektivitetsägas avtalsvill-attgenom
kor följer länsstyrelsens myndighetsutövning inte kan angripassom av
med stöd generalklausulen oskäliga avtalsvillkor i avtalsvillkor-av om
slagen. Huruvida den motsvarande bestämmelsen i avtalslagen skulle
tillämpas med framgång for kredittagare minstär osäkert. Intesagten
heller bestämmelserna ocker kunna tillämpas under dessaom synes
förhållanden.

I viss måtto kan dock regleringen ha varitsägas effektiv: en
pantbank fått ökade kostnader på grund stigandet.ex. räntorsom av
för upplånat kapital har inte omedelbart kunnat övervältra dessa
kostnader kredittagarnapå har fått avvakta länsstyrelsens beslututan

maximiavgifter. finnsDet emellertid exempel detäven påom nya
förhållandet, nämligen pantbanker tagit lägre låneav-motsatta att ut

gifter de maximiavgifterän länsstyrelsen beslutat om.
Vi kan således konstatera länsstyrelsernas prissättningatt av

pantlånet inte medför lägre förräntor andra krediterän detrots att
inte underkastadeär någon motsvarande prissättning.senare

En till hands liggande förklaringnära till det likartade ränteläget,
vi tidigare fört fram, konkurrensförhållandenaär kredit-påattsom

marknaden sådanaär pantbankernas upplåning och kundunderlagatt
inte avviker från andranämnvärt kreditgivares.

Den bedömning vi i utredningen konkurrensförhållandenagör är att
på kreditmarkanden fortsättningsvisäven kommer ha liknandeatt en
effekt på räntorna. Den nuvarande prissättningen pantbankernasav

och avgifterandra kan därförräntor upphöra.
Den kreditprövning föreskrivs i den konsumentkreditlagensom nya

kan visserligen i förhållande till vad hittills gällt kommaantassom att
få återhållande effekt kreditinstitutenspå kreditgivning tillen
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konsumenterna. följdEn den prövningen kan bli de kreditsvagaattav
i utsträckningstörre tidigareän vänder sig till pantbankerna för att
låna. En sådan utveckling kan innebära inte bara höjda deträntor när
gäller pantlånen också viss risk för obehörigt utnyttjandeutan en av
de lånesökandes belägenhet.

Det obehöriga utnyttjandet vi kombination hög räntaser som en av
och låg belåning undervärdering lämnad säkerhet. Enbart högav en

kan inte, enligtränta vårt innebärasynsätt, obehörigtnågot utnyttjan-
de, eftersom kredittagaren i det fallet får fullt betalt för panten.
Någon personlig fordran får inte enligt de grunder gäller försom
den här kreditgivningen gällandegöras kredittagaren.mot

Finns det någon nämnvärd risk för lånebeloppen i förhållande tillatt
pantvärdet kommer sjunka drastiskt prissättningenatt ochräntorom av
avgifter borttas

Vi har tidigare pekat det förhållandetpå pantbankerna inte baraatt
konkurrerar med andra kreditgivare också med begagnathandeln.utan

Begagnathandelns varusortiment skiljer sig inte frånnämnvärt pant-
bankernas. finnsDet omfattande begagnathandel det gällert.ex. nären
guld och silver också den dominerandeär säkerheten försom
pantbankernas kreditgivning. liknandeEn handel finns för detäven
övriga sortimentet. Som exempel kan den omfattandenämnas handel

bedrivs med hjälp i dagspressen och Gula tidningen.som av annonser
För det fall pantbanken alltför lågt prissätter på riskerarett panten
pantbanken konsumenten säljer i stället för låna på den.att panten att
Konkurrensen medför pantbankernas affärsidé vi haratt nämntsom-

i första hand måste bygga på utlåningsvolymer och inte påstora-
höga räntor.

Enligt bedömningvår kan således den nuvarande prissättningen av
pantbankernas låneavgifter upphöra.m.m.

Giltigheten villkor vid konsumentkreditgivningen innebärettav som
obehörigt utnyttjande konsument kan, villkoretett inte följerav en om
myndighetsutövning, för övrigt jämkas eller bortses från med stödav
generalklausulerna oskäliga avtalsvillkori såväl §1 avtalsvill-av om

korslagen 36 § avtalslagen. Om den ändring i avtalsvillkorslagenssom
tillämpningsområde föreslås i den tidigare nämnda promemoriansom
Ds 1994:29 Oskäliga avtalsvillkor genomförs ökar dessutomm.m.
möjligheterna effektivt ingripa oskäliga avtalsvillkor i deatt mot
kreditavtal banker och andra institut tillämpar vid konsument-som
krediter.

I det här sammanhanget vill också erinra bestämmelsenattom
ocker i brottsbalken fyller viktig funktion.om en

En avreglering vi föreslår innebär således inte något sättsom att
fältet här lämnas fritt.
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Som vi tidigare bör konsumentkreditlagen generellt gälla ävensagt
för pantlånen. Konsumentkreditlagen innehåller visserligen inga
bestämmelser högsta ränta däremot grundläggandeom m.m., men en
handlingsregel god sed vid kreditgivning. God sed vid kredit-om
givning blir därigenom tillämplig pantbankernaspå kreditgivning.även

innehållDet tillsynsmyndigheterna konsumentkreditgivningenspåsom
område, Konsumentverket och Finansinspektionen, tillsammans med
kreditinstituten förväntaskan god sed i fråga kreditavtal motge om
pantsäkerhet bör också, enligt bedömning,vår leda till god balansen
mellan inte bara den effektiva och lånevillkorenräntan ocksåutan

kreditbeloppetmellan och belåningsvärde.pantens
Enligt bedömning konsumentkreditlagenvår i kombination medger

de andra regler vi bra skydd förnämnt konsumenter.ävenett svaga
Av den undersökning Statistiska centralbyrån på uppdragvårtsom

genomfört för kartlägga pantbankskunderna sociala situation seatt
bilaga 3 framgår pantbankskundernanärmare genomsnittligtatt sett

och ekonomiskt och socialtugör med-änen yngre svagare grupp
borgarna i allmänhet.

Vi emellertid inte dessa skillnader bakgrund vivadatt motanser av
anfört det gäller konsumentskyddet tillräckligtnär förär stora attovan

motivera fortsatt prisreglering.en
Pantbankerna bör således i fortsättningen själva få bestämma räntor

och andra avgifter för krediten.

8.11.2 Konsumentkreditlagens bestämmelser effektivom
bör tillämpas också påränta pantlånm.m.

Vårt förslag: Bestämmelserna effektiv i 2 och 6 §§räntaom
konsumentkreditlagen skall tillämpasundantag pantlån.påutan

förhållandenNuvarande

Pantlånelagen innehåller inte föreskriftnågon kreditgivarenattom
upplysa kredittagarenmåste effektivaden lagenIräntan. sägs attom

låneavgiften utgår med viss år lånebeloppet ochprocent attper av
skall på pantsedeln 7 och 8 §§.procentsatsen anges

Denna lagregel har motiverats med de lånesökande bör görasatt
uppmärksamma de relativtpå höga låneavgifterna.sett
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Våra skäl

I det inledande avsnittet i våra överväganden har vi denangett att nya
konsumentkreditlagen bör omfatta även pantlånen. Vi har tvåangett
skäl: dels får konsumentkreditgivningen enhetlig reglering, delsen

pantlånet till EG:s regler konsumentskydd vid kredit-anpassas om
givning.

2I och 6 §§ konsumentkreditlagen finns regler beräkningom av
effektiv ochränta marknadsföring krediter.av

De innebär i korthet följande.
Med effektiv iränta 2 § kreditkostnaden angiven årligavses som en

beräknadränta på kreditbeloppet. Kreditkosnaden enligtär samma
lagrum det sammanlagda beloppet de tilläggräntor, och andraav
kostnader konsumenten skall betala för krediten.som

I 6 § föreskriva näringsidkaren i sin markandsföringatt skall lämna
information den effektiva för krediten.räntan Det gäller dock inteom

krediten belopp tilluppgår högst 1 500ett kr ellerom avser som om
krediten skall återbetalas inom månader.tre

Från branschen har invänts tillämpning konsumentkredit-att en av
lagens bestämmelser effektiv iränta vissa fall alltförom ger en
ofördelaktig bild pantlånet, eftersom pantlånet regelav som avser
relativt lånebeloppsmå och korta lånetider, medan den effektiva

tänkträntan är beräknas på avsevärt större lånebeloppatt och med
flera års återbetalningstid.

Om bestämmelsen skall omfatta pantlånet, kan därför särregle-en
ring behövas i fråga marknadsföring och information hurom av man
beräknar effektiv ränta.

Kravet i konsumentkreditlagen den effektivaatt räntan skall
syftar till konsumenterna bildatt kostnadernagod föranges ge aven

krediten och därmed möjlighet rättvisande jämförelsergöra medatten
andra krediter.

Visserligen behöver information effektivaden interäntan lämnasom
vid små lån, dvs. krediten belopp uppgår till högstom ettavser som
1 500 kr eller för krediter skall återbetalas inom månadertresom
6 § tredje stycket konsumentkreditlagen. effektivaDen räntan
behöver inte heller for sådana lån i kreditavtalet. I det avtaletanges
behöver bara, såsom också föreskrivs i pantlånelagen, vilkenanges
ränta kredittagaren skall betala för krediten 10 § konsument-som
kreditlagen.

Men kreditgivaren måste enligt 6 och §§7 lämna uppgift om
effektiva vidräntan marknadsföringen krediten, detav om ovan
angivna undantagen för beloppsmå eller korta kredittider inte till-är
ämpliga, och skriftligenäven lämna sådan information individuellt till
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träffas. Vanligenmed kreditavtali sambandvarje kredittagare ettatt
kreditavtalet.effektiva idå den räntananges

förhållandevispantlånenmycket antalEftersom stortett avserav
1992550 kr år kanmedellånet för branschen 1belopp ärsmå --

informationbranschåll sådan många gångerpåpekats frånsåsom geen
expedition-genomslagskraftbild grund denmissvisande på somaven

beräkning.savgiften får vid denna
expeditionsavgifter 15 tillför pantlån pånärvarandeFör tas ut

expeditionsavgiftexempelvis pålånebelopp. Om50 kr oavsett en
effektiv vidvid beräkningenkreditkostnaden ränta30 kr bakas in i av

för lån 1 500blir den effektiva påräntan30 årsränta,säg ettprocents
frånmånader 39 Utgårlånetid fyrakr med på procent. sammamanen

3återbetalningstid gångermed ettåriglånebelopp ex-enmen
effektivadensamma.blir den effektiva Denpeditionsavgiften räntan

expeditionsavgiftfast skallintepåverkas såledesräntan attav en
det följande detSom framgårvid flera tillfällen. ärbetalas av

expeditionsav-relativtkreditbelopp ochkombinationen små storaav
påverkar den.gifter som

fyra månader och medmed lånetid på300 krlån påFör ett en
blir såledesi exempletexpeditionsavgiftochårsränta ovensomsamma
ändras intehela 63 Såsomeffektiva nämntsden räntan procent. nyss

motsvarande villkor.förlängslånet påeffektivaden räntan om
från bestämmel-pantlånet undantasinte föreslåvill dock ändåVi att

i konsument-effektivoch information räntaberäkning omserna om
generellt harkreditkonsumenterskäl dessakreditlagen. Vårt är settatt

andra konsumenter.ställning ännågot svarareen
effektiva fyllerfråga deni räntanvisserligenkan sättaMan om

in-lån. Syftet medinformationsändamål vid småegentligtnågot
brakonsumenteneffektivaformation den räntan är att ge enom

vikreditalternativ. Såvitt kunnatjämföra olikamöjlighet kunnaatt
kreditalternativ till pantlånets småingeti praktikenerfara finns det

vanvördigt kan sägalånetid. Någotoch mycket kortabelopp attman
ojämförbarafor jämförablir måttstockbaraden effektiva räntan atten
päron.äpplen och Enjämförelse mellanförstorheter, dvs. en

i fall kunnasituation skulle såundvika sådanförtänkbar gräns att en
000 kr.1vara

ibara uppgifti dag inte årsräntanpantsedel innehållerEn om
i ochför lånet uttryckt kronoruppgiftockså räntanprocent utan om

bliruppgift hur mycketstorlek. räntanexpeditionsavgiftens En omom
konsumentkreditlagen och brukarenligtintei kronor behöver anges

skyldighet förkreditavtal.i Någonvanligtvis inte heller pant-ettanges
inte enligtuppgift föreliggersådanlämnabankerna pant-att en

regel behövs isådanvi inte heller någonochlånelagen att en nyanser
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Vi ifrån pantbankerna förpantbankslag. utgår någotatt att-
effekterna den effektiv fortsättningsvisbalansera räntan ävenav -

uppgift vid kreditgivningen.lämna sådan Av konsu-kommer att en
mentkreditlagen följer dessutom kreditgivaren skyldig lämnaäratt att

betydelse för kredittagaren.all information kreditavtalet ärom som av
till undantag för krediter de belopplösning småEn är attett anpassa
vid marknadsföringen för exemplifiera den effektivaanvänds attsom

till långivning. standardbelopp Finansin-pantbankernas Deräntan som
i Allmänna råd till-spektionen och Konsumentverket lämnar om

konsumentkreditlagen FFFS 1992:23 respektiveämpning av
för tillämpningen konsumentkreditlagen 1992:830Riktlinjer m.m.av

till 10 000 krKOVFS 1992:4 och för närvarande uppgår ochsom
således inte, bakgrund medellånet100 000 kr bör ärattmot av ca

för pantbankernas kreditinformation.500 ligga till grund1 kr,
Eftersom pantlån regel till kantvå gångersätts treett om ensom

effektiva vid marknadför-utgångspunkt för beräkning den räntanav
ettårigdenna kredit pantlånet löpandeingen att som enav vara se

kredit.
nuvarande lånebilden föreslår vi beloppenbakgrund denMot attav

för exemplifiera den effektivaoch 5 000 kr används1 500 kr att
marknadsföringen det tydligt for vilken tids-vid sägsräntan samt att

Vi föreslår vidare det informatio-period har beräknats.räntan att av
framgår hur expeditionsavgifterna slår igenom vid be-otvetydigtnen

räkningen.
konsumentkreditlagen enligt förslag skall gällaEftersom vårt även

kreditgivning ankommer det Konsumentverketför pantbankernas på
Finansinspektionen skall ha hand tillsyneninte över pant-omom-

informationenföreskriva hur skallbankerna närmareatt om-
utformas.

i kreditavtalet8.11.3 skallProcentsatsen anges

Vårt förslag: Pantlånelagens bestämmelse att procentsatsenom
pantsedeln motsvarande regel i konsu-skall på ersätts avanges

mentkreditlagen.
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Våra skäl

Av redogörelsevår i avsnittet 8.1l.2 framgår, låneavgiften föratt ett
pantlån skall medutgå viss år lånebeloppet ochprocenten per attav

skall på pantsedelnprocentsatsen 7 och 8 §§ pantlånelagen.anges
I 10 § konsumentkreditlagen finns motsvarande bestämmelse.en

Där föreskrivs ränta för kredit skallatt itas ut avtaletsom en anges
räntesats motsvarande räntekostnaden år för den vidsom varjeen per

tid obetalda delen skulden.av
Ifrågavarande bestämmelse i pantlånelagen behövs således inte, om

konsumentkreditlagens tillämpning får omfatta även pantlån.
När det gäller pantsedeln, hänvisas till det följande avsnittet.

8.11.4 Pantsedeln och konsumentkreditlagens krav på
skriftligt kreditavtal

Vårt förslag: En tillämpning konsumentkreditlagen medför,av om
pantsedlarna i fortsättningen skall uppfylla konsumentkreditlagens
krav, de måste undertecknas kredittagaren.att av

Någon särskild bestämmelse pantsedlar behövs inte.om
Konsumentkreditlagens krav erforderligpå information om

kreditvillkoren vi fullt tillräcklig.anser vara
Undantaget i 9 § tredje stycket konsumentkreditlagen för korta

kredittider och kreditbeloppsmå inte tillämpligtgörs på pantlån.
hellerInte fordras någon specialregel dödning pantsedlar.om av

Nuvarande förhållanden

8 §I pantlånelagen beskrivs pantsedelns innehåll.närmare
Vid pantsättningen skall låntagaren tillställas särskilt bevisett om

pantsättningen pantsedel. Pantsedeln skall försedd med detvara
under vilket lånet införts i pantboken, innehålla uppgiftnummer, samt

dagen för pantsättningen, länets förfallodag, lånesumman,om
låneavgiften, det procenttal efter vilket avgiften utgår och övriga låne-
villkor. Pantsedeln skall innehållaäven uppgift ellerpantensom

antal, ellermått vikt.panternas art samt
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Motsvarande uppgifter skall antecknas i pantboken 18 §.
En fråga kom och inte ställning tilltogssom upp pantse-som var

delns Från pantlåneföretag förslag be-status. ett restes attom en
stämmelse dödande förkommet pantkvitto skulle in i lagen.om tasav
Föredraganden ansåg frågan lagstiftning skulle vila i avvaktanatt om
på ytterligare erfarenheter prop. 27.s.

Våra skäl

Kan pantsedel jämställas med kreditavtal enligt konsumentkredit-etten
lagen

Enligt vår mening kan pantsedel, den undertecknasen om av
kredittagaren jämställas med sådant kreditavtal iett som avses
konsumentkreditlagen.

Den nuvarande ordningen med pantsedlar fungerar tillfredsställande.
I pantsedeln regleras inte bara kreditavtalet också pantavtalet. Attutan
införa särskilt skriftliga avtal för krediten i den meningenett att
kredittagarenpantsättaren skall skriva under särskild handling viden
sidan pantsedeln skulle otvivelaktigt i onödan kunna kompliceraav
handläggningsrutinerna och fördyra lånen för låntagarna. Pantsedeln
kan i stället enkelt kompletteras med de uppgifter krävs enligtsom
konsumentkreditlagen och undertecknas pantsättaren.av

Kravet på pantsedelns innehåll fyller inte bara behovpantsättarens
bevis pantavtalet innehåll också i viss mån polisens behovutanav om
uppgifter för sin spanings- och brottsbekämpande verksamhet.av

Pantsedelns uppgifter skall enligt den nuvarande pantlånelagen
innehållsmässigt vad antecknats i pantboken.motsvara som

Bestämmelsen i konsumentkreditlagen sikte enbart på konsum-tar
behov handling där kreditavtalet har fixerats. de fallentens Iav en

villkoren inte ñxerats dettapå kan de i princip intesätt gällandegöras
konsumenten.mot

Enligt 9 § första stycket konsumentkreditlagen skall således avtalett
kredit ingås skriftligen och undertecknas konsumenten. Denneom av

skall få kopia avtalet.en av
Ett kreditavtal inte har ingåtts skriftligen ändå giltigtärsom utom

i fråga villkor till nackdelär för konsumenten. Vid be-om som
dömningen villkor till nackdel förär konsumenten skallettav om en
jämförelse med vadgöras gäller villkoret inte tillämpas andrasom om
stycket.

Kravet pâ skriftlighet gäller dock inte för engångskrediter när
kredittiden högst 45 dagarär och hela beloppet skall betalas på en
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gång. Det inte heller förgäller krediter beloppettsom avser som
uppgår till l 500 kr tredjehögst stycket.

När det gäller pantlån medellånebeloppet vi i detvar som-
föregående nämnt underredan år 1992 5001 kr. En tillämpningca--

konsumentkreditlagen skulle iäven det här fallet innebäraav att
närmare hälften alla lån omfattades undantagsregeln. En sådanav av
ordning vill förorda.inte Vi föreslårvi därför kravet på skriftlighetatt
skall hittills gälla för alla pantlån kreditbeloppets storlek.som oavsett

Bestämmelsen kredittagarens underskrift i konsumentkreditlagenom
följdär Sveriges anpassning till EG:s regler skydd viden av om

konsumentkrediter. Eftersom pantlån också omfattas EG:s regler,av
bör kravet undertecknande gällapå dennaäven kreditgivning.

Med hänsyn till bestämmelsen i 9 § andra stycket villkor äratt som
till nackdel kredittagaren inteför kan gällandegöras denne,mot om
villkoret inte med i detfinns skriftliga avtalet, behövs inte någon sär-
skild föreskrift i lagen lånets förfallodag, lånesumman,attom
låneavgiften, procenttal efter vilketdet avgiften utgår och övriga vill-
kor skall påantecknas pantsedeln. Kreditgivaren kommer även utan en
sådan föreskrift dessa uppgifter i avtalet. Somatt vi i detange
föregående följer konsumentkreditlagenäven samtligasagt attav
villkor i kreditavtalet betydelseär för kredittagaren skallsom av anges
i avtalet.

De föreskrifternanuvarande i pantlånelagen pantsedeln skallattom
försedd med lånet i pantboken, ellervara samma nummer pantenssom

antal, mått eller vikt saknarpanternas samt motsvarighet iart
konsumenttkreditlagen. Ett behov liknande föreskrifter aktualiserasav
emellertid i andra fall då konsument lämnar i frånäven sigen ett
föremål i vård, vid arbete på lösa saker och förvaringt.ex.ainnans av
sådana saker.

Bestämmelser förvaring finns i 12 kap. handelsbalken och iom
konsumentttjänstlagen 1985:716. Bestämmelserna i handelsbalken är
dispositivai, bestämmelsernamedan i konsumenttjänstlagen till delstor
innehåller tvingande bestämmelser näringsidkares och konsu-om

och skyldigheter.rättighetermentens
Inte i dessanåigot regelverk finns bestämmelser näringsid-att.W om

karen skalll särskilt bevis inlämnadelänna över till konsumen-varor
Däremot i 12 kap. 3 § handelsbalkensägsten. den sätter godsatt som

i någon förvar har bevisbördan för vad inlämnats.anmans som
Behovet; handlingsregler har i stället lösts på så sätt Konsu-attav

mentverkett företrädareoch för olika branscher förhandlar fram de
behövliga zreglsrna.

När dett förvaringgäller kan exempel nämnas Konsu-attsom
mentverkett Sverigesoch pälshandlares riksförening har träffat en
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protokoll den 14pälsarför förvaringregleröverenskommelse avom
särskiltskall konsumentenöverenskommelsen fäEnligtapril 1987. ett

skickvâärde,skall antecknas pälsensvilket bl.a.förvaringsbevis på
förvar-underkan uppkommaför skadorreservationersamt som

ingstiden m.m.
kunnamotsvarande förfarandet böremellertid inteVi att ettanser

princip tvåKreditavtalet och pantavtaletpantsättning.vidtillämpas är
kreditav-därför reglerasavtal och börochsidor ett genomsammaav

talet.
behovkonsumentkreditlagenSammanfattningsvis fyller det av

nödvändig.vipantsedelnreglering ansersomav
deemellertid pantlån närsig så mångaförhåller detNu sättsatt om

barabetalar förfalloidagenkredittagaren påförfaller, dvs. attgenom
oförändradeexpeditionsavgift får underochupplupen ränta samt

bank- elleravgiften betalasochkrediten.förlänga Räntanvillkor över
IPantbankenpantbanken Posten.återställspostgiro. Pantsedeln genom

denlånenummcerpantsedel underutfärdar därefter somsammaen ny
sådantkredittagaren. Omtillrekommenderat brevsänder i ettman

pantsedelndenskall undertecknakredittagaren ävenfall kräver att nyat
sådan postomgång.ytterligarefordras en

kostnadermerabete ocksåinte bara ytterligareeundvikaFör utanatt
särskiltförfarandesig alternativtstället tänka därkan i etttett avman
skall kre-detkreditavtal Iunderskrivet upprättas. avtalettparterna

gällerlikaså vilka villkorpantvillkorenochditvillkoren :somanges,
krtedittagarenkreditavtalet tillställsUtöverlån sättsnär ett om.

;pantbankenKreditavtalet behållspantsedel.traditionelldessutom en av
låneventuellkopia. Vidkunden får omsättningoch ettavenen

umdertecknakonsumentkreditlagenenligt intekredittagarenbehöver
förrenligt medförFörfarandet förutsätterpantsedeln.den att varanya

ändras.lånevillkorenkonsumentkreditlagen inteeattsagtsom --
ssak be-varje pantbanksbör detuppfattningEnligt vår attvara

användaförfarandennämndavilket två önskarstämma som manav nu
sig av.

lagregleraspantsedel behöver intedödningInstitutet av

pamtavtalkreditavtaluppgifter detinnehåller ochpantsedelEn somom
pantbankskunden ingått.pantbanken och

mottaggningsbevisuppgiftenpantsedeln fyller ocksåEn att ettvara
medavseende jämställiasoch kan i detlämnadelör den ettpanten

leegitimationfungerareller polett. Denkvitto, kontramärkeett en som
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för hanpantsättaren ellernär hon skall lösa lånet och få tillbaka
och underlättar för pantbanken identifierapanten att panten.

Med innehav pantsedeln följer emellertidett inte automatisktav en
rättighet få det föremålet. Pantbankenatt harut pantsattaen rätt att

lämna till den ursprungligeut panten pantsättaren, denneäven om
skulle ha pantsedeln. Pantbanken behöver intetappat riskera att en
godtroende innehavare pantsedeln dyker och framställerav senare upp
krav på grund detta. För det fall kändpantsättaren ellerär på någotav

kan styrkasätt sin rätt, pantbankenannat är till och med skyldig att
lämna Pantsedeln således inteärut panten. värdepaper i egentligett
mening och kan inte jämställas med löpande skuldebrev.ett

Pantsedeln inte heller presentationspapper.ettanses vara
Den däremotär legitimationspapper. En pantbank i godett kantro

alltid med befriande verkan lämna till den kan visaut panten som upp
pantsedeln särskilt undersöka dennes behörighet.utan att

För underlätta både för sig själva och föratt pantbankskunderna
tillämpar pantbankerna olika dödningsförfaranden. En kort beskrivning

dessa förfaranden lämnas i bilaga 2:2. Som exempel skall härav
det förfarandenämnas pantbanken i Helsingborg tillämpar:som

Kommer pantsedeln bort skall skriftlig anmälan göras så snarten
möjligt till pantbanken. Anmälan anslås sedan i pantbanken. Omsom

pantsedeln inte visas inom 14 dagar, får låntagaren lösaupp ut panten
behöva lämna tillbaka pantsedeln. Anspråk kanutan att därefter inte

gällandegöras pantbanken.mot
Några pantbanker tillämpar förfarandeäven innebärett attsom en

pantsedel inte får överlåtas. På pantsedeln tydligt den inte fårattanges
överlåtas. Förfarandet har införts för hindra handeln med pantsed-att
lar. Något dödningsförfarande behövs då inte.

Enligt den bedömning vi behöver inte förfarandetgör vid dödning
pantsedel regleras i lag. Som framgår finns det i dag i praxis tvåav

metoder kan användas. En pantbank dödningsför-som attsom anser
farandet omständligt ellerär inte tillräckligt säkert kan alltså i stället
använda sig det villkoret pantsedeln inte får överlåtas.attav

8.11.5 Ränteändringar under kredittiden

Vårt förslag: Konsumentkreditlagens regel förutsättningarnaom
för ändra till kredittagarensräntan nackdel skallatt gälla även
för pantlån.
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förhållandenNuvarande

intePantlånelagen innehåller någon bestämmelse ändring räntaom av
löptid.under länets

de fall den låneavgift pantbanken tillämparFör denmotsvararsom
maximiavgift länsstyrelsen fastställt för krediten, kan låneavgiftensom
inte för före förfalldagen.höjas lånett

falldet däremot pantbank tillämpar låneavgifterFör att en som
ligger under maximiavgiftema finns det i pantlånelagen inte något
uttryckligt förbud höjning.mot

Våra skäl

Enligt 11 § konsumentkreditlagen får ändras till konsumen-räntesatsen
nackdel endast i den utsträckning det motiveras kredit-tens som av

politiska beslut, ökade upplåningskostnader för kreditgivaren eller
andra kostnadsökningar kreditgivaren inte skäligen kunde förutsesom

avtalet ingicksnär
begränsningsregel finns inte iNågon sådan pantlånelagen för det fall

lämnats understigerlån med den länsstyrelsenräntesatsett en som av
fastställda högsta låneavgiften. sådant fall kan alltså, beroendeI påett
hur avtalet har utformats, höjas under kredittiden till denräntan av
länsstyrelsen fastställda nivån.

Möjligheten i vissa fall höja under kredittiden harräntanatt
emellertid vitt utredningen erfarit aldrig utnyttjats. därförså Frågan är

tillden möjlighet ränteförändringar i konsumentkredit-om som ges
lagen skall gälla vid den kreditgivning sker vidäven pant-som
låneverksamhet. fråga lån med korta löptider, där behovetDet är om

räntejusteringar inte lika påtagligt vid andra lån.ärav som
Enligt uppfattning dock branschenvår bör det överlåtas på att

den möjlighet justera under lånetidenavgöra räntanattom som
konsumentkreditlagen kreditgivare i det här avseendet skallger en
utnyttjas eller inte.

bedömning regeln i konsumentkreditlagenVår bakgrundär att mot
lånetiderna för pantlånde korta knappast kommer kunnaattav

utnyttjas pantbankerna.av
Vi därför inte det behövs förbud ränteändringarnågotatt motanser

för pantlånet.
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8.11.6 Andra avgifter än ränta

Vårt förslag: Den regel i konsumentkreditlagen skall avhållasom
kreditgivare från obefogade kreditkostnaderen att ta ut görs

tillämplig också på pantlån.

Våra skäl

Som framgått den tidigare redogörelsen fastställer länsstyrelsenav inte
bara vilka läneavgifter pantbank högst får också övrigaen ta ut utan
kostnader för krediten, expeditionsavgifter.t.ex.

Frågan vid avreglering blir, ifall pantbankernas avgiftsuttagen bör
regleras särskilt. Därvid bör hänsyn till de begränsningartas att ta ut
kreditkostnader gäller enligt konsumentkreditlagen.som

De avgifter pantbankerna kan komma behövasom att är,ta ut
förutom den nuvarande expetionsavgiften för den administrativa
hanteringen krediten, avgifter för förvaring och för försäkringav av
anförtrodda panter.

När det gäller finansiella tjänster på marknaden i övrigt, råder det
i princip fri prissättning och fri konkurrens. Det innebär bankeratt
och andra ñnansieringsinstitut sätter de priser de lämpligasom anser
för sina tjänster.

Bestämmelsen i 12 § konsumentkreditlagen syftar till skyddaatt
konsumenter kreditgivarnamot obefogadeatt avgiftertar förut
krediten. För kredittagare skallatt skyldig betalaen avgiftattvara en
fordras dels avgiften haratt särskilt i avtalet, delsangetts avgiftenatt

de kostnadermotsvarar kreditgivaren har för krediten,som t.ex. ex-
peditionsavgifter prop. 199192283 120.s.

I avtalet skall också enligt bestämmelsen såsom för räntan,anges,
under vilka förutsättningar kreditgivaren fär ändra de avgifter tassom

för krediten. En ändringut avgifterna till konsumentens nackdel fårav
endast ske den angivenär i avtalet och i den utsträckningom detsom
motiveras ökningar de kostnader skall täckasav avgifterna.av som av

De avgifter i dag i samband medtas pantlånenut kansom i sin
helhet sägas utgöra ersättning för krediten sådan och hören som
således inte till kategorin övriga avgifter. Avgifterna schabloni-är
serade. För schabloniserade avgifter gäller tillsynsmyndigheternaatt
skall övervaka dessa avgifter håller sigatt inom de ramar som anges
i paragrafen.
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Det tänkbartär avreglering får följdtill pantbankerna,att atten
såsom andra kreditinstitut gjort, kommer prissätta varje tjänstatt som
följer kreditavtalet, dvs. förvarings- ñjrsäkringskostnadernaochattav

särskilt och inte bakas expeditionsavgiften.ianges som nu
Enligt den bedömning vi behövs det ingen särskildgör reglering för

pantlånet konsumentkreditlagensutöver bestämmelser avgifter förom
krediten.

8.11.7 Kredittid m.m.

Skall den minimitidennuvarande till förmån för kredittagaren
behållas

Vårt förslag: Den gällande lagregeln minsta lånetid pånu om en
fyra månader slopas, likaså den kreditta.garens lösarätt attom

innan försäljningsåtgärder vidtagits.panten
Konsumentkreditlagens bestämmelser betalning skuldenom av

i förtid skall i övrigt tillämpas.

förhållandenNuvarande

Enligt 10 § första fårstycket pantlånelagen lån inte förfalletett anses
till betalning tidigare fyra efter dessmånaderän utlämnande. Bestäm-
melsen tvingande och gäller såledesär även kortare lånetid0m en

frånavtalats. får medge undantagLänsstyrelsen bestämmelsen 13 §.
Enligt andra stycket låntagaren avtaladär kredittidvidare oawsett

berättigad lösa närhelst intill desshan åtgärderatt så önskarpanten,
för försäljning vidtagits.pantens

Första lagutskottet betonade i sitt förslaget mini-utlåtande Öwer att
mitiden inte fick uppfattas normaltitd med hänsynnågon till attsom

då i allmänhet tillämpade längre 50 19.tider LUman s.
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Våra skäl

En minsta lánetid

konsumentkreditlagenI och lagstiftning saknas i tillmotsatsannan
pantlånelagen regler minsta kredittid för konsumentkrediter.om

Den normaltid för pantlån tillämpas i dag den i lagenärsom
föreskrivna minimitiden fyra månader. Inte någon länsstyrelse har
medgett undantag från minimitiden.

branschhållFrån har lånmånga bådeomsätts ochuppgetts tvåatt
blirgånger. Det sammanlagd kredittid på 8tre 12 månader.en ca -

kanMan därför kredittagarnassäga behov få låna oftaatt ärattav
längre dagens minimitid fyraän på månader. Den genomsnittliga
kredittiden dock månader.är Det innebär således lånmångatre att
löses redan efter kort tid.en

I samband med lån förlängssätts fyrapå månader skallatt ett om
låntagaren betala och expeditionsavgift.ränta

Om bestämmelsen minimitid bort, får räkna medtasom man
kortare kredittider. konsekvensEn kan bli, lånebehovet ärom
oförändrat, ökade kostnader flera expeditionsavgifter i såattgenom
fall måste betalas. Kortare kredittider innebär också ökade möjlig-att
heter högre förfarandetränta kan drabbas ockeratt ta ut utan atten av
eller oskälighet. Genom bestämmelserna i konsumentkreditlagenatt

beräkning effektiv och skyldighetenränta lämna informationattom av
sådan skall tillämpasränta på pantlånet får dock konsumenternaom en
bildgod hur dessa kostnader påverkar lånet.av

Även konsument således dessa bestämmelserom man som genom
klar bild hur dyrt visst lån minskar dockgaranteras är, be-etten av

tydelsen sådan information ändå inte har verklignågonav om man
möjlighet välja mellan pantlån och andra kreditalternativ.att

Vi emellertid särskilda skyddsregler inte längre behövsattmenar
det gäller kredittiden.när

Kortare kredittider kan tänkas leda tilläven låneutrymmet bliratt
i motsvarandestörre mån bankens fordran på upplupen räntasom

därigenom krymper.
Kortare kredittider kan också bättre lönsamhet för branschen. Enge

kortare kredittid pantbankengör oftare får och i sinräntanatt tur
kan låna den på uppnår effekt.ränta på ränta När det gällerut nytt en

kreditgivning gäller i fråga betalning ränta avtalmässigtannan om av
tid på månader. Tre månader i andraär även sammanhangtreen en

vanlig betalningstermin.
I det föregående har vi det nuvarande kravet i praxis s.k.påsagt att

fullsortimentspantbanker begränsningär näringsfriheten inteen av som
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kan motiveras. tillåta andra former pantbanker kan enligtAtt även av
för fall vissauppfattning öka konkurrensen och i låntagarevår vart

minstatill bort bestämmelsenleda lägre Atträntor tam.m. om
få konkurrensbefrämjande effekt.kredittid kan också sådanen

lagregeldet nytillkomna skäl kan motivera tvingandeFinns ensom om
lånetidminsta

bestämmelserna effektivdet föregående har vi bl.a. pekat påI att om
i konsumentkreditlagen inte gäller för kredittider underränta tre

Om den nuvarande bestämmelsen i pantlånelagenmånader. om en
iminsta kredittid bort, bestämmelsen konsumentkreditlagenmåstetas

kredittagare skall komma i läge6 § ändras inte dessa sämreettom
kredittagare.andraän

bestämmelse aktualiseras vid korta kredittiderEn ärannan som
i 9 § konsumentkreditlagen. Enligt tredjekravet skriftligt avtalpå

paragraf gäller inte skriftlighetskravet för engångs-stycket samma
kredittiden dagar och hela kreditbeloppetkrediter, högst 45när är

inte skriftlighetskravet skallskall betalas Förpå gång. sättasatt uren
bestämmelsen minimitid bort, denspel kan dock, tas nuvaran-om om
pantlånelagen skyldighet tillställa kreditta-de bestämmelser i attom

förbehållas. Om inte, bör särskild regel pantlånpantsedelgaren enen
konsumentkreditlagen.in itas

gäller i övriga Norden, kan iSer vi till de regler nämnas attsom
minsta lånetid fyra månader och i DanmarkFinland föreskrivs en

minsta lånetid månader.på treen
och i TysklandStorbritannien minimitiden månaderI är tresex

månader.
enligt konsu-kreditgivning pantlån gällerdet gällerNär änannan

kreditta-kreditprövning skall ske förmentkreditlagen attatt seen om
betala krediten den förfaller.realistisk möjlighethar närattgaren en

den skall förhindra okontrolleradTanken bakom den regeln är att en
skuldsättning hos konsumenterna.

regel inte det gällerVi har tidigare sådan närsagt att en passar
hävda bestämmelsenskulle emellertid kunnapantlån. Man att om

liknande funktion kredit-minsta kredittid vid pantlån fyller somen
omkring 95 allaprövningen. Som vi tidigare lösessagt procent av

viktigt det föruttryck för hurpantlån. Det är pantsättarenär attett
minstaförlora sin Genom den nuvarande bestämmelseninte pant. om

till vanligtkredittid i varje fall hur detpantsättaren om man serges -
realistisk möjlighetäterlöses så.göraär attatt panterna en-
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föreskrivnaDen minimitiden fyller här, vi det, liknandesom ser en
funktion kreditprövningen enligt konsumentkreditlagen vidgörsom

kreditgivning till konsumenter.annan
Huruvida sådan minsta kredittid i fall börså fyra elleren tre,vara

kanske månader för kreditagarna tillräcklig respitatt kansex ge en
diskuteras. Den minimitid gäller i dag förefaller i fallvartsom att
tjäna sitt syfte. Vi därför inte någon anledning på den grundenser att
göra någon ändring i sak i den. Vi vill dock med hänsyn till vad vi
tidigare framhålla vissa fördelar såväl för branschensagt, föratt som
konsumenterna står vinna den nuvarande begränsningenatt om tas
bort.

Det finns visserligen viss risk för möjligheterpantsättarnasatten att
lösa därmed försämras. Risken för sådanpanterna utveckling kanen
emellertid begränsas den nuvarande bestämmelsen i §ll andraom
stycket pantlånelagen, enligt vilken inte får säljas tidigarepant änen
två månader från förfallodagen, i den lagen. Bestämmelsentas nya
innebär i praktiken minsta kredittid enligt nuvarande bestämmelseratt
är månader. Med kungörelseforfarandet vid försäljningensex
tillkommer ytterligare dagar.åtta Tas den nuvarande begränsnings-
regeln bort, innebär det kredittiden i praktiken blir omkringatt tre
månader, vilket också den genomsnittliga kredittiden förmotsvarar
pantlånen.

Genom konsumentkreditlagengöra generellt tillämpligatt på pantlån
uppnår dennaäven kreditgivning omfattas kravetatt godpåman av
sed vid kreditgivning. Härigenom tillsynsmyndigheten också ettges
verktyg komma till med derätta kreditgivningenatt avarter av som
kan uppkomma korta lånetider i princip blir tillåtna.attgenom

Betalning förtidi

Bestämmelser betalning skulden förtidi finns inte bara iom av pant-
lånelagen också i 20 24 §§ konsumentkreditlagen.utan -

Enligt 20 § har konsumenten betala sinrätt skuld till kredit-att
givaren före den avtalade förfallotiden. Den nuvarande bestämmelsen
i pantlånelagen kan därför upphävas konsumentkreditlagenom
tillämpas på pantbankernas kreditgivning.

Bestämmelsen i 20 § dock inteär såsom motsvarande bestämmelse
i pantlånelagen också kopplad till kreditgivaren vidtagit åtgärderatt
för sälja dvs. till tidpunkt efter förfallotiden.att panten, en

Fråga är någon sådan lösarätt efter förfallotidenattom panten
behöver föreskrivas särskilt.

Någon sådan föreskrift har uppenbarligen inte nödvändig iansetts
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konsumentkreditlagen lagen gäller särskildtrots att oavsett som
säkerhet lämnats eller inte för krediten.

Av allmänna panträttsliga regler följer kreditgivaren i det falletatt
har säljarätt och kvittning tillgodogöra sigatt såpanten genom
mycket vad flutit in hans fordran. Någonav motsom som svarar
skyldighet för kreditgivaren sälja till föreliggerpantsättarenatt panten
inte enligt dessa regler.

För pantbankerna gäller dock till skydd för särskiltpantsättarna ett
försäljningsförfarande, nämligen auktion. Vid sådan auktion haren en

möjlighet självpantsättaren Någon skyldighet föratt panten.ropa
pantbanken realisera föreligger emellertid inte enligtatt panten
pantlånelagen. innebärDet dock inte vidare tillfalleratt panten utan
pantbanken 37 § avtalslagen. Bestämmelsen förrätt pantsättarenom

lösa tills försäljningsåtgärder vidtagits kan därför fyllaatt panten sägas
viktig funktion.en

Av auktionsförfarande följer kostnader upplupenutöver ochräntaett
expeditionsavgifter. Från pantbankens sida innebär auktionsför-ett
farande viss risk för samtliga kostnader inte täcks. fallI så göratten
banken förlust den inte kan kompensera sig för hos pantsätta-en som

Från pantbankens sida det därför förmånligastär pantsättarenren. om
löser dvs. betalar lånet övriga kostnader för krediten.panten, samt

Det denna bakgrund viär har kommit fram till någonmot attsom
särskild regel för lösarätt pantsättaren efter förfallotidenatt pantenom
inte behövs.

fårParterna själva avtala dessa villkor. Vi vill dock strykaom
under generelltde villkor gäller skall tydligt framgå föratt som
kredittagaren avtalstillfállet.vid

8.1l.8 Förbud personligt betalningmot sansvar

Vårt förslag: Det nuvarande förbudet eller begäraemotatt ta
ersättning för utlämnat formlån ipå något sätt änett annat av

låneavgift ellerränta begära skuldförbindelseelleratt ta emot en
beloppet förspå i sak till dennågon ändring lagen.överutan nya

Möjligheten göra undantag från bort.förbudetatt tas
Med hänsyn till någon intepersonlig fordran kan görasatt

gällande kreditagaren undan från denpantlånet kre-mot tas
ditprövning följer 5 § konsumentkreditlagên.som av
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Nuvarande förhållanden

Enligt §7 andra stycket pantlånelagen får utövare pantlånerörelen av
inte eller begära ersättning förta utlämnat lånse på någotett annat

i formsätt än låneavgift, inte heller begära eller skuldför-av ta emot
bindelse på lånebeloppet. Undantag från denna bestämmelse får ske
endast det föreligger särskild skäl. Undantag får ske endast efterom
medgivande länsstyrelsen 13 §.av

Bestämmelsen har, liksom bestämmelserna låneavgifter, till-om
kommit för förhindra obehörigt utnyttjandeatt låntagarensett av
belägenhet prop. 26. Bestämmelsen torde haäven betingats dens. av
till grund för pantlånet kreditform liggande tankegången vidsom att
sådan kreditgivning ingen säkerhet skall finnas än LUannan panten
50 19.s.

Dispensrätten har motiverats behovet i vissa fall kunnaatt göraav
åtskillnad mellan olika pantlånerörelser, mellan lånerörelset.ex. en

huvudsakligen belånar värdefulla föremål och rörelsesom en som
tillgodosernärmast de mindre bemedlades behov prop. 27. Soms.

exempel på sådant fall har första lagutskottetett dispens börangett att
kunna det på någon beträffande vissa slagort finnsges om panterav

tydligt låntagarintresse för blandad formett kreditgivning ochen av
ifrågavarande företag kan anförtros sådan verksamhet LU 50en

19.s.
Vi har inte hittat något fall där dispensregeln har tillämpats.
En del pantsedlar innehåller dock klausul enligt vilken pant-en

banken förbehåller sig kvittarätt överskottatt låntagarensett mot
skuld för såld pant.en annan

Våra skäl

Lån säkerhet i handpant bygger i panthanksverksamhetenmot
tankenpå låntagaren inte isagt något fall kanattsom göras personli-

betalningsansvarig för lånet säkerheten igen skedeens om senare
skulle visa sig värdelös. Det baraår riskeras, intevara panten som
något annat.

Vi den principen alltjämt bör lagfäst.attanser vara
Den tillämpas regel inte i andra former kreditgivning.som av

Bankernas kreditavtal innehåller regelmässigt klausuler, iäven de fall
säkerhet lämnas för lånet, kredittagaren också skallattom vara
personligen betalningsskyldig.

Det krav på kreditprövning följer §5 konsumentkreditlagensom av
bör därför inte gälla för pantbankernas kreditgivning. Att pröva
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huruvida kanpantsättare ha förmåga betala lånetantas detnären att
förfaller framstår inte meningsfullt, sådan betalnings-som om en
skyldighet ändå inte kan gällande.göras En sådan prövning skulle i
princip också bort grunden för pantlånet, nämligen denta snabbtatt
kunna skaffa sig lämna lös egendomattpengar genom egen som
säkerhet i stället för sälja den se promemorianatt Ds 1990:84t.ex.

52.s.
Vi därför sådan kreditprövning följeratt konsu-anser en som av

mentkreditlagen inte skall omfatta pantlån. Vi föreslår därför denatt
nuvarande regeln i pantlånelagen i sakligt oförändrat skick in itas en

pantbankslag se 5 § förslaget. Någon särskild bestämmelse iny
konsumentkreditlagen behövs enligt meningvår i fallså inte.

Såsom vi utformat bestämmelsen blir för övrigt sådana klausuler
förnämnts rätt pantbanken kvitta försäljnings-som ovan attom ett-

överskott låntagarens skuld för någon såldmot intepantannan -
giltiga.

8.12 Ansvaret för panten

Vårt förslag: Länsstyrelsens nuvarande uppgift beslutaatt om
verksamhetslokal, hur skall vårdas och förvaraspantenom samt

andra ordningsföreskrifter slopas.om
Lagregeln pantbanken skall hålla försäkradeatt tillpanterna

betryggande belopp kompletteras med föreskrift sådanatten om en
försäkring får upphöra först månad efter anmälan hos till-en
synsmyndigheten.

Försäkringsskyddet skall omfatta den situationenäven att panten
förstörs eller på frånhäntssätt pantsättaren på grundannat attav
pantbanken har varit försumlig eller illojal pantsättaren.mot

förhållandenNuvarande

Enligt 6 § första stycket pantlånelagen skall länsstyrelsen i tillståndet
för pantlånerörelsen den lokal får användas för verksam-ange som
heten, meddela bestämmelser vård och förvaringpantsom samt
besluta ordningsföreskrifter. I valet mellan generella regler och
myndighetsbeslut i de särskilda fallen ansågs det förfarandetsenare

lämpligastäven för dessa prop. 26.ämnen s.
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9 § föreskrivsI vidare skall hållas försäkradeatt panterna mot
brand- och vattenskada stöld till betryggande belopp.samt

Syftet med den bestämmelsen är låntagarenatt tryggasenare mot
förlust hans skulle skadas eller förstöras olycks-pantom genom
händelse hos panthavaren. Enligt bestämmelserna i 10 kap. 3 och §§4
handelsbalken är panthavare skyldig väl vårda ochatten panten

för skada uppkommer vårdnadsskyldighetenattansvarar som genom
eftersätts. Däremot han inteär ansvarig skadaspantenom genom
våda.

det lagförslagI ställdes i propositionen s. 26 föreskrevs tillsom
skydd för låntagaren helvärdesförsäkring, motsvarande minsten

utlämnade lån, ökade med 25 Första lagutskottetprocent.summan av
ansåg emellertid det i fallmånga med hänsyn till lokalens be-att
skaffenhet och belägenhet till desamt arten panter togs emotav som

fullt tillräckligt med bråkdels- eller förstariskförsäkring, vilketvar en
i förevarande bestämmelse kom uttryckas med till betryggandeatt
belopp. Enligt utskottet fick det ankomma på länsstyrelsen iatt
samband med tillståndsgivningen meddela föreskrifternärmare om
försäkringsskyddets utformning LU 50 19.s.

Länsstyrelserna har lag föreskrivitöver skallatt panterna vara
försäkrade för belopp motsvarande minst den dubblaett summan av

Älvsborgs,utlämande lån. länsstyrelserTre de i Västerbottens och
Kronobergs län har begränsat skyddet till belopp motavarandeett

utlämnade lån ökat med 50 Länstyrelsen i Väst-procent.summan av
manlands län har föreskrivit att låntagarna går skadelösa. Några
länsstyrelser har vidare för visst slag lämnat särskildapanterav

Östergötlandsföreskrifter. Länsstyrelserna i Jönköpings och län har
således föreskrivit aktier och obligationer skall försäkras till minstatt
börsvärdet, och frimärkssamlingar till de värden hemför-mynt- som
säkringen föreskriver.

Några länsstyrelser har i föreskrifterna angivit försäkringenäven att
skall tecknas fullvärde- eller helvärdeförsäkring. frågaIsom en om

för skada har Länsstyrelsen i Västerbottens län föreskrivitansvaret att
pantbanken inte för skador tillfogats råttor,pantsvarar som en genom
mal eller andra skadedjur eller inte kanpantsättarenrost,genom om
visa bolaget brustit i omvårdnadenatt panten.av
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Våra skäl

Försäkringsgivarens roll kontrollen pantbankerna skall stärkasi av

iVi har i avsnittet 8.1.2 skydd det här avseendetpantsättarnassagt att
bör förstärkas. Som förebild har vi tagit den reglering gäller försom
försäkringsmäklare. Vi föreslår således försäkringsskyddet förstärksatt

följandepå sätt.
pantbanksverksamhet försäkringsvill-få tillstånd till skallFör att

försäkringsskyddet kan upphöra tidigastkoren innebära månadatt en
efter det tillsynsmyndigheten har underrättats upphörandet.att om

förstärkt försäkringsskydd ökatkonsekvensEn ärett ettav
ekonomiskt risktagande för försäkringsgivaren. leder enligtDet vår

försäkringsgivaren kommer ingåendebedömning till, än änattatt mer
i dag pantbanks förmåga väl vårda anförtroddapröva att panter.en

försäkringsgivare kommer ställa för fåDe krav att atten upp en
nuvarandeförsäkring kan förväntas de krav länsstyrelsenmotsvara

anledningi samband med tillstånd. finns då ingenställer Detettupp
länsstyrelsens prövning. försäkring kan härbehålla Kravet påatt

ekonomiskt styrmedel i självregleringens tjänst.fungera ettsom
i 6 § pantlånelagen kan alltså slopas.Bestämmelserna

ekonomiska förDet ansvaret panten

inte för skador beror olyckshän-Pantbankerna ansvarar m.m. som av
för skada fordras banken har varit vårdslösdelser. För attenansvar

bevisbördan.i avseende. Pantbanken harnågot
enligt pantlånelagen skyldig förPantbanken dock pantsättarnasär att

försäkrade till betryggande belopp för deträkning hålla panterna
fall olyckan framme.äratt

ÖverraskandeFörsäkringskonstruktionen innebär kanske något-
försäkringshavarepantbankskunder kunden blirför del atten -

försäkringstagare. innebär vidoch pantbanken Det pantsättarenatt
sig till det försäkringsbolagförsäkringsfall skall vändaett som

försäkringsbolagetsin försäkring alltsåpantbanken har Det är som
motpart, inte pantbanken.är pantsättarens

banken inteför stöld eller kan krävaOm pantbanken rån,utsätts av
med säkerhet,han den stulnapantsättaren ersätter pantenatt en annan

personligen betalar lånet.denneinte heller kräva pantsättaren attav
förlust motsvarande utlånat belopp, upplupenPantbanken alltsågör en

för krediten.och andra kostnaderränta
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Pantsättaren går miste får i gengäld behålla lånadepanten,om men
medel.

För pantsättare blir stölden ekonomisk förlusten pantenav en
vi bortser här från affektionsvärdet så det föremåletssnart pantsatta
värde är större kreditenän och kreditkostnaden.

Det härär behovet försäkringsskydd kommer in.ettsom av
Som regel har länsstyrelserna föreskrivit skall för-att panterna vara

säkrade till två gånger det utlånade beloppet.
Utöver det skydd den här försäkringen kan pantsättaresom ger en

också få skydd sin hemförsäkring.ett Hemförsäkringsskyddetgenom
omfattar regel också den situationen egendomen befinner sigsom att
i någon vård. En förutsättning för skydd dockär förvararenannans att

egendomen inte själv tjuven,är i så fall det inteär frågaav om
stöld.

Ersättningen kan i princip beräknas enligt något följande tvåav
alternativ:

a áteranskafizingsvärdet oberoende kreditbeloppet,av
b marknadsvärdet i proportion till kreditbeloppet.
Allmänna reklamationsnämnden ARN har i sin praxis slagit fast

pantsättare berättigadär till ersättningatt motsvarande den skadaen
han lidit den inträffade stölden. Av det följer enligt ARNsom genom

den stulna egendomen inte skall värderasatt till högre belopp änett
vad dess värde på andrahandsmarknadenmotsvarar för begagnatsom
gods.

ARN:s praxis innebär har anslutit sig till alternativatt b.man

Det ekonomiska vid yrkesmässig förvaring lösa sakeransvaret av

Det finns i det här sammanhanget anledning jämföra med vadatt som
gäller vid förvaring lösa saker enligt konsumenttjänstlagenav
1985:716. Reglerna innebär näringsidkaren under vissa förut-att
sättningar har ekonomiskt även detett skulle frågaansvar, om vara

olyckshändelse.om
Utgångspunkten vid förvaring lösa saker enligtär §4av att

näringsidkaren skall utföra förvaringen fackmannamässigt.
För det fall förvaringen anordnas på avvikersätt från vadett som

konsumenten med hänsyn härtill har krävarätt skall tjänstenatt anses
felaktig, även avvikelsen beror på olyckshändelse eller därmedom en
jämförlig händelse. Konsumenten har då tillrätt skadestånd av
näringsidkaren 16 §.

Vi har tidgare refererat till överenskommelsen den 14 april 1987av
mellan Konsumentverket och Sveriges pälshandlares riksförening om
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pälsförvaring. Om pälsen skadas ellervilka villkor skall gälla vidsom
alltid för skadorförvaringstiden, företaget sådanaförstörs under svarar

försäkringsbelopp pälsen vid in-för det åsattsinom somramen
skada, företagetkunden åsamkatslämningen. Har ävenstörre svarar

för-inte kan visa skadan inte berorför denna, företaget påattom
sida.från företagetssummelse

omfattar således exempelvis denförsäkringFöretagets även
själv stjäl pälsen fråndet företagarensituationen äratt som

konsumenten.

pantbanken harbör galla varitförAnsvaret oavsettpanten om
ellerförsumlig inte

etablera pantbanker.det lättare EttförslagVåra göra attattavser
i första hand ökadetableringshinderborttagande attavser genomav

förutsättningarna för konsumenterna. Ettförbättrakonkurrens m.m.
kontroll lika välprövning ochsyfte avlastaär att statenannat somen

väl fungerande marknad.skötaskan genom en
förinte innebära försämringar kredittagarna.Lättnaderna får dock

den enkät-kredittagare har vi enligtdet gäller pantbankernasNär
pantbankernaslåtit genomföra fått belägg förundersökning vi attsom

och därför i vissandra kreditgivare månkunder kreditsvagare änär
finansieringskälla.endautlämnade till pantlånetär som

viss för alltförTillstånd uttrycktVi har i avsnittet atten oro enom
oseriösa elleravreglering kan leda tillgåendelångt rentatt av

här marknaden.lycksökare söker etablera sig den Förkriminella på
därför pantbankensskydda börverksamt pantsättarnas panteratt

omfatta denhålla försäkring förskyldighet pantsättarna ävenatt
missbrukatbanken varit vårdslös eller påsituationen då sättannat

förtroende.pantsättarnas
försäkringsgivarens kontroll pantbankentillDet leder att av

ytterligare förstärks.
förslaget.det lämnadeinvändningar kan dockVissa motresas nu

försäkringsskydd i principinvändning panthavarenssådanEn är att
i sin vård.han har Iblir bättre vad han har,än panten egen egenom

försäkra sig alla slag skador.regel intevård kan han mot avsom
befarasförsäkringsbolagen kaninvändningEn är att resaannan

säkerhetsanordningar valv, galler,villkor det gällersådana när m.m.
förmår uppfylla villkoren.få pantbankerlås, larm bara någraatt

riskernakorrekt bedömninginvändning kantredjeEn att avvara en
forsäkringsâtagande kanutvärdering vissttid Engöra. taetttar att av

försäkringstagare riskensåledes andratill 10 Under tiden löper5 år.
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få betala försäkringskostnaderna föratt pantbanksverksamheten.
Det vidare oklartär det finns någon till pantbanksverk-om annan
samheten försäkringsmässigt naturlig bransch den kan kopplassom
till.

Oavsett dessa invändningar vi dock förslaget är värtattanser att
genomföras.

8.13 Bestämmelser försäljningom

Vårt förslag: Den nuvarande ordningen vid försäljning pantenav
förs i sak tillöver den lagen.nya

Nuvarande förhållanden

11 § förstaI stycket pantlånelagen föreskrivs får säljas, näratt panten
lånet har förfallit till betalning. Enligt andra stycket får försäljningen

dock inte ske förrän tidigastpanten två månader efter förfallo-av
dagen, inte låntagaren särskilt begär det.om

Försäljningen skall ske offentligpå auktion eller, då utgörspanten
värdepapper noterade vidär svensk eller utländsk börs,av som en

auktoriserad marknadsplats eller någon reglerad marknad,annan
värdepappersinstitut och till gällandeett börs- eller mark-genom

nadspris. sistFrån nämnda föreskrifter försäljningstid och för-om
säljningssätt får länsstyrelsen medge undantag, det föreliggerom
särskilda skäl 13 §.

Enligt tredje stycket skall försäljning auktionpå minst åtta dagar i
förväg kungöras i tidning inom med angivande lånetsävenortenen av
förfallodag eller, flera skall försäljas, under vilken ellerpanterom
vilka månader förfallotiderna har inträffat.som

Genom ifrågavarande bestämmelser försäljning har den praxisom
vidredan pantlånelagens tillkomst avtalsmässigt rådde inomsom pant-

lånerörelsen lagfästs prop. 26. Bestämmelsen avviker från dets.
omständliga försäljningsförfarande föreskrivs i 10 kap. 2 §som annars
handelsbalken.

Den i tredje stycket intagna bestämmelsen innebär när störreatt ett
antal skall försäljas på auktion,panter räcker det med församma en
alla lånen uppgift utmärker under vilken tid lånen för-gemensam som
fallit. Bestämmelsen avfattades inrådanpå Lagrådet för attav
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intekungörandet skulle bli alltför vidlyftigt och kostsamt prop.
46.s.
Om köpeskillingen vid pantförsäljningen avdrag förefter lånesum-

låneavgiften och försäljningskostnaden överskott pä minstettman, ger
50 kr, skall enligt 12 möjligt§ på bekost-pantsättaren snarast egen
nad underrättas detta rekommenderat brev.ettom genom

Bestämmelsen panthavarens underrättelseskyldighet infördes motom
bakgrund den i dag alltjämt gällande bestämmelsen i 10 kap. 2 §av
handelsbalken och bestämmelsen i 37 andra stycket§ avtalslagen,
enligt vilka bestämmelser pantlånare skyldig tillhandahållaär atten

det överskott kan uppkomma vid för-ägarepantens pantenssom
säljning. syfte bereda låntagarnaI ökat skydd infördesatt ett
skyldigheten för pantlånaren underrätta pantsättarenatt ettom upp-
kommet överskott prop. 22 och 26.s.

Våra skäl

gällande lagregeln innebär förhållandevisDen smidigt försälj-ettnu
ningsförfarande samtidigt det fullgod trygghet.pantsättarengersom en

syftar till panthavaren skall tillDen intressenpantsättarenstaatt vara
vid försäljning, dvs. försöka så högt pris möjligt förut etten som

Auktionsförfarandet det förfarande bästpanten. varaanses som
tillgodoser intressen.pantsättarens

försäljningssätt,emellertid tänka sig andraMan kan att t.ex. att en
förfallnapantbank möjlighet sälja disk.överatt panterges en

främstSkälen för sådan ordning två. kost-Det är attvoreen ena
begränsas.försäljningen skulle kunnanaderna för andraDet är att

försäljningen ske till högre pris.skulle kunna ett
Här kan i Storbritannien pantbank fritt får väljanämnas att en

försäljningsmetod. fordraPantsättaren alltidhar rättdock att av
pantbanken visa den sin sälja.inte Dethar missbrukat rättatt att att
åligger i fall pantbanken vad den ankommerså visa påden gjortatt att
för försäkra sig försäljningen marknadsvärdet truetillskettatt attom
market value.

Mot sådan ordning kan i vissaanföras den risk pantsättarenen som
fall skulle nämligen försäljningen till pris liggerskerta, att ett som
under marknadsvärdet.

intresseKonsumentens skulle säkerställas med uttryckligkunna en
regel försäljningenpantbanken har bevisbördan skettföratt attom
lägst till marknadspriset och vid prövad domstol.tvist saken av

De olägenheter sådant medföra förförfarande konsumen-skulleett
vi emellertid inte fördelarna.uppvägsterna anser av
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14 Oredovisat försäljningsöverskott

Vårt inte tagitförslag: Om har redovisat för-pantsättaren emot ett
säljningsöverskott efter det han har underrättatsår dettaett att om

rekommenderat brev, tillfaller överskottet pantbanken.ettgenom
framgå lagen.skallDet av

förhållandenNuvarande

förekommer inte kräver in det överskottDet pantsättareatt en
fallförsäljningen inte i de då pantbanken underrättat honomger, ens

i brev rekommenderats.Överskottet ett somom
Överskottet förvaltas då pantbanken för hans räkning. I pant-av

reglering den här situationen.lånelagen saknas närmareen av
preskripitionstiden för fordringar tio 2 §allmänna årDen är

1981:130. Om preskriptionsavbrott intepreskriptionslagen något
pantbanken.skett, tillfaller överskottet därefter

del länsstyrelser, bl.a. Länsstyrelsen i Stockholmspraxis harI en
föreskrivit hinder intelän, i tillstånd möteratt mot att parterna genom
pantsedeln eller lämpligt skriftligenförbehåll på något sättannat

tillfallaöverskott vid försäljningen skall panthava-avtalar pantatt av
inte inom efter försäljningsdagenlåntagaren år anmäler attettren, om

lyfta beloppet.han vill

Våra skäl

förenklingsskäl vi har föreslagit beloppDet är att ettsom somav av
efter tillfallaredovisas inom försäljningen skallinte kunnat årett pant-

de fall där skall särskilt underrättas skallbanken. För pantsättaren
från det har underrättatstiden räknas pantsättarenatt ettgenom

rekommenderat brev.
tillämpas exempelvis i Finland.sådan regelEn

kort löptid. finns därför intePantlån i allmänhet små lån med Detär
ha regel, för det fall inte avtalats,anledningnågon annatatt en som

pantbankens redovisningskyldighet består under minst tioinnebär att
år.

sin verksamhet innebärfall pantbank skall avvecklaFör det att en
administrativa problem inteden tioåriga redovisningsskyldigheten även
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bara för banken också för tillsynsmyndigheten denutan skallom
besluta avvecklingen.om

Äganderätten till bestämt gods anförtrotts någon påverkas intesom
godset sammanförs med gods. Så förhålleratt det sig dockannatav

inte med Om sådan egendom blandas med förvara-pengar. samman
tillgångar, upphör ägarens sakrättsliga skydd. Det innebär vidrens en

eventuell utmätning för pantbanks skulder redovisningsmedelatten
inte hålls avskilda för räkningpantsättarens inte skullesom vara

skyddade i sådan situation, och skullepantsättaren saknaen separa-
tionsrätt i eventuell konkurs.en

Någon skyldighet för pantbank hålla redovisningsmedelatten
avskilda från sin egendom har inte föreskrivits i pantlånelagen eller i
länsstyrelsens föreskrifter.

Det skydd lagen 1944:181 redovisningsmedel kansom om ge en
vi i detpantsättare här fallet tillräckligt. Ett sakrättsligtanser vara

skydd uppnås regel pantbanken inte obeståndär på vidsom om
avskiljandet. Vi föreslår därför inte någon uttrycklig lagregel om
skyldighet för pantbanken hålla redovisningsmedel avskilda. Viatt

däremot hur pantbank hanterar redovisningsmedelatt böranser en
kunna beaktas vid prövningen dess pantbanksverksamhet skallav om

sund eller inte.anses
Pantbanken blir härigenom indirekt skyldig behandla överskottetatt

på sådant det intesätt kan blandasett med bankensatt samman egna
medel.

talarDet också för förhållandevis kort redovisningsperiod.en
Någon reglering i pantlånelagen finns inte för det fall pantsättaren
missnöjdär med pantbankens redovisning. I det fallet bör den ettåriga

preskriptionstiden för sysslomän enligt 18:9 handelsbalken kunna
tillämpas.

Vi därför frånavstår lämna något förslag på sådan regel.att en

15 Dispenser

Vårt förslag: Ett dispensmöjligheterantal bort.tas
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förhållandenNuvarande

Enligt 13 § pantlånelagen får länsstyrelsen meddela dispens från
förbudet vederlag i formpå något låneavgift ochsätt änatt ta annat av

skuldförbindelse å lånebeloppet 7 § andra stycketatt emotta samt
skyldighet hålla försäkradfrån reglerna 9 §,att pantom om

förfallotid för lån 10 § och tid och för pantförsäljningensättom
11 § andra stycket.

Som skäl för nämnda dispensmöjligheter anfördes sinpå tid denu
skiftande förhållandena inom pantlånerörelsen prop. 27.s.

Våra skäl

förslag vi har lagt fram i fråga förbudet personligDe motsom om
fordran och kredittider, låneavgifter, försäkring och försäljningom
lämnar inget för undantag.utrymme

nyssnämnda dispensföreskrifterna behövs därför inte längre.De

8.16 Kontrollföreskrifter för Polisenm.m.

16. 1 Legitimationskrav

Vårt Legitimationskravet skall omfatta inte baraförslag: pantsätta-
också den löserutan panten.somren

förhållandenNuvarande

16 § pantlånelagen får endast från denEnligt ärpant tas emot som
eller kankänd för pantlånerörelsens eller hans personalutövare

legitimera sig tillfredsställande sätt.ett
bestämmelsen den pantlånerörelseInnebörden är utövarattav som

ovillkorlig skyldighet avkräva okändahar ålagts pantsättareatten
tillfredsställande legitimation prop. 28. Bestämmelsen innebars. en

polisiära kontrollen i förhållande till 1918skärpning den årsav
förordning saknade sådant krav.ettsom

18 § se nedan framgår och denAv pånärmare att arten numretav
legitimationshandling företes skall antecknas i pantboken.som
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ställtslegitimation har inteföretemotsvarande krav påNågot att
Länsstyrelsenföreskrifterdeför den löser I t.ex.panten. somsomupp

ställtssådant kravlän meddelat har dockoch Bohusi Göteborgs ett
fullgod legitima-utlämnande Förvidäven pant. att anses varavupp

följlegitimationshandlingen uppfyllaföreskrifternaskall enligttion an-
innehavarens2foto innehavaren,l välliknandekriterier: hade av

namnteckning,ochinnehavarens fullständiga3 namnpersonnummer,
6 utfärdadregistrerad,centraltgiltighetstid 54 samt vara avvara

den svårligenutformadoch 7 såmyndighetbank, företag, attetc vara
angivitslegitimation harfullgodSom exempel påförfalskas.kan

tillverkade AB ID-identitetskorttjänstekort ochsvenskt körkort, av
får godtas,legitimationEsselteRollof1lm AB. Enellerkort omannan

identisk med denlåntagarenuppenbart ärdet är att person som
610-29279-891990,5 § i beslut den 9utvisarlegitimationen nrmars

610-1123-90.och

Våra skäl

effektivnödvändig för underlättaföreskriftenföreslagna ärDen att en
brottsbekämpning.

omfattalegitimation skallkravet på ävenskälVi attsammaanser av
till pantbankslag.§ i förslagetselöser 7den pantensom

Ålderskrav8.l6.2 m.m.

behålls.för pantsiittare18-årsgränsenVårt förslag:
också den ärberusad alkoholbara denInte är utan somsom av

pantbankskund.narkotikapåverkad utesluts som
fårinte. Kravetemellertidsärskild lagregel behövsNågon anses

pantbanksverksamhet.villkoren för sundframgå enav

förhållandenNuvarande

från deninte får är§ pantlånelagenI 17 sägs emotatt pant tas som
inte har fyllt 18 år.starka drycker ellersynbarligen berörd somav

1918 för-tillkomsten årsföreskrift infördes vidmotsvarandeEn av
minimiålder bl.a.till bestämmelsenordning. Bakgrunden attvarom

förstulet godsvanligttiden mycket barndet vid den pantsatteattvar
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eller räkning. I förordningen gällde dock förbudet för denegen annans
berusad. Den ändrade lydelsen i 1949 års lag innebärsom var att

redan den i mindreär grad påverkad denän berusadesom anses
olämplig pantlån. Lydelsen anknyteratt ta terminologiskt tillupp
5 kap. 8 § i den då gällande rusdrycksförsäljningsförordningen där det

vilka utskänkning inte fick ske till. Som skäl förangavs personer som
ändringen anfördes det enligt då gällande praxis krävdesatt relativten
höggradig alkoholpåverkan för någon skulle berusad i straff-att anses
lagens mening LU 50 20.s.

Våra skäl

Liknande bestämmelser de refererade finns i i allasom stortnyss sett
därrättssystem pantlånerörelsen reglerad.är Som exempel kan nämnas

Storbritannien. Enligt Consumers Credit Act 1974, Section 114 2 är
det i Storbritannien olagligt frånatt acceptera panten en person som

under 18är år. En med den svenska bestämmelsen identisk regel finns
intagen också i den danska lagen, 8 § tredje stycket Bekendtgörelse
1969-01-09 7.nr

detFör fall sådan regel skulle in iatt pantbankslagtasen en ny
vi den det gäller kravetnär på nykterhet bordeatt utformas efteranser

förebild 11 § lagen 1977:293 handel med drycker:av attom pant
inte får den märkbartär påverkadtas alkoholemot ellerav som av av
något berusningsmedel.annat

Vi emellertid någon sådan regel inte behövs iattanser pant-en ny
bankslag. Enligt uppfattningvår kan pantbank taren emot pantersom
antingen från underär 18 år det inte är sådanapersoner som om-
ungdomar enligt föräldrabalken själva får bestämma sinöversom
egendom de fyllt 16när år eller från påverkade intepersoner anses-
driva sund pantbanksverksamhet.en

tillståndEtt kan därför återkallas denpå grunden,ytterst utan att
någon uttrycklig regel kundernas minimiålder eller nykterhetom etc.
behöver in i lagen.tas
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16.3 Anteckningsskyldighet

Vårt Anteckningsskyldigheten behålls. får fullgör-förslag: Den
ADB-medium.as genom

Anteckningarna skall bevaras under 5 år.

förhållandenNuvarande

§ föreskrifter anteckningsskyldighet. Enligt18 pantlånelagenI ges om
föreskrifter skall särskild bok, s.k. pantbok, förasdessa över pant-en

inbunden förseddlånerörelsen. Pantboken skall och medvara
fortlöpande sidantal. Om länsstyrelsen medger det får antecknings-
skyldigheten fullgöras i ordning i bok.änannan

Bestämmelsen det möjligt få medgivande föra pantbokengör att att
ADB-medium.på

nummerföljdpantboken skall i löpande kunna inhämtasAv upp-
förlysningar varje utlämnat lån, dagen pantsättningen, villkorenom

eller och antal,för lånet, mått eller vikt ipantens panternas art samt
förekommande fall fabrikat och tillverkningsnummer eller annat
särskilt och dag då löses.kännemärke I pantboken skallpantenom
vidare antecknas och pantlösarens för- och efternamn,pantsättarens

ochyrke och bostad på den legitimationshand-samt arten numretav
företetts.ling kan hasom

18 § föreskrivs slutligen tredje stycket varje försesI skallatt pant
i pantboken.med samma nummer som

bestämmelsen kan bestraffasFörseelser med penningböter, 24mot
§ 2 mom.

Bestämmelser skyldighet för den drev yrkesmässig pant-om som
lånerrörelse föra bok rörelsen fanns intagna redan i 1884över årsatt
kungörelse. Motsvarande bestämmelser överfördes ändring i sakutan

förordning. förhållandetill 1918 I till dessa bestämmelser innbärårs
den regleringen utvidgad anteckningsskyldighetnuvarande en genom
krav anteckning eller antal,på mått eller vikt,pantens panternasom

fall fabrikat tillverkningsnummeroch i förekommande och eller annat
särskilt kännemärke. ochAtt på den legitimations-arten numretav

företerhandlingen skall antecknas ytterligarepantsättaren ärsom en
anteckningsådan utvidgning, likaså kravet på skall dagengörasatt om

för och pantlösarens för-lösen och tillnamn, yrke ochpants om
bostad.
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Våra skäl

Allmänt anteckningsskyldighetenom

Regeln anteckningsskyldighet skall bakgrund denmotom ses av
tidigare redovisade regeln krav legitimation.på Båda reglernaom
kompletterar varandra och behövs således iäven pantlånelag fören ny

underlätta effektiv brottsbekämpning, dvs. dels föratt kunnaen att
identifiera gärningsman och dels identifiera det stulna godset.en

Den regleringennärmare anteckningsskyldighetens omfattningav
behöver dock inte kläs i lagform kan i förordning se 8utan ges en -
10 §§ förslag tillvårt pantbankslag och § förslaget2 till pantbanksför-
ordning.

Vi erinrar samtidigt vi i avsnittet 8.ll.4 har framhållitatt attom
skall i kreditavtalet.panten anges

Datamedium

Av de länsstyrelserna lämnade på vår enkät framgår iattsvar som
samtliga pantbanker har tillstånd föra anteckningarstort sett påatt

medium för ADB. Det finns därför anledning vi iattanser en ny
pantlånelag likställa pappersbaserade och ADB-baserade anteckningar.

Med hänsyn till de uppgifter skall antecknas blir uppgifternasom
de förs med hjälp datamediumett att ettom av anse som person-

register enligt datalagen 1973:289. Det innebär licens elleratt
tillstånd Datainspektionen fordras för pantbank skall fåattav en

sådant register.upprätta ett
det gällerNär utlämnade uppgifter från ADB-baseratettav

personregister gäller särskilda Sekretessregler enligt 13 § datalagen.
regler innebärDessa dock inte något hinder för utlämnade av

uppgifter till Polisen framgårdet lag sådan skyldighetattom av en
föreligger. innebärDäremot sekretessreglerna uppgifterna iatt ett
sådant register inte kan behandlas på isätt ettsamma som pappers-
baserat register. detI fallet har alltså intepantsättarnasenare samma
skydd otillbörligt intrång i den personliga integriteten. I avsnittetmot
8.22 Sekretess föreslår vi efter förebild från kreditmarknadsbolags-

ilagen syfte eliminera denna olikhet i skyddet- särskildatt att en-
sekretessregel in i pantbankslag se 36 37 §§ förslaget tilltas en ny -
pantbankslag.

196



Utredningens överväganden1994:61SOU

Arkiveringstid

penningtvätt1993:768 åtgärderEfter förebild från lagen motom
uppgifterna skall bevaras under fem räknat frånföreslår vi åratt

kalenderår då uppgiften fördes in i pantboken.detutgången av

anmälningspliktundersöknings- och8.16.4 Panthavarens

förVårt särskilda lagregler behövs längre pliktförslag: Inga om
underrätta Polisen misstänkt stöldgods,pantbanken attatt om

del varuslagmeddelanden från Polisen eller anmälaförvara att en
till Polisen.

Poliseninförs lagregel plikt på begäranDäremot attom geen
uppgifterna i pantboken.tillgång till

förhållandenNuvarande

varje enskildförsta stycket pantlånerörelselagenEnligt 19 § är person
efterpantlånerörelse eller föreståndare för sådan rörelse,driversom

polismyndigheten gods förkommit eller olovligenanmälan attav
iomedelbart undersöka godset finnsskyldigfrånhänts ägaren, att om

anteckning det. hanbesittning och han har någon Harhans omom
fort möjligt underrättauppgifter godset, skall han så somom

polismyndigheten.
under-paragraf gäller motsvarandeEnligt andra stycket i ensamma

eller förestår pantlånerörelserättelseskyldighet för den utövar ensom
anledningfår eller har skäligoch på något sätt attannat veta,som

harvisst gods intemisstänka den önskar rättpantsätta ett attatt som
det.göra

§Underrättelseskyldigheten sanktioneras böter, 24 1genom mom.
andra stycket

meddelanden från polis-föreskrivs skriftliga19 § tredje stycketI att
minst förvaras ordnadegods skall under årmyndigheten rörande ett

polismyndig-ordning anvisasi tidsföljd eller i någon som avannan
heten.

penningböter, 24 §bestraffas medFörseelser detta lagrummot
2 mom.

polismyndigheten i ålägga denEnligt 20 § får utövarorten som
polismyndigheten anmäla mottagande föremåltillpantlånerörelse att av
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visst eller vissa slag. Syftet med bestämmelsen är ytterligareattav
underlätta polisens spaningsarbete prop. 28. Någon motsvarandes.
befogenhet för polisen fanns inte i 1918 års förordning.

För förseelse bestämmelsen döms till penningböter, 24 §mot
2 mom.

Våra skäl

Skyldigheten underrätta Polisen misstänkt stöldgods ochatt om att
förvara meddelanden frán Polisen 19 § pantlánelagen

Vid tiden för pantlånerörelselagens tillkomst tillämpades förfarandeett
med veckostöldgodsrapporter från Polisen till pantlånekontoren.

Enligt uppgift från Polismyndigheten i Göteborg tillämpas där inte
längre sådant förfarande. Numera det vanligasteär förfarandetett att
Polisen ringer pantlånekontoret viss egendom ochupp om en

kompletterareventuellt uppgiften med skriftligt material bild-fax.ett
Förfarandet kombineras med pantlånekontoren fortlöpande sänderatt
utdrag pantboken till Polisen. Utdragen omfattar samtliga transak-av
tioner. Det innebär det mycket skriftligaär meddelandenatt som

frångår Polisen till pantlånekontoren.
Mot denna bakgrund vi bestämmelse åläggerattanser en som en

pantbank förvara polismeddelanden inte längre framståratt som
behövlig. Enligt bedömningvår bör den anteckningsskyldighet isom
övrigt skall åligga pantbank fullt tillräcklig för Polisensen vara
brottsförebyggande och brottsuppdagande behov. det fallFör Polisen
ändå begär pantbank den skall söka i pantlagret ellerattav en --
bland de erbjuds den efter viss stulenpanter egendom,som en-
finns det enligt vår uppfattning ingen anledning pantbankenatt anta att

skyldigheten bort skulle underlåta nödvändigagöratas attom- -
efterforskningar och därefter underrätta Polisen.att

När det gäller pantbanks underrättelseskyldighet i övrigt viden
misstanke stöldgods har utredningen upplysts i praxis påattom om
sina håll diskussioner förekommit vad pantbank bör igöraom en en
del praktiska situationer.

Som exempel har det falletnämnt någon erbjuderattman en
oanvänd, kanske alltjämt förpackad och inte kan företepantvara som
någon åtkomsthandling eller något garantibevis eller någon annan
handling visar han tillär ägare I sådana fall eller andraattsom varan.
motsvarande fall där det kan finnas anledning egendomenatt anta att

stulen, harär inteövervägts pantbank kunde lämna s.k.ettom en
skambud till och, budetpantsättaren därefter omedelbartantas,om
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underrätta polisen pantsättningen. sådantEtt förfarande skulleom ge
Polisen tillräckliga uppgifter såväl godset tillverkningsnummerom

legitimationen för brottsutredningen.pantsättarensom
Om det visar sig fråga stulna har pantbankenvara om varor genom

sin åtgärd bidragit till de kan återställas och därmed inte helleratt
gjort sig skyldig till häleribrott jfr förutsättningarna för häleri enligt
9 kap. 6 § brottsbalken.

En fråga pantbank iär sådant fall kanettannan om en anses
uppfylla kraven för godtrospantsättning, vilket förutsättningär fören

till godset skall skyldigägaren lösa dvs.att ersättaatt panten,vara
pantbanken för utgivet lån med upplupen förränta delett samt en
andra kostnader.

Förfarandet framstår enligt vår mening tveksamt inte barasom
därför pantbanken riskerar dålig affär ocksågöra därföratt att utanen

pantbanken enligt ordalydelsen i förevarande bestämmelse iatt
pantlånelagen skyldig omedelbart underrättaär polisen och inteatt

med anmälan tills pantsättningenvänta skett.
syfteEtt med pantlånelagen den skall stävjaär egendoms-att

brottsligheten. förfarandeEtt vad gäller kanuppsåtet,utomsom,
karaktäriseras häleri eller häleriförseelse kan knappastsom anses vara

detta syfte.rätta vägen nåatt
praktikenI fyller bestämmelsen inte heller någon funktion. Ett

rimligt antagande pantbank, redan förär skydda sitt ekono-att atten
miska intresse, i sådan situation hävdar dess misstankeatt atten om
det godset stulet uppkom först efter pantsättningen, dvs.pantsatta var

god förelåg.att tro
Enligt uppfattning bör ivår det här fallet den allmänna under-

rättelseskyldighet kan följa häleribestämmelsen isom anses av
brottsbalken tillräcklig. Den innebär pantbankattvara en som
underlåter anmäla till Polisen kan stulnaatt pantsatta varor som vara
löper risk sig skyldig till häleri.göraatt

Vi sådan underlåtenhet naturligen kommeratt att stormenar en ges
betydelse vid tillsynen och prövningen kravet på sund pant-av en
banksverksamhet.

Skyldigheten anmäla del varuslag till Polisen 20 §att pant-en
lánelagen

förfarandeDet allmänt används i Göteborg innebär att pant-som
bankerna kontinuerligt sänder utdrag listor pantboken, omfattandeur
samtliga pantsättningar, till Polisen. Utdraget innehåller inte bara
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samtligaföremålen i fråga ocksåuppgifter de utanpantsatta omom
pantsättare.

Polisen sänder särskild listaStockholm det tillgår så, överI att en
godset itre avdelningar, 1till pantbanken. listan delasI gravyrerupp

aktier 3 tillverknings-kännetecken, 2 obligationer ochoch andra
särskiltFörfarandet innebär föremål saknaratt somnummer m.m.

aldrig anmäls till Polisen.vanlig Bismarcklänk,kännetecken, t.ex en
inte hellervidare uppgifterFörfarandet innebär pantsättarnaatt om

till Polisen. få uppgift vissslentrianmässigt lämnas För attut om en
modell används i StockholmPolisen enligt denmåstepantsättare som

och där granska pantboken.besöka pantbanken
det gällernackdelar med båda förfarandena. Närfinns för- ochDet

personuppgifter i Göteborg kan ifrå-utlämnandeförfarandet med av
bestämmelse ii pantlånelagen. Förevarandedet har stödgasättas om
uppgiftersikte endast utlämnade20 § pantlånelagen påtar av om
vidareBestämmelsen bygger påföremål och inte ettom personer.

Göteborgsförfarandet saknasfrån polisens sida.formligt åläggande I
där grundatföreläggande. Förfarandetsådant närmastett varasynes

medPolis och pantbank. Fördelenöverenskommelse mellanpå en
i sammanhangGöteborgsförfarandet det smidigt ochär äratt ett ger

uppgifter den behöver för brottsbekämp-i alla dePolisen settstort
ningen.

Göteborgsför-bedömning Polisen, medEnligt bör såsomvår
skullesamtliga uppgifter gång. Detfarandet, få tillgång till på en

mednuvarande bestämmelsendenkunna uppnås ersättsatt engenom
uppgifter föremål ocksåinte baraomfattar pantsatta utan omomsom

och pantlösarna.pantsättarna
regeländring. Vi i ställetemellertid inte sådanVi föreslår anseren

ordning bäst generell regelmotsvarande uppnåsatt omgenom enen
uppgifteromfattandeunderrättelseskyldighet till Polisen somsamma

i pantboken. Med sådan regelskyldig antecknapantbank är att enen
uppgifter denden begär få deberättigad såblir Polisen näratt --
verksamhet.och brottsuppdagandeför sin brottsförebyggandebehöver

uppgifterna frivilligtinte skulle lämnafall pantbankFör det uten
oriktiga ofullständigauppgifterna ellerPolisen misstänkereller äratt

Polisen befogenhet8.16.6 lagregelvi i avsnittföreslår attgeren som
iunderlag hos pantbankengranska pantboken och desssjälv samt

verksamhetslokaler.övrigt undersöka dess
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omfattabörpenningtvättåtgärder8.16.5 motLagen om
pantbanksverksamhetenäven

åtgärder1993:768i lagenBestämmelsernaVårt Förslag: om
företagockså påtillämpligaskall göraspenningtvätt sommot

pantbanksverksamhet.driver

förhållandenNuvarande

enligtpantlånerörelsedriverdenföregående ärdet nämntsiSom som
denPolisenunderrättaskyldigpantlånelagengällande att omden nu

Föreskriftenstulen.kanerbjudsegendom antaspant varasomsom
föreskriften inteförslag behöverEnligt vårtböter.sanktioneras genom

pantbankslagen.till denöverföras nya
föringetFöreskriftenlämnartolkning utrymmeEnligt vår en

efterPolisentillrapporteringenmeddröjapantlånerörelse att
misstanke.vidredanskealltsåskallRapporteringenpantsättningen.

tidigaredockbetydelse har sagtspraktiskstörreNågon som --
denså görsunderrättelsesärskild görs,Om någonföreskriften.inte

Somgenomförts.harpantsättningendetefterförstregel attsom
harpantbanken vägrat emotatt takanförklaring nämnas enatt om

uppgifterfått del någrahellerinteregeldenhar omså avpant, som
förklaring kan attEnsökt pantsätta.denpå varaidentiteten annansom

fårövrigtFörvåldhotför riskersigvillinte utsätta m.m.omomman
uppgifterpantlånelageniföreskrifterandrastödmed omPolisen av

samtligapantboken överutdragföremål att urpantsatta genom
den.tillställsfortlöpandepantsättningar

Våra skäl

pantsättningarsådanaallagranskaskyldighetallmänVi attatt enanser
frånhärrörföremåldeskälfinnsdet att somanta m.m.att avsersom

Dessutompantbanksverksamheten.förgällabörförvärvbrottsligtett
Polisen.tillrapporteringsskyldighetgälladärvidbör det en

omfattapenningtvätt ävenåtgärderlåta lagen motGenom att om
finansieringsverksamhet.för alllikartadregleringenblirpantbankerna

vadaktivt änsättde pådetinnebärdel ettpantbankernas attFör mer
varjepantlånelagen måstenuvarande rapporteradenenligtgällersom

201



Utredningens överväganden sou 1994:61

misstanke till Polisen. Det räcker alltså inte med i fortsättningenatt
bara tillställa Polisen utdrag pantboken över samtliga pansättningar.ur

Penningtvättlagen omfattar inte enbart traditionella ekonomiska
transaktioner också sådana dispositionerutan förhyrning bank-som av
eller värdefack. Att lagens tillämpningsområde sträckts tillut att
omfatta även sådana dispositioner kunderna beror på de kanav att
utnyttjas för dölja medelatt t.ex. härrör från brott prop.som
199293:207 14. I det här sammanhanget bör det därför framhållass.

pantsättning,att stulna obligationert.ex. elleren andra värdepap-av
kan utnyttjas i syfte.per, samma

Vårt förslag till pantbankslag innehåller föreskrifterny om
identitetskontroll och bevarande handlingar eller uppgifterav som

vad föreskrivsmotsvarar i penningtvättlagen.som
Den sanktion kan komma i fråga för pantbank bristersom en som

i rapporteringen enligtär förslagvårt återkallelse tillstånd, iettav
mindre allvarliga fall, varning.

Den myndighet får tillsynsansvaret över pantbankerna börsom
givetvis omfattas den den underrättelseskyldighet föreskrivsav isom
12 § i fråga uppgifter kommer fram vid inspektionom som en av en
pantbank.

8.16.6 Polisens tillträdes- och granskningsrätt

Vårt förslag: Polisens tillträdes- och granskningsrätt behålls i
den lagstiftningen.nya

Nuvarande förhållanden

21I § pantlånelagen föreskrivs skyldighet för utövareen pant-av
lånerörelse låta polismyndigheten undersökaatt rörelsens lokaler samt
granska pantboken.

Lagregeln bötessanktionerad,är 24 § 1 andra stycketmom.
En motsvarande bestämmelse fanns i såväl 1884 års kungörelse som

1918 förordning.års Skyldigheten tåla granskningen begränsadesatt
i dessa regelverk endast kravet Polisen måste haatt skäl förav ett
åtgärden.

Vid 1949 års lagstiftningsarbete riktades kritik den före-mot att
slagna bestämmelsen saknade varje sådan begränsning. Förslag restes
därför det bestämmelsen skulleatt framgå åtgärdernaom av skulleatt
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uttaladelagutskottetsyfte.brottsutredande Förstaendast ifå vidtas
Polisen skullebefaraanledningsaknadesemellertid det attattatt

heller inteoch detändamålbefogenhet försinutnyttja attannat
tillämpa be-polisensanmärkningar sättframkommit några attmot

behövdebestämmelsendärför inteUtskottet ansågstämmelsen. att
50 20.begränsningsregel LUsådanmed någonkompletteras s.

Polisen detharoch granskningsrätt närmotsvarande tillträdes-En
begagnathandeln.ochgäller skrot-

Våra skäl

framhållitunder utredningenpantbanksbranschen harförFöreträdare
bara för be-viktig integranskningsrätttillträdes- och ärPolisens attatt

ocksåstöldgodseliminera försöken pantsättaeller utangränsa att m.m.
allmänheten.anseende hosverksamhetensupprätthållaför att

iPolismyndighetenhaft medutredningen harde kontakterI som
lämnats.motsvarande synpunkterharoch i GöteborgStockholm

detsida framhållsPolisens ärbranschhåll och frånfrånBåde att
Detkontrollerar allt gods pantsätts.Polisenallmänt känt att som

upptäcktsriskenlegitimationskravetmed göri föreningförhållandet att
stöldgods ellerförsökasigdet inte lönar pantsättasåär attstor, att

anled-gods någongods elleråtkommetolovligenannat annansom av
före-ändåpantsättning stöldgodsDeninte fårning pantsättas. somav

intesådananybörjare ellerhuvudsakligenkommer görs somavav
upptäckas.de riskerarsigbryrlängre attattom

uppfattningarna kanredovisade nämnasstöd för deTill attnu
1992underGöteborgsområdet årenipantbankernabeslag hosantalet

följande.1993och var
1992 och986 under6 åri Göteborgantalet beslagtotalaDet var

1992 och 183 underbeslaggjordes 185 år1993.under Det472 år7
belånadegendomenbeslagtagnapantbankerna.1993 Denhosår var

tillMarknadsvärdet beräknas365781 kr.respektive935 595 krtill tre
Polisen kunnathar enligtbeslagenflestamycket. Desågånger

till brott.härledas
stycken under år15 474i Stockholmantalet beslagtotalaDet var

gjordesbeslag hos329 respektive 215273 1993,1993 och 17 år varav
värderats tillföregendomen har årenbeslagtagnapantbanker. Den

000 kr.respektive 1 399446 3242 kr
brottsbe-Polisensdet gällerdetuppfattningEnligt är närvår
befogen-iviktigtspaningsarbetetkämpning och settatt stort samma

pantbanksverksamheten.begagnathandeln ochi frågagällerheter om
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Tas regeln i pantlånelagen bort, kan Polisen få tillträde till en
pantbank bara förutsättningarna för husrannsakan föreligger enligtom
rättegångsbalken. Det skulle innebära avsevärd begränsning ien
förhållande till vad gäller i dag. Enligt vad vi erfarit i vårasom
kontakter med företrädare för Polisen och för branschen fungerar
samarbetet mellan Polisen och pantbankerna i dag utmärkt.

Mot bakgrund vad anförts vi Polisensav attsom nu anser nuvaran-
de tillträdes- och granskningsrätt skall kvar.vara

Vi föreslår dock lagtexten i enlighet med regeringsformensatt -
krav avfattas på sådant detsätt klart framgårett det frågaatt äratt--

befogenhet för Polisen.om en

8.16.7 Tillsynsmyndighetens till informationrätt från andra
myndigheter m.m.

Vårt förslag: Någon särskild anmälningsskyldighet behöver inte
föreskrivas. Den nuvarande regeln kan därför slopas.

Nuvarande förhållanden

Föreskrifter anmälningsskyldighet till tillsynsmyndigheten finns iom
22 och 23 §§ pantlånelagen. En sådan skyldighet har i vissa fall ålagts
Polisen, åklagaren och pantlånerörelsens utövare.

Enligt 22 § skall polismyndigheten så det med avseende påsnart
rörelsen finns anledning till anmärkning anmäla det till länsstyrelsen.
Polismyndigheten skall i samband med sådan anmälan lämnaävenen
förslag till nödvändiga åtgärder.

Åklagaren skall så det kan ske underrätta länsstyrelsensnart denom
pantlånerörelseutövar eller föreståndareär för sådan rörelsesom en

åtalas för brott i 8sägs 11 eller 14 kap. brottsbalken dvs. försom -
stöld, rån och andra tillgreppsbrott eller bedrägeri och oredlig-annan
het eller förskingring och trolöshet eller borgenärsbrott ellerannan

Åklagarensförfalskning. underrättelseskyldighet såväl åtaletavser som
utgången målet.av

Enligt 23 § skall pantlånerörelsens ofördröjligenutövare anmäla till
länsstyrelsen rörelsen läggs ned eller föreståndaren avgår.om om

Sistnämnda bestämmelse sanktioneradär penningböter, 24 §genom
2 mom.
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Våra skäl

fårtillsynsmyndighetenviktigtdettillsyneffektiv är attFör en
tillstånd.betydelse förförhållanden ettinformationnödvändig avom

informations-reglergällandefråga,iändåkan sättasDet omnuom
tillsynsmyn-exempelvisalternativEttbehövs. attskyldighet gevore

ochPolisenhosregistertill vissaterminalviatillgångdigheten
harriktningeni denförslag t.ex.Ettkronofogdemyndigheterna.

sanering199394:168propositionennämndaförutdenilämnats om
taxiverksamheten.av

längreintefinnsvi läggerpantbankslagtillförslagdetI somny
krav påfirma. Någotenskildpantbankdrivaför att somutrymme en

ochpantbankvarjeförföreståndarefinnasskall somdetatt en
inte före-hellerviharlämplighetvillkorvissauppfyller m.m.om

förinformationsskyldighetbestämmelsermotsvarandeOmslagit. om
ireglerna såskullelagen,in i denskullemyndighetervissa tas nya

hardeochledning ägare ettpantbankenshandi första somfall avse
verksamhet.bankensinflytandebestämmande över

tillsynenförbehövertillsynsmyndigheteninformationDen som
behövakanTillsynsmyndighetenpolisregistret. t.ex.ibl.a.finns

och domar.strafföreläggandenbrottslighet,misstänktinformation om
finnstillsynenibehövakanmyndigheteninformationAnnan som

utsöknings-kalladekronofogdemyndighetens såihuvudsakligen
ivad måniuppgifterfinnsregistretdet personenregister. I somom

likvida-betalningsinställelser,avgifter,ochobetalda skatterharfråga
konkurser.ochnäringsförbudackord,tioner,

tillämplig påblirföreslårvikonsumentkreditlagenOm som --
informationdenkommer ävenkreditgivning,pantbankernas som

till-förtillgängligblipantbankernafårKonsumentverket attom
synsmyndigheten.

näringsför-handharRiksskatteverketdetnärvarande ärFör omsom
budsregistret.

Näringsdepartementet1994 inomfebruari21promemoria denI en
ochtillregistret Patent-överflyttningfrågandockbehandlas avenom

ilämnatsocksåförslag harsådantregistreringsverket. Ett prop.
näringsförbudsregistret.forhuvudman199394:171 om ny

tilltillgångtillsynsmyndighetenharuppgifter nämntsDe som nu
gällandei denföreskrivsanmälningsskyldighetden nusomoavsett

föra överendastAnmälningsskyldigheten attpantlånelagen. avser
myndigheter.andratill någratillsynsmyndighetenfråninitiativet
anmälningsskyld-sådaninte någonbedömning behövsEnligt vår

tillsynsmyndig-föreslåskäl förnågraheller attinte attVigighet. ser
Pantbanks-myndighetsregister.till vissaterminalåtkomstskall fåheten

205



Utredningens överväganden sou 1994:61

branschen dagi förhållandevisär liten, väl fungerandeen bransch som
sysselsätter något än 100 Under sådana förhållandenmer personer.

vi inte tillsynsbefogenheternaattanser behöver nämnvärt förstärkas.
Vi utgår i från berörda myndigheteratt forsättningsvisäven kan

samarbeta i tillsynen någonutan närmare reglering. Vi hänvisar hären
också till deras samverkansplikt enligt 6 § förvaltningslagen.

16.8 Informationsskyldighet till Finansinspektionen

Förslag: Tillsynsmyndigheten skall underrätta Finansinspektionen,
det visar sig företagatt misstänksom ett olovligen bedrivasom

pantbanksverksamhet har tillstånd enligtett kreditmark-
nadsbolagslagen.

Våra skäl

Vi har kunnat konstatera gränsen mellanatt kreditgivning enligten
kreditmarkandsbolagslagen och enligt den föreslagnaen av oss
pantbankslagen inte kan skarp.göras Eftersom det i båda fallen är
fråga verksamheter tillståndspliktigaärom och fårsom utövassom
bara inom vissa föreskrivna vi det viktigt Finans-ramar, anser att
inspektionen underrättas i de fall det frågaär bolag stårettom som
under inspektionens tillsyn.

En sådan regel kan i förordning se 10 § vårt pantbanksför-ges
ordningsförslag.

8.17 Straff m.m.

Vårt förslag: Vi föreslår avkriminalisering pantbanksom-en
rådet. Möjligheten återkalla tillståndatt eller meddela varning
bedöms minst lika effektiv bestraffningvara i formsom en av
böter.
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förhållandenNuvarande

denkan vidtassanktionerdepantlånelagen24 §I mot somsomanges
strafffall stadgas äni något strängarepantlånerörelse. Inteutövar

dagsböter.
ansvarsregel för den utövarsärskild§ finns25 pant-I somen

Nämndarörelse.sådaneller förestårlånerörelse ansvarpersonersen
anställda idembegås ärförseelseromfattar även somavsom

sannoliktgäller måsteansvarsbefrielse görarörelsen. För att personen
vilja. l be-vetskap ocheller henneshansskettförseelsen utanatt

tordeförordning. Detdennaförseelsertalasstämmelsen motom
lag.dennaförseelser motavse

Våra skäl

fmansieringsverksamhet hartillstånd vidområdenandra rörPå som
återkallelseellervarningochavkriminalisering skett ersatts avaven

sanktion gångersådanmotiverats med mångahartillstånd. Den att en
bötesstraff.mindreeffektivare änär ett

del.införas för pantbankernasordning börVi att sammaanser

8.18 Tillsyn

för tillsynenUnderlag18.1

sundtillTillsynsmyndigheten skallVårt forslag: att ense
främjas.pantbanksverksamhetenutveckling av

genomförafor kunnabehövsinformationfå denFör attatt som
defåkunnapantbankernamyndighetenskalluppgiften, av

den begär.verksamhetenuppgifter somom -
för-undersökaocksåmyndighetentillsynen fårled iSom ett

pantbank.hållandena hos en

förhållandenNuvarande

inspektioner elleringårlagfásta åliggandenlänsstyrelsensI att genom
drivs ipantlånerörelsernaövervakalämpligtnågot sättpå attannat
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överensstämmelse med pantlånerörelselagen och länsstyrelsens
föreskrifter.

Om förhållandena ändras eller det anledning framstårav annan som
nödvändigt, får länsstyrelsen ändra sina föreskrifter eller besluta nya
föreskrifter 6 § pantlånelagen.

I syfte tillgodose länsstyrelsensatt behov uppgifter rörelsenav om
denär rörelsenutövar skyldig låta länsstyrelsensom fåatt del av

rörelsens bokföring och tillträde till rörelsens lokaler 14 §.
Enligt lagmotiven prop. 27 bestämmelsernaär uttryck förs. ett att

länsstyrelserna inte bör släppa kontakten med pantlånerörelserna i och
med tillstånd beviljats och föreskrifteratt meddelats. Avsikten med be-
stämmelsen länsstyrelsernaär skallatt fortlöpandeutöva tillsynen
över verksamheten och vid denna pröva gällande låneavgifter ochom
föreskrifter skall ändras.

Våra skäl

Tillstånd förutsätter krav på följande, fortlöpande tillsyn. Tillsynen
förutsätter i sin rimliga möjligheter tilltur information. I fallannat
saknas regel förutsättningar för meddela varningsom att eller iatt
allvarliga fall återkalla tillstånd. Varningett och återkallelse av
tillstånd deär enda sanktioner vi föreslår.som

Pantbankerna bör därför skyldiga lämna de uppgifterattvara om
verksamheten tillsynsmyndigheten behöver.som

Dessutom kan överväga tillsynsmyndigheten skall haman om en
befogenhet förelägga pantbankenatt vid vite lämna uppgifterna.att ut

Vi har emellertid funnit sådan regel inte behövs.att En pantbanken
inte efterkommer begäran lämnasom uppgifter kanen att utom

istället alternativt sitt tillstånd återkallat. Enligtvarnas vår mening
är nämnda åtgärder fullt tillräckliga för tillsynsmyndighetennu att
skall dessa uppgifter.garanteras

Lika litet har tillsynsmyndighetens inspekterarätt förhållandenaatt
hos pantbank förstärkts med någon regel polishandräckning.en Viom

dennaäven befogenhetatt kan i tillräckliganser garanteras utsträck-
ning tillstånd kan återkallasatt förett dengenom pantbank intesom
medverkar i tillsynen.
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18.2 Information föreskrifterom m.m.

Vårt förslag: behållsIngen regel lagtext, tillståndsbevisattom
och särskilda föreskrifter för rörelsen skall finnas tillgängliga
för allmänheten i verksamhetslokalen.

förhållandenNuvarande

§ pantlånelagen föreskrivs pantlånerörelselagen, tillståndsbe-I 15 att
viset för rörelsen och länsstyrelsens särskilda föreskrifter skall finnas
tillgängliga för allmänheten i pantlånerörelsens lokal.

Våra skäl

bedömningLagregeln fyller enligt ingen praktisk funktion.vår

8.19 Tillsynsmyndighet

Vilka alternativ finns till tillsynsmyndighet:länsstyrelserna som
Finansinspektionen, Kammarkollegiet,Kommunerna, Kommers-

kollegium, Konsumentverket Eller enda länsstyrelseen

Vårt förslag: Länsstyrelserna behåller de begränsade tillstånds-
tillsynsuppgifter med den föreslagnaoch återstår lagen.som nya

förhållandenNuvarande

Enligt § första stycket pantlånelagen pantlånerörelserna under14 står
tillsyn länsstyrelsen.av

haft hand tillsynenLänsstyrelserna har pantlånerörelsernaöverom
sedan 1884, då den yrkesmässiga pantlåneverksamheten förstår
reglerades.
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Våra skäl

Bakgrund

Enligt direktiv ingår det ivåra uppdragvårt hur myndig-prövaatt
hetstillsynen bör organiseras. Möjligheter till decentralisering av
beslutsnivåer bör därvid till heter det.tas vara,

En avreglering med det innehåll föreslagits medförsom nu av oss
vi det länsstyrelsen inte längre framstår likaattsom ser som en

naturlig myndighet för kvarvarande tillstånds- och tillsynsuppgifter.
Den nuvarande ordningen för pantbanksverksamheten har i flera fall
karaktäriserats särpräglad i förhållande till vad gällersom som annars

kreditmarknaden,på i samband med den konsumentkredit-t.ex. nya
lagens tillkomst.

Vi kan också de länsstyrelserna har lämnat på vårgenom svar som
enkät konstatera det grundpå det ringa antalet ärenden finnsatt av
naturliga svårigheter för demmånga såväl byggaattav upp som
vidmakthålla tillfredsställande kompetens på området.en

finns därförDet anledning inte tillstånds-pröva ochatt om
tillsynsuppgifterna bör organiseras på något sätt.annat

Enligt förslagvåra behovsprövningen bort, likaså det kommu-tas
nala etableringsföreträdet. Förslagen innebär vidare den regleradeatt
prisbildningen i fråga låneavgifter räntor och andra avgifterom
upphör kreditavtalets innehåll i övrigtnärmare även överlåtssamt att
till bestämma Frågor verksamhetslokal, ordnings-parterna att om. om
frågor och frågor sikte den faktiskapå vården och förvaringentarsom

skall inte heller i fortsättningen beslutas myndigheten.pantenav av
Vad blir kvar de nuvarande uppgifterna i samband medsom av

tillståndsgivningen lämplighetsprövningen ochär kontrollen attav
verksamheten har för betryggande försäkring.pantsättarna Denen
fortlöpande tillsynen skall sikte prövningnärmast påta en av om
verksamheten bedrivs för kredittagarnapå ochsättett sunt att
villkoren för tillstånd i övrigt uppfylls.

samband medI pantlånelagens tillkomst år 1949 diskuterades om
inte tillstånds- och tillsynsuppgiften borde läggas kommunerna. Vi

det därför naturligt bakgrund föreslagvårtatt mot attser som av-
bort det kommunala etableringsföreträdet lyfta fram kommu-att ta -

alternativ till länsstyrelsen. Det skulle också innebäraettnen som en
kraftig decentralisering de nuvarande beslutsnivåerna, nämligenav
från 24 länsstyrelser till 286 kommuner.

När det gäller tillstånds- och tillsynsverksamheten kredit-på
marknaden i övrigt har Finansinspektionen med undantag föransvaret
tillstånd driva bankverksamhet, s.k. oktroj, beslutasatt som av
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regeringen. Finansinspektionen skall bl.a. till kreditinstitutenattse
tillämpar konsumentkreditlagen vi också föreslagit skall gällasom
generellt for pantbankernas kreditgivning. finnsDet därför skäl för att

inte uppgiften ipröva stället kan läggas inspektionen.påom
Även Konsumentverket har för tillämpningen konsu-ett ansvar av

mentkreditlagen. Det ocksågör Konsumentverket bör övervägasatt
alternativ tillstånds- och tillsynsmyndighet.som en

Ytterligare alternativ kunde Kammarkollegiet eller Kommers-vara
kollegium.

Kommunerna

Den kommunala konsumentverksamheten i dagär frivilligen
verksamhet. Konsumentpolitiska kommittén har föreslagit den ävenatt
i framtiden bör frivillig SOU 1994: 14 283 285.vara s. -

Enligt kommittén ligger det i linje med intentionerna bakom social-
tjänstlagen kommunerna för rådgivningen iatt tar ett attansvar
ekonomiska frågor erbjuds dem behöver sådant stöd.ettsom

Kommittén föreslår utvecklingen och stödet till den lokalaatt av
konsumentverksamheten skall de viktigaste uppgifternases som en av
för konsumentmyndigheten. Vidare skall Konsumentmyndigheten
tillsammans med Svenska Kommunförbundet främja uppbyggnaden av
den lokala verksamheten.
Konsumentpolitiska kommittén lämnar sammanfattningsvis följande
beskrivning den nuvarande kommunala konsumentpolitiska verk-av
samheten 92 104:-

flesta kommunerDe bedriver konsumentpolitisk verksamhet.
Konsumenterna erbjuds rådgivning inför köp, i hushållsekonomiska
frågor vid reklamationer och andra konsumenträttsligasamt
problem. Under 1992år 75 konsumentvägledar-togs procentca av

i anspråk för förköpsrådgivning, hushållsekonomisknas resurser
rådgivning, konsumenträttslig rådgivning och hantering av
reklamationer. Annan verksamhet marknadsbevakning,är ut-
bildning,information och stöd till organisationer.

Antalet kontakter med enskilda konsumenter uppgick 1992år till
250 000 stycken.ca

Under år 1990 bedrev 271 landets 286 kommuner konsument-av
verksamhet. bedriverNumera 237 kommuner sådan verksamhet.
Fler hälften kommunerna anslår mindreän halvtidstjänstänav en
eller ingenting ialls till konsumentverksamhet. Antaletresurser
kommuner med konsumentnämnd eller konsumentutskott har nästan
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halverats från 1990år till 1993.år Numera finns sådan nämnden
i bara 43 kommuner. I 122 kommuner har kommunstyrelsen

för verksamheten, i 29 kommuner lyder verksamhetenansvaret
under socialnämnden och i 25 under kultur- och fritidsnämnden.

förekommerDet också verksamheten under andraatt sorterar
nämnder.

Kommuner med väljersmå ofta köpa konsument-attresurser
verksarnhetstjänster från andra kommuner

Budgetrådgivning och stöd vid skuldsanering förekommer inte i alla
kommuner. Denna verksamhet kan dock förväntas öka. Inom
Civildepartementet bereds för närvarande förslag denett attom
kommunala rådgivningen i privatekonomiska frågor skall förstärkas.
Förslaget skall i samband med propositionen prop. 199494: 123ses

skuldsaneringslag Tanken ställa särskildaär medel tillattom en m.m.
förfogandeKonsumentverkets för utbildnings- och informations insatser

ADB-stöd i syfte förstärka och effektivisera den kommunalasamt att
inomverksamheten området budgetrådgivning och skuldsanering.

Vilka omständigheter kan förtala eller överföringemot en av
tillstånds- och tillsynsuppgifterna till kommunerna

Historiskt finns det samband mellan kommunen ochsett ett
pantlåneverksamheten. seklerI har pantbanksverksamhet drivits i olika
slag offentlig regi i flertal Sedan början 1900-talet harett stater.av av

Änden i Sverige kommuner.många i dag finns det här iengagerat
landet pantbank drivs i kommunal regi.en som

Verksamheten har också i länder haftmånga koppling tillnäraen
olika välgörenhetsinrättningar, monti di pieta. kanMan med visstt.ex.
fog påstå pantbanksverksamheten har socialtjänstsystemet vuxitatt ur
fram.

samband med tillkomstenI 1949 års pantlånelag övervägdesav om
inte tillsynen borde överföras från länsstyrelsen till kommunen. Den
ordningen avvisades bl.a. det skälet det rättssäkerhetssyn-attav ur
punkt olämpligt kommunen kunde både driva pantbanksverk-attvar
samhet i konkurrens med andra och samtidigt tillsynutöva över
konkurrenterna. En sådan invändning kan enligt uppfattningvår
alltjämt anföras.

invändningEn uppgiften förs kommunenöver på ärmot attannan
kommunen inte har någon liknande uppgift i dag. Uppgiften äratt

främmande för kommunal verksamhet. Som regel har kommunen i dag
bara sig det gäller tillsynsfrågor.rätt när Ett exempel påatt yttraen
de få områden där kommunen har tillsynsuppgiftmyndighets-en
funktion tillfällighandeln, saluhalls-är och torghandeln, likasåsamt
driften enskilda vårdhem. Att överföra uppgiften kommunenpåav

212



Utredningens överväganden1994:61sou

skulle således kunna leda till kompetensen går förlorad. Mångaatt
redovisatskommuner och saknar tillsmåär t.ex.som ovan resurser

driva konsumentvägledningen.att en egen
Visserligen får uppgift inte åläggas kommun utan atten en

ekonomiska medel för uppgiften samtidigt anvisas. Av den redovisning
lämnat i till utredningen framgårlänsstyrelserna enkäten deattsom

tillstånds- och tillsynsinsatser den nuvarande pantlånelagensom
medför för länsstyrelserna begränsade. förslag tillDeär ytterst

ytterligare begränsa behovetavreglering vi lämnar kommer att av
insatser. kostnadsökningar tillsynen kommersådana De attsom
blir med andra 0rd försumbara för de allra flesta kommuner.medföra

Vi emellertid ändå inte bakgrund vad redovisatsmotser av som
effektiv kommunal tillsyn. fördelengaranti för Dennågon storaen

decentralise-med kommunalisering självklart beslutsnivåernaär atten
fördelar bedömer vi dock inte kunna dekraftigt. Dessa övervägaras

vinackdelar påtalat.
sin förordatKonsumentpolitiska kommittén har också i rapport att

förblimyndighetsutövningen det gäller konsumentskyddet skallnär en
angelägenhet kommunernas verksamhet området skallstatlig och påatt

förbli frivilligt.
inhämtat ställer sig inom SvenskaEnligt vad vi har Kommun-man

skeptisk skulleförbundet också preliminärt till tanken kommunernaatt
pantbankerna.från tillsynenöverstaten ta etc. av

den långtgående decentralisering och ökade närhet till lokalaTrots
tvivelförhållanden sådan ordning skulle innebära, har viutansom en

från föra fram förslaginom utredningen därför avstått något attatt om
uppgiften.kommunerna skulle den förevarandeöverta

Finansinspektionen

juli 1991Finansinspektionen bildades den 1 genom en samman-
Försäkringsinspektionen.slagning Bankinspektionen ochav

enligt sin instruktion 1992:102 centralFinansinspektionen är
förvaltningsmyndighet för tillsynen finansiella marknader, kredit-över
institut det enskilda försäkringsväsendet.och

för Finansinspektionen bidra tillövergripande målenDe är att att
stabilitet och säkerhet i det finansiella upprätthållaskapa systemet, att

effektivitet hos de finansiella instituten ochförtroende för och
konsumentskydd.marknaderna samt ett gottge

försäkringsbolag,Under inspektionens tillsyn banker, värdepap-står
kreditmarknadsbolag, försäkringsmäklare m.fl.persbolag,
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Finansinspektionen skall bl.a. förverka finansmarknadensatt
aktörer tillämpar sunda metoder i sin verksamhet och konkurrensatt
mellan finansinstituten främjas så kunderna får bästa möjligaatt
villkor, tilldvs. allmänhetens intresse kreditmarknaden.påta vara

I samtliga företag verksamma finansierings-påärstort sett som
marknaden, omkring 2 000 institut, under Finansinspektionensstår
tillsyn.

för närvarande få klar bildDet svårt Finansinspektio-är överatt en
framtida uppgifter. Vissa förändringar seär vänta närmareattnens

199394:l00 Bilaga 77.81.8prop. s.
sin anslagsframställning för budgetåret 199495I pläderar Finansin-

spektionen för del och ändrade arbetsuppgifter. En uppgiften nya som
inspektionen vill bli med för information olikaär ansvaretav om
sparformers egenskaper avkastning,och fråga för närvarandeen som

ibereds regeringskansliet. I övrigt inspektionen arbetet medsäger att
EG-anpassningen kommer dominera och arbetet med auktorisa-att att
tioner och normgivning för försäkringsbolag och kreditmarknadsbolag
kommer bli omfattande. uppgifterNya följer s.k. hemlands-att attav
tillsyn införs. Andra uppgifter kommer kräva ärattsom resurser
auktorisationsprövningen värdepappersinstitutde skall bedrivaav som
pensionssparrörelse och prövning tillstånd till sammanläggning ochav
delning värdepappersfonder tillsynen försäkringsmäklar-översamtav

ökar i antal.na som
Inspektionen arbete också bli påverkat de beslutväntas av som

regeringen riksdagen fattaoch kan grund förslag från Betal-på av
tjänstutredningen dir. 1992:60, 1992:95 och 1993:56.

utredning inom inspektionensEn pågår verksam-annan som
hetsområde Bankkriskommittén dir. 1992:105. skall bl.a.är Den

utveckling kreditmarknadenbelysa års på bakgrundmotsenare av
tillsynens och regelverkens utformning finnerden detsamt om-
lämpligt föreslå riktlinjer för tillsynens innehåll och inriktning.nya-

skall också den nyligen tillsatta UtredningenHär Finämnas
1994:02 Bankombudsman.om

Finansdepartementet också arbeteInom pågår med övervägaett att
inriktningen inspektionens verksamhet inför budgetåret 199495.av

Vilka kan då anföras för respektive överföringargument mot en av
för Finansinspektionentillsynsansvaret pantbankerna på

överföring tillsynsansvaret FinansinspektionenEn på skulleav
innebära all fmansieringsverksamhet fristående krediteratt som avser
till konsumenter has hand och tillsynsmyndighet.om av en samma

Finansinspektionen har redan erfarenhet och kompetens detnär
gäller lämpligheten hos den skall driva finansierings-prövaatt som en
verksamhet och försäkringsansvaret tillfredsställande.ärom
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Inspektionen har vidare erfarenhet tillämpningen sådantettav av
krav god sed vid kreditgivning. Eftersom konsumentkredit-som
lagen enligt vårt förslag skall tillämpas generellt för pantbankernas
kreditgivning det vid prövningenär pantbank skallav om en anses
uppfylla kravet sundpå verksamhet många väsentligtgånger atten

huruvida banken tillämparpröva god sed eller inte vid kreditgiv-
ningen.

Försök från kreditgivare kringå bestämmelserna tillsynatten om
konstruera sådana former för kreditgivningenatt att t.ex.genom

pantlånelagen blir tillämplig i stället för kreditmarknadsbolagslagen
blir eller mindre meningslösa tillsynssynpunkt; vilketoavsettmer ur
regelverk skall tillämpas det tillsynsmyndighet.ärsom samma

En sådan ordning också automatisk lösning det gällernärger en
regeringens befattning med besvärsärenden. Finansinspektionens
tillståndsbeslut för kreditmarknadsbolag hos kammarrättenöverprövas
och inte hos regeringen.

Eftersom finansieringen Finansinspektionens verksamhet inteav
sker med statliga medel med avgifter från de institut stårutan som

inspektionensunder tillsyn, skulle, sådan överföringom en av
tillsynen genomförs, pantbankerna belastas. förhållandeI till andra
kreditgivare skulle sådan lösning också ökadett steg moten vara en
konkurrensneutralitet.

Mot tanken talar dock följande.
Finansinspektionens tillsyn syftar till sundhet, stabilitetatt garantera

och säkerhet i det finansiella En sådan garanti sägssystemet. vara en
avgörande förutsättning för aktörerna kreditgivare och kredittaga-att
re skall förtroende förha Saknas förtroende fungerar intesystemet.

det räcker många gånger aktörerna brister i frågasystemet. att en av
sundhet och stabilitet för hela det finansiellaatt systemetom m.m.

skall hotas.
kreditgivningDen pantbankerna för närvarande lämnar ärsom av

sådan begränsad omfattning den saknar betydelse för finansielladetatt
Om pantbank missbrukar sitt tillstånd, påverkas intesystemet. en

sådant. blirDet då fråga lösa vissanärmastsystemet attsom om
tvister begränsad ekonomisk betydelse mellan de inblandadeav

konsumentenFör blir det fråga gårparterna. mest att pantensom om
förlorad. förlustDen han frånsett affektionsvärdet, kangör, sägassom
bestå i skillnaden mellan marknadsvärde och värdetpantens av
erhållen kredit.

Att flytta uppgiften från de 24 länsstyrelserna till enda statligen
myndighet skulle också centralisering i klar stridutgöra meden
utredningens direktiv.
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till vadoch med hänsynvadbakgrundMot sagts somav som nu
inriktningenosäkerhet råderinledningsvis densagts avsom omom

vi dearbetsuppgifterFinansinspektionens framtida trotsanser oss,
inte kunna föreslå in-onekligen skulle medföra,detfördelar som

spektionen.

Konsumentverket

omfatta denkonsumentkreditlagen skall generellt ävenförslagVårt att
aktualiserarpantlånkreditgivning lämnas sagtsnysssomsomsom

tillsyns-länsstyrelsernasKonsumentverket kaninte överfrågan taom
kreditgivning.förtillståndsuppgifter dennaoch

tillstånds- ochemellertid inte i dag någraKonsumentverket har
verksammaföretag pådet gäller detillsynsuppgifter ärnär som

kreditmarknaden.
instruktion 1990: 179,huvuduppgift enligt dess 1Konsumentverkets

marknadsföringbevaka all1992:1012ändrad är attattsenast av
vederhäftighetsaklighet ochuppfyller kravde påfinansiella tjänster

Verket bevakarmarknadsföringslagen.uppställs i även av-som
Finansinspektio-sed utanförfrågor godoch andratalsvillkor rörsom

tillsynsomráde.nens
emellertidavtalsvillkorslagentillämpningen ärdet gällerNär attav

möjlighetendet gällerbegränsatdess område närmärka är attatt
kopplat tillfinansiella tjänsterområdet ärförbudmeddela på somav

tillsyn.Finansinspektionens
anledningmedavtalsvillkorslagenändringar iFöreslagna attav

konsumentavtal införlivasavtalsvillkor ioskäligadirektivEG:s om
förskjutning kommeremellertid ägainnebärmed svensk rätt attatt en

kreditgivning från Finansin-kreditinstitutensi överansvaretrum
Konsumentverket.spektionen till

1994:29 OskäligaDsiharJustitiedepartementet rapport av-en
sanktionsbestämmelserna i avtals-föreslagittalsvillkor attm.m.

oskäliga avtalsvillkorbrukförhindra framtidaförvillkorslagen att av
finansiella tjänster.avtaltillämpligaskall ävengöras om

förområdetsanktionssystemet pånärvarandeFör är sagtsom
tillsyn.Finansinspektionens Dennakopplat tilltjänsterfinansiella

bindnadekan utfärda ickeinspektionenhuvudsakinnebär i att
försäkringsinstitutenkredit- ochdärtill kritiseraråd ochallmänna

Finansinspektionen inteharskriftliga erinringar. Däremotgenom
bindande förbud.meddelamöjlighet att

uppgift fördärför bli Konsumentom-detEnligt förslaget bör en
avtalsvillkorMarknadsdomstolen prövaochbudsmannen att om
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finansiella tjänster enligt marknadsrättsliga reglersamma som nu
emellertid integäller andra avtalsområden.på Förslaget attavser

de arbetsuppgifter Finansinspektionenen har i dag, dvs.ändra på som
inspektionen skall i fortsättningen kunna utfärda råd ochäven
anvisningar kritik och skriftliga erinringar.samt ge

avtalsvillkorOm fråga kommer ingripa röratt ettmot somupp om
finansiella tjänster förutsätts i fall Konsumentombudsmannenså att
samråder med Finansinspektionen.

SOU 1994: 14Konsumentpolitska kommittén föreslår i sin rapport
Konsumentpolitik i tid renodling Konsumentverkets olikaen ny en av

Enligt förslaget skall Konsumentverket delasroller och verksamheter.
handhar myndighetsutövning, ochi Konsumentverket,Nya somupp

konsumentstödjande uppgifter.Sverige, har allmäntKonsument som
konsumentskydd, kommit-det gäller uppgiften förNär att ansersvara

statlig uppgift myndighetsutöv-det ofrånkomligttén äratt genomen
ning.

i dag detmyndighetsutövning Konsumentverket harDen närsom
första hand prövningfinansiella tjänster omfattar i mark-gäller en av

standardavtalsvillkor. förslagnadsföringen skäligheten Deoch somav
kommittén lämnar inte ändra denKonsumentpolitiska påattavser

uppgiften.
främmande för andraemellertid inte läggaDet rättssystemär att

tillsynsuppgifter på statlig myndighet hartillstånds- ochöver en som
ordningkonsumentfrågor. sådan gäller i Storbritan-hand En t.ex.om

licensiera och övervaka licensinnehavaren hasuppgiftennien där att
motsvarande detmyndighet svenska Konsumentverket,handom av en

bl.a.Trading tillämpningenOffice of Fair övervakarnämligen som av
konsumentkreditlag.CreditConsumer Act

dag detgäller i när gäller tillstånds- ochordningMed den som
för friståendetillsynsverksamhet konsumentkreditmarknadenpå

överförafördelar medkrediter vi inteemellertid tillräckliga attser
ochhuvuduppgiftuppgiften ärpå Konsumentverket. Konsumentverkets

träffas mellanavtalförblir tillsyn i första deutöva överatt som
förut-och under vilkanäringsidkare och konsumenter, inte om

viss näringsverksamhet.sättningar näringidkare skall bedrivaen en
tillfrån länsstyrelsernaTill kommerdet också överföringatt en

koncentrering statligKonsumentverket icke önskvärdutgör aven
myndighetsutövning.
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Kammarkollegiet eller Kommerskollegium

Vi har inom utredningen övervägt också föreslå de återståendeatt att
tillstånds- och tillsynsuppgifterna enligt den lagen anförtrosnya
Kammarkollegiet eller kanske Kommerskollegium.

Kammarkollegiet har bl.a. till uppgift bevaka ochrättatt statens
andra allmänna intressen i mål och ärenden. Vidare bedriver kollegiet

omfattande uppdragsverksamhet vad fond- och förmögenhets-en avser
förvaltning risk- och skadereglering försäkringsliknandesamt -
verksamhet och stöd till små och medelstora myndigheter inom de
rättsliga, ekonomiska och administrativa områdena. Inom kollegiet
finns hög kompetens inom såväl det juridiska ekonomiskasom
området.

Kollegiets verksamhet tillär övervägande del uppdragsfinansierad.
I 1993942138 Kommerskollegium har föreslagitsprop. m.m. en

renodling Kommerskollegiums verksamhet handelspolitiskav som
myndighet. Enligt förslaget skall Kammarkollegiet bl.a. föransvara
auktorisationen rörande tolkar och översättare resegarantiverk-samt
samheten från och med den i juli 1994.

Kammarkollegiet skulle kunna erbjuda bra miljö det gällernären
tillsynen pantbankernaöver eftersom det inom myndigheten finns både
juridisk och ekonomisk kompetens.

Men vi har kommit fram till den centralisering det skulleatt som
innebära jämfört med det nuvarande knappast uppvägssystemet av
motsvarande fördelar.

Motsvarande bedömning kan enligt vår mening också igöras fråga
alternativet Kommerskollegium.om

En enda länsstyrelse för alla pantbanksärenden landeti

I vår diskussion hur myndighetstillsynen bör organiseras har viom
funnit den nuvarande ordningen med länsstyrelsernaatt till-som
synsmyndighet har vissa brister bl.a. på grund det begränsadeav
antalet tillståndsärenden. Eftersom antalet ärenden redan få,är ärnu
det försvårt många länsstyrelser inte bara bygga kompetens påatt upp
området också vidmakthålla den. Den provkartautan föreskrifteratt på
länsstyrelserna meddelat i samband med tillståndsgivningen visar att
skillnaderna i vissa fall är så påtagliga de knappast låter sigatt
förklaras enbart regionala skillnader.av

finnsDet därför skäl för framkomligpröva föratt väg attom en
lösa den kompetensproblem samla tillstånds-typen är ochattav
tillsynsuppgifterna på enda landets länsstyrelser. Vi vill docken av
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Finansin-lika litet den medsådan lösningframhålla att somen
be-decentraliseringtillgodoser det önskemålspektionen avom en

framhålls i direktiv.slutsnivåerna vårasom
ärenden till endakoncentrationlösning innebärEn av enensom

avvisats i andra sammanhang.har ocksålänsstyrelse
ändring i förordningen1993:1294Genom förordningen om

sedan den januarilänsstyrelseinstruktion gäller 11990:1510 med
överenskommelse medlänsstyrelse efter1994 enligt 32 § att enena

tjänstemänersättning ställa sinakan någonlänsstyrelse mot avannan
ellerförfogande för föredragandelänsstyrelsenstill den andra att, som

handläggningen visst ärende ellerdelta ipå något sätt, ettannat enav
viss ärendegrupp.

länsstyrelse tillhosmöjligt föra kompetensalltså överDet är att en
länsstyrelsetjänstemanhelt enkelt låta påatt enenen annan genom
denlänsstyrelse undervissa ärendenhandlägga på senareen annan

innebär smidig lösning på de kompetens-länsstyrelsens Det enansvar.
före-vanligti ärendetyper intekan uppstå ärproblem somsom

just pantbanksärenden.alla länsstyrelser,kommande på t.ex.

länsstyrelse sitt läninomVarje

förgrund det anfördautredningenVi har inom på stannat attav
tillsynsupp-tillstånds- ochlänsstyrelserna skall ha kvarförorda att

giften.
förslag bliruppgift meddenna vårtvi påminnerMen attom

reducerad.åtskilligt

Överklagande8.20

bort.till regeringenMöjligheten överklagaVårt förslag: tasatt
hosstället kunna överklagasbeslut skall iLänsstyrelsens en

förvaltningsdomstol.allmän
Överprövningen Prövningstillstånd skallskall börja i länsrätt.

prövning i kammarrätt.krävas för
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förhållandenNuvarande

§ pantlånelagen bestämmelser besvär polis-27I överges om m.m.
myndighetens och länsstyrelsens beslut. Bestämmelserna utesluter att

eller förvaltningsdomstol beslut fattatsallmän domstol överprövar som
enligt denna lag.

beslut kan överklagas hos länsstyrelsen.Polismyndighetens
regeringen.Länsstyrelsens beslut skall överklagas hos

verkställsPolismyndighetens och länsstyrelsens beslut omedelbart,
föreskrivits.inte något annatom

besvärstid intagenTidigare fanns bestämmelse iäven omen
1971:290 medfördeparagrafen. Införandet förvaltningslagen attav

besvärstidsärskilda besvärstiden månad med denden ersattesom en
i 12 § förvaltningslagen.veckor föreskrivstreom som

Våra skäl

14 till regeringenpromemorian Ds 1982: Färre besvärsärendenI Ju
föreslagit reglernainom regeringskansliethar arbetsgrupp att omen

systematiskt.överklaga ärenden till regeringen överrätt att ses
promemorian har tagits i proposition regering-Förslagen i en omupp

prop. 1983842120, KU23, rskr.befattning med besvärsärendenens
Även SB 1983:1 fortsatta delegerings-250. i betänkandet Ds Det

förändrad besvärsprocess behandlats.arbetet i regeringskansliet har en
kortare handläggningstider, enhetligareSyftet med äröversynen

besvärsärenden hos regeringeninstanordning och färre utan att
effektiviteten i förvaltningen minskar. Enligträttsäkerheten eller

utsträckning möjligtriktlinjerna bör regeringen i så avlastasstor som
politiska ställningstaganden.ärenden inte kräversådana som

uppfattning förtsnämnda betänkandet har motsvarandeI det ennyss
lämnats ändring i vissa angivna lagarfram. Förslag har här också om

ändring i pantlånelagen föreslogs dock inte.och förordningar. Någon
promemorian anförde Länsstyrelsen isitt remissyttrandeI över

besvärsprövningen bordeGöteborgs och Bohus län bl.a. kunnaatt
till centralt ämbetsverk, förslagsvisdelegeras från regeringen ett

Kommerskollegium.
regeringen rörande pantlånerörelseAntalet besvärsärenden hos är

litet. Under perioden 1975-1984 förekomvisserligen ytterst ett
1985-1993 har ärenden före-ärende 1982. Under perioden tre

1993. hittillskommit 1985, 1992 och Under 1994 har baraår ett
ärende förts till regeringen.

220



Utredningens övervägandenSOU 1994:61

Vi dock, vårt huvudförslag tillstånds- ochoavsettanser attom
tillsynsuppgifterna fortsättningsvis blir kvar länsstyrelsernahos genom-
förs, flera skäl talar för möjligheten överklaga tillatt regeringenatt att
bör avskaffas.

Enligt Europarådets konvention angående skydd för de mänskliga
rättigheterna och grundläggande friheterna skall det gällernärenvar,

hans civilapröva rättigheter och skyldigheter,att berättigad tillvara
opartisk och offentlig rättegång inom skälig tid och infören en

oavhängig och opartisk domstol enligtupprättas lag.som
För tillmötesgå bl.a. konventionens krav infördes denatt 1 juni

1988 lagen 1988:205 rättsprövning vissa förvaltningsbeslutom av
rättsprövningslagen. Lagen möjlighet få ärende prövatatt ettger av
Regeringsrätten, vissa förutsättningar uppfyllda.ärom

Rättsprövningslagen for närvarande Fri-över och rättig-ses av
hetskommittén Ju 1992:01. Kommittén kommer sinatt rapportavge
vid halvårsskiftet 1994. Kommittén skall enligt sina direktiv dir.
1991:119 ställning till den svenska kontrollen förvaltnings-ta om av
beslut bör förbättras så generell möjlighet till domstolsprövningatt en
införs. I uppdraget ingår hur framtidapröva reglering böratt en vara
utformad området.

Domstolsutredningen har i sin SOU 1991: 106 Domstolar-rapport
inför 2000-talet del A 424, 434 föreslagit länsstyrelsensna atts.

beslut- det fråga länsstyrelsenär fattar beslutoavsett attom om som
första instans eller prövar myndighets beslut bör kunnaen annans -

länsrätt förstaöverprövas domstolsinstans.av som
När det gäller uppgiften kommunalaöverpröva och lokalaatt

myndigheters beslut, Domstolsutredningen övervägande skälattanser
talar för länsstyrelsen tills behållervidare den uppgiften s. 438.att

En ändring i den riktning Domstolsutredningen föreslår innebärsom
de ärenden pantbanksverksamhetatt rör sprids till 24utsom

domstolar. De kommer på grund ärendenbristen svårt attav
bygga någon speciell kompetens.upp

förslagDe till avreglering vi lämnar innebär emellertid mångaatt
de ärenden med dagens regelsystem kan svåra avgöraav attsom vara

försvinner bilden. Den föreskriften 32 § länsstyrelsein-iur nya a
struktionen möjlighet till kompetensöverföring mellansom ger
länsstyrelserna, underlättar också lösningarna dessa problem.av

Även länsrätt får få mål deden här ändåärtypen,om en av av
karaktär många andra mål länsrätterna har. Detsamma som som

kommer nästan uteslutande bli fråga huruvidapröva deatt attom
bakomstår pantbank lämpliga med hänsynär tillpersoner som en

kravet banken skall driva från det allmännas och konsumen-att en
sida sund verksamhet försäkringskravetternas uppfyllt.ärsamt om
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sådankreditgivningsverksamhet, dvs.gällerdetNär annan
till-kreditmarknadsbolagslagen,omfattas prövaskreditgivning avsom

Finansinspektionen.första handitillsynsärendenstånds- och av
Kammarrätten itill kammarrättenöverklagasInspektionens beslut

endaärendena tillkoncentrerasden ordningenStockholm. Genom en
enda domstol.myndighet och en

pantbankernabedriver i dag har dock långtverksamhetDen som
kreditmarknads-samhälletbetydelse föravgörandeifrån somsamma

i förstaskälen till vi inteverksamhet har. Det ärbolagens attett av
tillsynsmyndighet förFinansinspektionenföreslagithand har pant-som

bankerna.
31993942100 bilaga1994 prop.budgetpropositionregeringensI

i deinstansordningenmedarbetet över13 14 sägs att ses. -
inte haromfattarrättsprövningslagen ännuärendegrupper som

avslutats.
förordavi kunnanämnda arbeteföregripaUtan attatt anser ossnu

ärenden skall upphöra.med dessabefattningregeringens

förslagkonflikt grund vartmöjlig páEn av

konsu-kreditgivningen bygger bl.a. påi frågaförslagVåra attom
kreditgivning. Detför pantbankernasskall gällamentkreditlagen även

tillsynsuppgifter i frågafårKonsumentverketfår till följd att om
därigenompantbank blirkreditgivning. Enpantbankernas upp-

föreläggaKonsumentverket, rättägergiftsskyldig attmot som
till verket.uppgifter eller handlingarvid vite lämnapantbanken utatt

överklagas till kammarrätten.fårverketföreläggandenSådana av
begärakommalänsstyrelse kantänkbartDet är attatt enaven

sak kan dåuppgifter. Sammamotsvarandepantbank lämna utatt -
samtidigt bådekommagenomförs prövasförslagvårt att avom -

och kammarrätt.länsrätt
konflikt.sådan Vårlösningförslag påinget konkretVi har av en

praktiskabehöver innebära någrakonflikten intebedömning är att
det finnsSom viteoretiskdenproblem är art.attutan seravmer

Konsumentverketlänsstyrelse ochberördförhinderinget att en
inskall begäramyndigheternakommer överens somavom vem

in, kankommerhandlingarnabegärdasedan dehandlingarna. När
informerabehövsdeomfattningi denmyndigheterna ansersom

varandra.
viprövningstillståndinförande krav påförslagDet somavom

till lösa detmöjligen också bidraavsnitti kanlämnar nästa att nu
nämnda problemet.
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Prövningstillstánd skall krävas vid överklagande till kammarrätt

Enligt den nuvarande ordningen kan fråga enligt pantlånelagenen
bara iprövas instanser,två nämligen länsstyrelsen och regeringen. Om

regeringen inte längre skall ha kvar överprövningsuppgiften och
frågorna flyttas ned till allmän förvaltningsdomstol, dvs. länsrätt,
kommer instanskedjan bli längreavsevärt länsstyrelse,att länsrätt,
kammmarrätt och eventuellt Regeringsrätten. Det innebär bl.a. detatt
kan längre tid innan frågata blir slutligt avgjord.en

I l99394tl33 ändrad instansordning iprop. de allmännaom
förvaltningsdomstolarna föreslås det prövningstillstånd skall krävasatt
i ledet länsrätt-kammarrätt, främst i de fall målet prövats av en
förvaltningsmyndighet, innan det länsrätt.prövats av

Enligt propositionsförslaget skall de grundläggande bestämmelserna
prövningstillstånd i kammarrätt in i förvaltningsprocesslagenom tas

1971:291. Regler vilka mål eller målgrupper skall omfattasom som
krav på prövningstillstånd skall däremot enligt förslagetav inte intas

i förvaltningsprocesslagen i de materiella författningarna.utan
Mot bakgrund vad vi kravav sagts på pröv-som att ettnu anser

ningstillstånd bör införas i den pantbankslagen.nya

Domstolsprövningen länsstyrelsens beslut länsrätteniav

Vid överprövningen länsstyrelsens beslut hos länsrätten kommerav
frågan någon skall föra det allmännas talan.upp om

Ett förfarande hittills har tillämpats i många mål förevaran-som av
de slag beslutsmyndighetenär att tillfälle sig. Igetts sådanaatt yttra
mål har den enskilde inte någon egentlig motpart.

Domstolsutredningen har dock i det tidigare nämnda förslaget
förordat tvåpartssystem i förvaltningsprocessen.ett

Vi föreslår länsstyrelsen skall fåatt ställning ipartsom processen.
Det innebär länsstyrelsen också fåratt möjlighet föra vissaatten
frågor vidare från länsrätt till kammarrätt. Vi bedömer det senare som
viktigt för utvecklingen enhetlig rättstillämpning.av en

Kostnader

De kostnader för den ökade belastningen på domstolsväsendet som
vårt förslag drar med sig kan inte bligärna obetydliga.än Detmer
följer målens rimligtvis mycket låga antalav och begränsade be-
skaffenhet.
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besparingar meddeKostnadsökningen får också vägas mot som
denförenklingen i prövningen,kraftigadenförslaget uppnås genom

regeringsä-slopandetärenden ochreduceringen antalettroliga avav
rendena.

föreslagnadenslutresultatetbedömning måsteEnligt vår av
nettosbesparingmindreöverprövningen bliändringen i fråga enom

för statsverket.
Även organisatio-enskilda företag,allmänhetenberördaför den --

innebäraförslag i denna deltorde vårtkommuner snararener, -
kostnader.ökademinskade än

avsnittitill vadVi hänvisar också sägssom
givetvistillfyllest, kaninte skullevi har anförtOm det ansessom

avgift jfr avsnitt.medöverklagandena nästabeläggaövervägas att en

8.21 Avgifter

länsstyrelsensskall själva bekostaPantbankernaVårt förslag:
föreskrifter avgifterna skalltillsynsverksamhet. Närmare om

regeringen.meddelas av

förhållandenNuvarande

tillsynsverksamhet.länsstyrelsensbetala förintePantbankerna behöver

Våra skäl

enligt denskall förekommamyndighetsverksamhetallVi att somanser
avgifterfinansieraspantbankslagen bör i attstort sett genomnya

och för vilkaverksamhetenberörsdembetalas närmast avsomav
tillfårverksamheten nytta.anses vara

tillståndshavarna ochhandi förstai frågadå kommer ärDe som
bli.tillståndshavarnakan dock baraAvgiftsskyldigaderas kunder.

övervältrasfinnssådantdärefter i månfår denAvgifterna utrymmeett
pantbankstjänsterna.prissättningenkundernapå avgenom

tillsynlänsstyrelsenverksamhet utövarexempelSom på somannan
fastighetsmäklarna.avgiftspliktig kanoch nämnasäröver som
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därvidprincipen för avgiftsuttaget börgrundläggandeDen attvara
för den verksamhetbestäms de täcker kostnadernaavgifterna så att

länsstyrelserna. Avgifternaenligt förslag skall bedrivasvårt avsom
för själva tillståndsgivningensåledes inte bara täcka kostnadernaskall

verksamheten.den fortlöpande tillsynenockså överutan
behandligenför de kostnaderavgift skall kunnaEn även tas ut som

inte till tillstånd föranleder.ansökan leder någotav en som
uteblivenvilken betydelsefråga här kommerEn är ensom upp

tillstånds fortsatta giltighet. Enbetalning skall få för meddelatett
uppfattas tillståndshavaren inteavgiftsbetalning kanutebliven attsom

emellertid intesitt tillstånd. Vilängre vill ha kvar attanser en
uteblivenbetalning skall ha sådan betydelse. Enutebliven anses en

drivas in i vanlig ordning.avgiftsbetalning bör i stället
bör regeringen utfärda i formreglering behövsDen närmare som

verkställighetsföreskrifter.av
beräkninghär utföra kost-Riksrevisionsverket kan närmare aven

länsstyrelsernas tillsynsverksamhet.naderna för
punkt innefattarförslag dennaVi medvetna påär attattom

till företag ochutsträckning vältras frånkostnader i viss över staten
förslaget ändå motiverat.andra, vi ser sommen

avgiftsbelägga ocksåmöjlighetenVi erinrar här över-att ettom
länsrättens beslut- detlänsstyrelsens ellerklagande närmastseav

föregående avsnittet.

8.22 Sekretess

kredittagarnas förhållande tillVårt förslag: Uppgifter om en
fall där följerfår lämnas i andra detpantbank inte änut av en

författning får ske.sålag eller någon attannan
skall inte följaenligt 20 kap 3 § brottsbalkenNågot ansvar

tystnadsplikten.för den bryter motsom

förhållandenNuvarande

tystnadsplikt eller handlingssekretess finns intebestämmelseNågon om
nuvarande pantlånelagen.i den
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Våra skäl

De uppgifter pantbank har kredittagarna detär slagsom en om attav
de bör skyddas med hänsyn i första hand till den personliga in-
tegriteten.

Tystnadsplikt gäller enligt kreditmarknadsbolagslagen för styrelse-
ledamöter, anställda och andra befattningshavare t.ex. revisor ien

kreditmarknadsbolag och utländskt kreditmarknadsföretag.ett ett
En motsvarande tystnadsplikt föreskrivs i bankrörelselagen.
I avsnittet Anteclazingsskyldighet har vi bl.a. i frågan hurom

anteckningar får föras någon motsvarande tystnadspliktsagt, inteatt
gäller i pantbanksverksamhet, i de fall uppgifterna kundernautom om
registreras och förs med hjälp ADB-medium. Tystnadspliktenettav
följer då datalagen.av

Enligt vår uppfattning bör tystnadsplikt gälla hursamma oavsett
uppgifterna kredittagarna registreras hos pantbank. Det behovom en

skydd kränkningar den personliga integritetenmotav av som
pantbankskunder har, skiljer sig i det här avseendet inte från exem-
pelvis andra kredittagares behov skydd.av

Samma regler bör därför det härpå området gälla för pantbanker
för andra kreditinstitut.som

En bestämmelse tystnadsplikt behöver dock inte straffsank-om vara
tionerad. Vi har i andra sammanhang varning och återkallelsesagt att

tillstånd minst lika effektivaär medel för regelefterlevnad. Viav anser
det gäller i fråganäven regelatt tystnadsplikt. Det innebärom en om

alltså den bryter tystnadsplikten inte skallatt fällas tillmotsom ansvar
enligt brottsbalken.

innebärDet dock inte företaget kan undgå enligt denatt ansvar
arbetsrättsliga lagstiftningen och skadeståndsskyldighet. Sist nämnda
sanktioner vi varaockså väl effektivaså straffsanktionanser som en

enskild Dessutom bör framhållasmot pantbanksen attperson. en
följsamhet det gäller föreskriftennär tystnadsplikt är fleraom en av
omständigheter kan läggas till grund vid omprövningensom ettav
tillstånd.

Vad här har tystnadsplikt bör gälla också hand-sagtssom om
lingssekretess.
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8.25 Ikraftträdande

föreslår lagstiftningen iVi den kraft den 1 april 1995.sättsatt nya
En del Övergångsbestämmelser behövs dock se lagförslaget.

uppfylla de kraven behöver bl.a.För pantsedeln ändras. Viatt nya
med pantbankerna i tid skall hinna förbruka sinaräknar lageratt av

blankettergamla etc.
ändringar i gällande lagar vi föreslårDe bör träda i kraftsom

samtidigt den pantbankslagen. innebärDet in-t.ex. attsom nya
formation effektiv enligt 6 § fjärde stycket konsument-räntaom
kreditlagen i dess lydelse skall lämnas frånredan och med den 1nya
april 1995 skyldighet bör dock uttryckligen iDenna lagen begränsas

.
till pantlån har tagits efter ikraftträdandet.att avse som
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9 Kostnader

Statens begränsasengagemang

förslag vi begränsningen iDe lämnar innebär i sak stark denen
hittillsvarande statliga kontrollen pantbanksrörelserna. Hela behovs-av
prövningen försvinner. Vi behåller emellertid kravet tillstånd förpå

få etablera pantbank. Länsstyrelserna skall ha kvar dessaatt en
uppgifter, föreslagna förenklingarnabefrias sikt de frånpåmen genom

administrativt merarbete.ett

Effekter

kostnaderAdministrativa

pantbanksverksamhetenförslag innebär fortsättningsvisVärt ävenatt
tillständs-förkommer medföra kostnader och tillsynsförfarande.ettatt

bli lättareEnligt förslag skall det inte bara pantbank.vårt öppnaatt
statliga kontrollenSamtidigt den nuvarandeskall pantbanksverk-av

samheten starkt begränsas.
kostnadernaocksåsist sagda innebär för tillständs- ochDet att

förhållandei tillbegränsas vad följer dentillsynsverksamheten som av
nuvarande pantlånelagen.

medförAtt det skall bli lättare dock i denpantbanköppnaatt -
ytterligare administrativalättnadernaman kommer utnyttjasatt att-

kostnader kommer uppstå.att
Till följd kommer underden föreslårövergángsregel viav ensom

övergångsperiod förnya sina tillståndsamtliga pantbanker behövaatt
enligt den pantbankslagen. alltså länsstyrelsernaDet innebär attnya

förkommer behöva anspråk klara ocksåytterligare ita attatt resurser
den uppgiften.
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Andra kostnader

Våra förslag innebär vissa kostnader övergångsvis uppstår hosatt även
pantbankerna.

För uppfylla de kraven behöver bl.a. pantsedeln ändras.att nya
Många pantbanker har lager färdigtryckta pantsedlar lagennärav som
träder i kraft inte längre kommer kunna användas. Huratt stor
kostnaden blir beror på lagen träder i kraft.när Med det förslag till
i kraftträdande vi lämnat räknar vi med pantbankerna i tid skallatt
hinna förbruka sina lager gamla blanketter.av

En ytterligare kostnad följer behovet fram avtals-att taav av nya
formulär.

De ADB-program pantbankerna använder behöver också ändras till
följd det kravet på pantlösarensäven personuppgifter skallattav nya

Ävenantecknas pantbanken. här uppkommer således kostnader förav
pantbankerna.

Redovisning hur förslagen skall finansierasav

Tillstånds- och tillsynsverksamheten skall avgiftsfinansieras. Målet är
full kostnadstäckning.

innebärDet avgifterna skall bestämmas så de täckeratt att ett
administrativt förfarande i länsstyrelsen. Förfarandet i länsstyrelsen
bör innefatta denäven prövning tillstånd kan kommaettav m.m. som

ske i allmän förvaltningsdomstol. För närvarandeatt överprövar
regeringen länsstyrelsens beslut. Under den IO-årsperioden harsenaste
förekommit endast fåtal sådana ärenden hos regeringen. Det finnsett
inte någon anledning antalet överklaganden ökar detatt anta att när
blir lättare pantbank.öppnaatt

Sammantaget torde förslagvåra på sikt innebära besparingar för
både pantbankerna och pantbankskunderna, också för statsför-men
valtningen.
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10 EG-anpassning

Våra förslag ligger i linje med EES-avtalet och EG:s regelverk.
När det gäller konsumentskyddet innebär förslaget tillnärmningen

till EG:s konsumentdirektiv. Vi har dock längregått något attgenom
låta konsumentskyddet förhållandevis kreditbeloppäven små ochavse
korta kredittider.

förslagVåra i fråga konsumentskydd skiljer sig inte hellerom
från de regler tillämpas inämnvärt exempelvis Storbritannien ochsom

Finland.
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F
mKommittédirektiv
E lå

1993:110Dir.
pantlåneverksamhetlagstiftningenÖversyn omav

1993:110Dir.

1993-09-23regeringssammantrâdevidBeslut

anför.WesterbergstatsrådetP.Näringsdepartementet,Chefen för

Mitt förslag

pantlåneverksamhetenför övervägatillkallassärskild utredare attEn om
särskild Om utredarenlag.regleradbörframdelesäven engenomvara

pålaglig regleringfinns behovfortsättningenifinner det även avatt
redovisas.lagsådanförslagområdet bör enom

översynBehovet enav

omprövninginriktat påavregleringsarbeteRegeringens aven
inte kanochkonkurrensenhämmarregleringaroffentliga somsom

förnödvändigaRegler kansamhälleliga intressen.andraförsvaras varaav
ekonomiskaförmiljönochsäkerhet att tryggaliv, hälsa, samtskyddaatt

effek-ocksåföretagen kanförspelreglertydligaGenomintressen.
uppnås.ekonominitivitetsvinster

regleringarbl.a. utmönstraingåravregleringsarbetet sam-att varsI
alternativafinnaintäkternaöverstiger atthällsekonomiska kostnader samt

funk-marknadensinte störstyrningstatsmaktemaslösningar för som
itill förenklingarmöjlighetertill hittasyftar arbetetVidaretionssått. att

konsumenter.företagsåvälregelverket somgynnarsom
l949:722, ändradenligt lagen senastpantlånerörelseMed avses

lösörenlånerörelse pant.pantlånerörelse mottar1991:983 somsomenom
överklagas hoskanbeslutlänsstyrelsen,tillståndkrävsDet varsav

tvåkan sågas hapantlåneverksamhet. Lagendrivaregeringen, för att
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2

syften, nämligen dels skyddaatt låntagare, dels förebyggautsatta att
brottslighet.

Tillstånd endast länsstyrelsen det finns behovges attom ettanser av
rörelsen. l första hand skall tillstånd till kommun, bolag ellerges
ekonomisk förening har till syfte driva rörelsen villkoratt ärsom som
förmånliga för låntagama inteoch delägarnaeller någon råttsom ger annan

få idel vinsten. För enskildatt skall få tillstånd drivaatt en attperson
pantlånerörelse krävs har gjort sig känd föratt redbarhet ochpersonen
ordentlighet i övrigt lämplig.samt anses

innehållerLagen ytterligare bestämmelser direkt sikte på skyddettarsom
pantsättaren. Det gäller bl.a. låneavgiftens storlek, utfärdandetav av

pantsedel, regler för inlösande och försäljning.pant pantensav
Bland bestämmelserna till förär underlätta polisens arbete kanattsom

nämnas den vill pantsätta lösöre måste legitimera sig. Vidareatt ärsom
pantlånarenskyldig föra s.k.pantbok och bistå polismyndighetenatt påatt
olika sätt.

Länsstyrelsenmeddelar föreskrifter för hur rörelsen skall bedrivas.

Utgångspunkter för översynen

förarbetenaI 1949:201prop. till den gällande lagen pantlånerörelseom
framhölls den yrkesmässiga pantlåneverksamheten fyllde viktigatt en
uppgift på kreditväsendetsområde eftersom förden många tillden endavar
buds stående vinnavägen åtminstone tillfällig lättnad vidatt en

Ävenpenningbrist. utgångspunktema näringsfriheten inteattom en av var
i onödan inskränkasskulle ansågs reglering till skydd för låntagamaen
nödvändig. Pantlåneverksamhetenär etablerad företeelse pånumera en
marknaden finnsoch det tecken den under tid har ökat iatt senare
betydelseför konsumenternapå grund hushållensekonomiska situation.av

De gällande bestämmelserna pantlåneverksamhet iträdde kraft årom
1950 förändringaroch endast formell har vidtagits sedan dess.naturav
Samtidigt har under årens lopp antal andra bestämmelserinförtsett som
tillvaratar konsumenternas intressen. kanJag exempel nämnasom
marknadsföringslagen 1975:1418, konsumentkreditlagen 1977:981,
lagen ändring i lagen 1915:218 avtal och andra rättshandlingar påom om
förmögenhetsrättens 1976:185område och lagen avtalsvillkor iom
konsumentförhållanden1992:830. l-lärtill förutsättningarnakommer att
på marknaden väsentligt. Ocksåändrats på hur näringsrättsligasynen
regleringar bör utformas idag.är Bl.a. denna bakgrund kanmoten annan
ifrågasättas det därutöver behövs bestämmelser bl.a. berör vilkaom som
villkor skall gälla mellan pantsättarenkonsumenten pantlånarenochsom
näringsidkaren.
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regleringen pant-nuvarandedenviktigt motiv bakomEtt avannat
tillgreppsbrottslighet. Denna typförebygga avlåneverksamhet är att

sammanhangi olikaharproblem. Detalltjämtbrottslighet är stortett
gällerfylla detfunktion närharlagennuvarande attframhållits denatt en
stävjakunnaockså tordedärigenomdenstöldgods ochspåra attatt
finnasi så fallkanbrott. Detförebyggasådantgodsavsättningen samtav

bedrivandeförregleri framtiden behövstalar för det även avskål attsom
effektivnäringsfrihet ochintressetmåsteSamtidigtpantlånerörelse. av

gällernödvändig detnärregleringmåndenbeaktas. Ikonkurrens ansesen
spanandebrottsförebyggande ochpolisensunderlättaförpantlånerörelse att

inte blirregleringensåawägningar göras att mermåstearbete noggranna
kräver.skyddsintressetomfattande ingripande änoch

angelägetdetpantlånerörelse ärbestämmelsernaVid översyn omaven
syfteregleringar ärinför andragjortsövervägandendel varsatt ta somav
polisensunderlättastöldgodsavsättamöjligheterna samtminska attatt

detsamtidigtlösningartillfå uppslagDärvid kan somspaningsarbete. man
lagstiftningshänseendeiverksamhetlikartadintressetallmänna attav

sammanhangi dettavilltillgodoses. Jagkansättbehandlas samma
gällande lagen pant-denuppmärksamhetensärskilt fästa att om

dåtänkerJaglagen.utmönstrasbörinnehållerlånerörelse moment ursom
oförenlig medheltjagochbehovsprövning görsden varaansersomsom

alltförocksåframstårnäringsfriheten. Lagenpå somregeringens syn
detalj.ireglemnde

naturligtocksådetregelverket ärförändringgenomgripandeVid aven möjlig-Härvid börorganiseras.myndighetstillsynen börhurprövaatt
tillvaratas.beslutsnivåerdecentraliseringtillheterna av

börsärskild utredarejaganförtjag harvad attbakgrundMot enanserav
pantlåneverksamhet.lagstiftningenöversynförtillkallas göra omatt aven

Uppdraget

framdeles börpantlåneverksamhetenävenbör övervägaUtredaren om
lagstiftning.särskildreglerad engenomvara

beskrivning görasbörövervägandenaför avutgångspunktSom en
struktur.branschensomfattning ochpantlåneverksamhetens

regleringsärskild pant-behovetbör värdera avUtredaren av en
stävja brotts-delsskydda konsumenterna,delslåneverksamhelen för att

i vadbelysasbörsammanhangdettaarbete. lpolisensoch underlättalighet
tilländamålsenligtsättpå tar sammafinns andra lagar varamån det ettsom

bör observeraUtredarenpantlånerörelse. attlagenskyddsintressen omsom
pantlåne-förundantaginnehåller1992:830konsumentkreditlagen ett
bör199192283 97. Detjmfrstycket;tredje ana-l §verksamhet s.prop.
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lyseras vilka konsekvenser förslagutredarens i fråga pantlåneverk-om
samhetbör få för regleringen konsumentkrediter.av

I den mån utredaren fram tillkommer fortsatt reglering påkalladäratt en
förslagbör till lagregler fram.läggas

.uppdragetl bör ingå myndighetstillsynenäven pröva hur böratt
organiseras.Möjligheter till decentralisering därvidbeslutsnivåer bör tasav
tillvara.

Utredaren redovisaskall resultatet sitt 31arbete densenastav mars
1994.

Hemställan

Med hänvisning till vad jag har anfört hemställer jag regeringenattnu
bemyndigar chefen för Näringsdepartementet

tillkalla särskild utredare omfattad kommittéförordningenatt en av-
1976:119 lagstiftningenmed uppdrag göra översynatt en omav-
pantláneverksamheten

besluta sakkunniga, biträdesekreterare ochatt annatexperter,om
kommittén.

regeringenVidare hemställerjag beslutar kostnadernaskall belastaatt att
tolfte Utredningarhuvudtitelns anslag m.m.

Beslut

Regeringen till föredragandens och bifalleransluter sig överväganden
hanshemställan.

Näringsdepartementet

REGERINGSKANSLIETS
OFFSETCENTRAL
Stockholm1993
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PANTBANKS- 1993-12-13
UTREDNINGEN ENKAT
N 1993:06

Länsstyrelsens ärenden pantlånerörelserom

Länsstyrelseni län
. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . .Uppgiftslämnare
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .

Tillståndsgivningens1 tillsynensoch omfattning inriktningoch

1.1 Resursansprák

mycketHur i årsarbetskrafter gick tillstånds-det för allresurser
givning och tillsyn 1991under åren 1993 Fördela årsarbetskraften-

tillståndsgivningpå respektive tillsyn. tillståndsgivningenI bör även
räknas med det arbete läggs ned i samband med förfrågningar ochsom
vid överklaganden.

1.2 Kompetens

Vilken kompetens har de utför t.ex. jurist,arbetet eko-personer som
eller kompetensen bör möjligt i i för-annat; procentnom om anges

hållande till den redovisade årsarbetskraften

1.3 Befintliga tillstånd

Antal tillstånd den dec 19931
diariefördaAntal ansökningar under tiden 1983den l jan dec1-

1993 förAnge år.
Antal förfrågningar dvs. diarieförda ärenden aldrig resulteratsom

i formell ansökan, får uppskattas under tid förAnge år.en samma
Antal avslag under tid behov pantlånerörelse inteattsamma pga av

föreliggaansetts
Antal avslag under tid sökandenföreståndaren inteattsamma pga

lämpligansetts
Antal överklaganden under tidsamma
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Ändringar1.4 befintligai tillstånd under tiden den 1 1983jan -1 dec 1993

Antal tillstånd återkallatssom
a behov rörelsen inteatt längre föreliggapga av anses
b rörelseinnehavarenföreståndarenatt inte längrepga lämp-anses

liga
Antal tillstånd upphört på grund Ange möjligtsom annan om

grunden.
Antal tillstånd villkorsändrats med avseende låneavgiften,påsom

andra avgifter eller andra villkor

1.5 Dispenser

Har dispensregeln i 13 § pantlånelagen tillämpats i något fall sedan
lagen trädde i kraft

Om ja, i fallså från vilken eller vilka regler dispensange medgivits
7 §2 och 9 11 §§.st -

1.6 Behovsprövning

Hur fråganprövas behov kan föreligga för etableringom anses av en
pantlånerörelse Vilka kriterier är avgörande vid denna bedömning

Om tillstånd ellervägrats återkallats på denna grund, hur har
beslutet motiverats

7 Kommunal företrädesrätt

Har den kommunala företrädesrätten aktualiserats i något fall

1.8 Lämplighetsprövning

Vilka kriterier läggs till grund för tillståndvägra respektiveatt
meddela tillstånd i pantlånelagen kriterier redbarhet ochanges som
ordentlighet i övrigt lämpligsamt

Om tillstånd vägrats ellerett återkallats ifrågavarandepå grund, hur
har beslutet motiverats
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1.9 Tillsyn

tillsynenHur utövas
I vilken utsträckning inleds tillsynsärenden anmälningar frånav

polis,utomstående åklagare, kommun, enskild eller annan

I vilken utsräckning inleds tillsynsärenden länsstyrelsensgenom
initiativ

med1.10 Kontakter andra myndigheter

vilka myndigheter ocheller registerFrån hämtar länsstyrelsen
vanligtvis in information det gäller tillståndsgivning och tillsynnär

2 Vissa reglerarbeslut avtalparternassom

låneavgifterDe beslutats länsstyrelserna varierar högstm.m. som av
Som exempel kan i fallnågot har avgiftavsevärt. nämnas påatt en

48 % beslutats i falloch avgift 27 %.på När det gällerett annat en
expeditionsavgifterna varierar de från 15 kr till 50 kr.

2.1 Ldneavgijler m.m.

visaHur bestäms låneavgiften med exempelgärna ett
Hur bestäms Övriga avgifter visa med exempelgärna ett
Vilka villkor gäller för expeditionsavgiften får lånetnär närtas ut,

lämnas eller det lösesnär

2.2 Försäkringsskydd

Hur bestäms försäkringsskyddet, dvs. vilka kriterier läggs till grund
för kravet till betryggande beloppuppnåatt

3 Handläggningsrutiner m.m.

Finns det inom riktlinjerlänsstyrelsen några allmäna eller mallar som
brukar tillämpas i ärendena
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Övrigt4

Har i anslutning till meddelade tillstånd föreskrivits vilken denstatus
utfärdade pantsedeln skall ha dvs. den får överlåtas eller inteom

Vilka dödningstörfaranden tillämpas pantsedel förkommitom en
Har särskilda föreskrifter meddelats för dödningsförfarandet

i villkorenHar för tillstånd medgivits pantboken får föras påatt
ADB-medium

Andra synpunkter från länsstyrelsens sida
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Sammanställning länsstyrelsernas enkätsvarav

Befintliga tillstånd m.m.

Antal tillstånd den 1 december 1993 uppgick till 30 enligt följande:

Å Tillstånd @ Tillstånd

Blekinge 0 Norrbottens 0
Gotlands 0 Skaraborgs 1
Gävleborgs 0 Stockholms
Göteborgs och Bohus Södermanlans4 0

2Hallands Uppsala 1
Jämtlands 1 Värmlands l
Jönköpings 1 Västerbottens l
Kalmar 0 Västernorrlands 1
Kopparbergs 0 Västmanlands 1

ÄlvsborgsKristianstads 0 3
ÖrebroKronobergs 1
ÖstergötlandsMalmöhus 3 3

Resursanspråk

länsstyrelserEn del har hur mycket det gick för till-angett resurser
ståndsgivningen och tillsynen under åren 1991-1993 i årsarbetskrafter
åa. länsstyrelser harNågra valt i antalresursåtgångenatt ange
arbetsdagar. Flertalet länsstyrelser har det är svårtuppgett att att

eftersom ifrågavarandeuppskatta resursåtgången tillstånds- och
tillsynsverksamhet bara mycket liten del länsstyrelsernasutgör en av
verksamhet. Länsstyrelsen i Hallands län har den grundpåsagt att av
dessa svårighetern inte kan lämna uppgift.någon En länsstyrelse har

i timmar. de fall länsstyrelsenresursåtgången I inte gjortuppgett
fördelning mellan tillståndnågon och tillsyn redovisas resursåtgången

under tillstånd.

utnyttjat.Varav 1
2Sammanlagt 6 kontor.
331.12.1993 4.
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Län Tillstånd Tillsyn

Blekinge
Gotlands
Gävleborgs 2 timår ca
Göteborgs och Bohus 0,01-0,02 åa

huvudsakligen tillsyn
Hallands
Jämtlands 0,01 åa 0,0l-0,06 åa
Jönköpings 0,01 aa
Kalmar 2 dagar ca
Kopparbergs
Kristianstads 0,01 åa
Kronobergs marginell marginell
Malmöhus 0,05 0,05
Norrbottens
Skaraborgs 2 dagarår minst
Stockholms 5 dagarår 15 dagarår
Södermanlands 1 dagâr
Uppsala 1 dagår
Värmlands 0,018 áa 0,005 aa
Västerbottens 0,1 åa 0,1 åa
Västernorrlands
Västmanlands 0,05 åa 0,1 äa
Älvsborga 1 dagår 2 dagarår
Örebro 0,04 áa 0,015 áa
Östergötlands 0,1 0,1

Kompetens

De utför och för tillstånds- och tillsynsupp-personer som ansvarar
gifterna beslutande regel jurister.är I läntvâ dessasägssom
uppgifterna has hand med ekonomutbildning medom av personer men

juridisk kompetens och i län med enbart ekonomut-etten av person
bildning i län med landskanslistutbildning.samt ett Ett länav person

den för arbetsuppgifternaatt saknar juridisk ochuppger som ansvarar
ekonomisk kompetens.
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Diarieförda ansökningar

under tiden den 1 januaritillståndansökningarAntal diarieförda om
till 59. Alla ansökningaruppgick sammanlagt19931983 l december-

tillståndtidsbegränsadenyetableringar. Eftersom baradock inteavser
ansökningar förnyelsemeddelas någrahögst 10 är får avavser

avgjorda.ansökningar heller interedovisadeSamtliga ärtillstånd.
förGotlands län handläggerlän ochi BlekingeLänsstyrelserna

länsstyrelser-nyetablering. Enligt vadansökningarnärvarande två om
perioden.ansökningar skett underökninghar avuppger enna

AnsöküwLäAnsökningarLän

Skaraborgs 1 1991
1°7199219935°jBl°kmg° 3 beviljadeStockholms 3 2

avgjord avslagl
1986, 1993;Gotlands 2 Södermanlands 2

avglord for-Uppsala 1993; avsåg1
Gävlebor, o tillståndelse2y1991avnGöwbmgs °°h Värmlands 1993

19931989, 3Bohus 4 st väster
Hallands 3 5G984 1982

1985, 1990Jämtlands 2
Jönköpings 5 norrlands 0

1986,1987,1988,Kalmar 4 Västmanlands 2 1983
1992 Älvsborgs 1984, 1989,4

K°PP°°3S ° 1990 1991
1989Kristianstads l örebro 4
1989, 1992Kronobergs 2 Östergötlands 3

19901984, 1986,Malmöhus 3
1992, 1993Norrbottens 2

Förfrågningar

aldrig resulteratärendendiariefördadvs.förfrågningarAntal som
Stora variationeruppskattats.tidansökan har förformelli sammaen

frågadetdelvis förklaraskan ärDessafinns mellan länen. att omav
förklaringperiod.lång Enrelativtuppskattningar över sett annanen

skiftar mellan länen.faktisktpantbankeretableraförintressetär attatt
uppskattningar.följandelämnatharLänsstyrelserna
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.Lin Förfrågningar

Blekinge 2 under perioden; 1992, 1993
Gotlands
Gävleborgs 1år
Göteborgs och Bohus 2-3år
Hallands 3-5 under perioden
Jämtlands 0
Jönköpings 1år
Kalmar 10 under perioden
Kopparbergs 2-3 5-6år, under 1993per
Kristianstads 10 under perioden
Kronobergs 2 under perioden; 1993
Malmöhus 2år
Norrbottens 3år
Skaraborgs 3 under perioden
Stockholms 5år intresset har ökat under årsenare
Södermanlands 2 under perioden
Uppsala 0
Värmlands under5 perioden; de fem årensenaste
Västerbottens 2-3år
Västernorrlands 2 under perioden; 1992, 1993
Västmanlands l under perioden; 1992
Älvsborgs IOår
Örebro enstaka
Östergötlands 3 under perioden 1992, 1993

Avslag m.m.

Under tid har åtta ansökningar tillstånd avslagits på grundsamma om
behov pantlånerörelse inte föreligga.att I fallenav av ansetts tre av

sedan sökanden underlåtit komplettera ansökningen iatt detta
avseende.

Beslut avslag nämnda grund har meddelats länsstyrel-om nu av
i följande län: Gotlands 1, Kristianstads 1, Kronobergs 1,serna

Skaraborgs 1, Stockholms 1, Södermanlands 2 och Västmanlands
1.

Inga avslag har under tid meddelats på grund sökan-samma attav
denföreståndaren inte lämplig. I de fall lämplighetenansetts ifråga-

har i fråga under handläggningensatts ärendetpersonen ersattsav av
annan person .

244



Bilaga 2:21994:61sou

länsstyrelsernas överklagats hos regeringenfall har beslutI sex
tid.under motsvarande

l; Stockholms 2;Kristianstads 1, Skaraborgs behov, behov -
pantsedelns status, Uppsala l, Västmanlandsbegränsat sortiment,

behovl;

Ändringar tillståndbefintliga tiden 1 januari 1983i under den -
19931 december

fått tillståndet återkallat grundpantlånerörelse har påverksamIngen
föreligga.rörelsen inte längre harbehov Däremot ettatt av ansesav

grund tillståndshavaren inte påbörjadetillstånd återkallats på attav
Länsstyrelsen i Stockholms län.verksamheten

Återkallelse tillstånd har heller inte skett grundpå avav
olämplighet.rörelseinnehavaren eller föreståndaren

grund. tillstånd harhar tillstånd upphört på TvåDäremot annansex
bolag rörelsen Jönkö-upphört i samband med övertogatt ett annat

Örebro län. tillstånd har upphört begäranpings län och Tre på av
grundStockholms län. tillstånd har upphört påtillståndshavaren Ett

gick Hallands län. Andra grunder förtiden för tillståndet utav
tillstånd har inte förekommit.upphörande av

låneavgifter,villkorsändringar i tillstånden med avseendeAntalet på
villkor byte föreståndare underandra avgifter eller andra ärav

period 50.ifrågavarande knappt
sådana ändringstillfällen före-Som exempel kan 17nämnas att

ÄlvsborgsÖrebro i Stockholms län och 6 i län.kommit i län, 15
inteGöteborgs och Bohus län har lämnat någonLänsstyrelsen i

Övrigaändringar skett i samtliga tilstånd.uppgiftnärmare utan sagt att
villkorsändringar i tillstånden skett vid tvålänsstyrelser har attuppgett

eller tillfällen.tre

Dispenser

fåtal fall§ har utnyttjats i sedanDispensregeln i 13 pantlånelagen ett
Göteborgslänsstyrelserna har endast de i ochträdde i kraft. Avlagen

ÖrebroÄlvsborgs och län dispensStockholms,Bohus, sagt att
Övriga länsstyrelser harmed stöd bestämmelsen.medgetts sagt attav

varitbestämmelsen eller det inte har aktuellt.de inte tillämpat att
i Göteborgs Bohus län har dispens från be-Länsstyrelsen och gett

§ 2 för expeditionsavgifter, innebärandestämmelsen i 7 attst
låneavgiften får expedi-den procentuellalånerörelsen utöver ta ut en
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bokforingsavgifttions- och mellan 30-50 kr lån.på Länsstyrelser-per
Älvsborgs Örebroi och län har också motsvarande dispenser.gettna

Länsstyrelserna i Göteborgs och Bohus län och Stockholms län har
sitti fall medgett frånäven dispens kravet i 11 § 2 st att pantenvar

försäljasskall inom den där pantsättningen Göteborg-ägtort rum
Mölndal, StockholmSundbyberg.

Dispens från kraven i 9 §§och 10 har aldrig medgetts.

Behovsprövning

De kriterier avgörande vid denna prövning skiftarär mellansom
länsstyrelserna. Länsstyrelsernas prövning leder dock regel till attsom

behov etablering föreligga. En avgörande betydelse förett av anses
prövningens utfall vilken vikt länsstyrelserna lägger vidär kommunens
yttrande.

Behovet enligt länsstyrelserna i första handprövas attgenom
fårkommunen sig ansökan. Andra remissinstanseröveryttra som
behovsfrågan skall polismyndighetennämnts när avgöras Länssty-är

relsen i Jämtlands län, Svenska pantbanksföreningen Länsstyrelsen
i Västmanlands län.

De kriterier avgörande vid denna prövningär enligtärsom
länsstyrelserna sammanfattningsvis följande.

antalet tillstånd och storlek Hallands länortens
behovet alternativ till bankerna för lösa tillfälligt uppkomnaattav
lånebehov Jämtlands län

förfrågningar etableringantal och kundunderlag Skaraborgsom
län
varusortimentet Stockholms län

.
lönsamheten hos redan etablerade pantlånerörelser Västmanlands

.
län
möjligheten erhålla kortfristiga lån på sätt änatt annat genom
pantsättning Värmlands län
viss till befintligahänsyn kontor, avgörande betydelsemen av
Älvsborgs län

Örebrobehovet fri konkurrens länav en. Östergötlandsmarknadssituationen med tanke överetableringpå
län

Länsstyrelserna i Göteborgs och Bohus län och i Stockholms län har
lämnat utförlig beskrivning behovsprövningen.en av
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Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län har vid de två tillfällen
styrelsen haft behovsfråganpröva behovatt föreligga i bådaansett
fallen. detI fallet skulle etablering ske i kommun därena det inteen
tidigare fanns någon pantlånerörelse. I det andra fallet det ivar en
Göteborg redan etablerad rörelse expanderade ochsom som av
utrymmesskäl behövde etablera filialkontor i Göteborg.ett

Länsstyrelsen i Stockholms län har kommunen hittills intesagt att
det inte skulle föreligga behovansett att ytterligare pantbanker.av

Frågan har därför egentligen aldrig ställts sinpå Länsstyrelsenspets.
skulle vid sin prövning, bakgrund den samhällsutvecklingmot av som
skett sedan lagens tillkomst den förändring skett isamt påsom synen
konkurrensens betydelse för konsumenterna, finna det svårt avslåatt

ansökan med hänvisning till det inte skulle finnasen behovatt av
ytterligare pantbanker.

I följande fall har länsstyrelserna inte något behovansett att av
etablering förelegat.

Länsstyrelsen i Gotlands län har avlagit två ansökningar, år 1981
och år 1986, med motiveringen det inte förelåg något behovatt av en
pantlånerörelse i Gotlands kommun eftersom det kortfristiga lånebeho-

kunde tillgodoses redanvet befintliga låneinstitutioner.genom
Länsstyrelsen i Kristianstads län har år 1981 tillståndvägrat på

ifrågavarande grund.
Länsstyrelsen Skaraborgsi län beslutade år 1992 avslåatt en

ansökan tillstånd få bedriva pantlånerörelse.att Som skälom för
avslaget anförde Länsstyrelsen behov rörelsen inte kundeatt av anses
föreligga. Enligt kommunens uppfattning fanns det inte något behov

sådan verksamhet. Länsstyrelsens bedömningav en grundade sig på
det ringa antal förfrågningar förekommit få etablerasom attom pant-
lånerörelse kundunderlaget i kommunensamt att ca. 25 000 invånare

litet. I beslutet delade länsstyrelsen kommunens uppfattningvar Rege-
ringen upphävde beslutet

Länsstyrelsen Stockholmsi län har år 1985 avslagit ansökanen om
tillstånd driva pantlånerörelseatt avsåg bara belåna guld- ochattsom
silverföremål Regeringen upphävde inte beslutet.

Länsstyrelsen i Värmlands län har vid tillfälle tillståndvägratett på
grund det för allmänheten fanns fleraatt möjligheter erhållaav att
kortfristiga lån på sätt än pantsättningannat dnr 32.099-8-79.genom

Länsstyrelsen i Västmanlands län har i fall avslagit ansökanett en
med hänvisning till lönsamheten för den på redan etableradeorten
pantlånerörelsen.
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Kommunal företrädesrätt

kommunala företrädesrätten aktualiseratsDen har i endast fallett
Malmöhus län 1985.

Lämplighetsprövning

De kriterier länsstyrelserna lägger till grund för lämplighetspröv-som
ningen följande Blekinge, Gotlands, Gävleborgs, Kopparbergs,är
Kristianstads och Södermanlands län saknar pantlånerörelser och
redovisas därför inte; inte heller Jönköpings län länsstyrelse sagtvars

frågan inte varit aktuell på många år, eller Västernorrlands länatt som
bara pantlånelagen tillämpas.uppgett att

KriterierLän

Göteborgs Sökandenoch skall utifrån polis- och kronofogderegister-
Bohus län utdrag kunna redbaranses vara en person.
Hallands Förekomst i register hos kronofogdemyndigheten och

polisen.
Jämtlands Laglydighet, stabil ekonomi.
Kalmar och föreståndarensSökandens kompetens.

frånKronobergs Yttrande polismyndigheten lämpligheten.om
Malmöhus Om det finns anmärkningarnågra sökandensmot

tidigare näringsverksamhet
Norrbottens Yttranden från polisen. Inspektion den tilltänktaav

lokalen tillsammans med polisen.
Skaraborgs Sökanden får inte straffad och resttörd hosvara

kronofogdemyndigheten.
Stockholms föreståndarenPå ställs krav erfarenhet liknandepå av

verksamhet, bl.a. värdering, administrativ ochav
kommersiell verksamhet han bestårsamt att en van-
delsprövning. Vid ansökan sökandebolagetuppger
normalt föreståndarens tidigare erfarenhet och under
handläggningen brukar sökandebolagets representan-

med föreståndare komma till lst ochter presentera
sig. bolagetPå ställs krav det solvent. Någonäratt
ingående prövning bolagets ekonomiska görsstatusav
dock inte och det heller inte ingåendenågongörs
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prövning dess möjligheter klara den framtidaattav
kapitalförsörjningen.

Uppsala Yttrande hämtas in från polis- och kronofogdemyn-
digheten.

Värmlands Om sökanden, enskildär eller före-som en person,
slagen föreståndare inte domstol fällts tillav ansvar
för brott i 8 ll eller 14 kap. brotts-som anges -
balken eller hos kronofogdemyndighet restförd förär
skatter eller avgifter kan dessa omständigheter läggas
till grund för tillstånd.vägra Har polismyndig-att
heten eller kronofogdemyndigheten i inteorten
framställt erinringar sökandens eller föreslagenmot
föreståndarens lämplighet meddelas i regel tillstånd.

Västerbottens Om polis och kronofogdemyndighet tillstyrker sökan-
dens lämplighet meddelas tillstånd.

Västmanlands Ekonomisk skötsamhet, dvs. inga skulder till det
allmänna. Eventuellt branschvana. Slagning i polis-
register.

Älvsborgs Föreståndarnas lämplighet kontolleras remissgenom
till polismyndigheten. Vidare personliga kontaktertas
för vederbörandesutröna kunskaperatt på området.
Föreslagen lokal inspekteras. Försäkringsfrågorna ge-
nomgås. En ekonomisk kalkyl för den tänkta verk-
samheten får lämnas.

Örebro Kontroll sker hos polis- och kronofogdemyndighet.
Östergötlands iDe pantlånelagen nämnda kriterierna bak-samt

grundforhållanden såsom branschvana, ekonomisk-
kompetens etc.

tillståndEtt har aldrig eller återkallatsvägrats på grund bristandeav
lämplighet hos tillståndshavaren eller föreståndaren. de fallI frågan
har kommit i samband med tillståndsgivningen har tidigareupp som

i stället föreslagits.sagts annan person

Tillsyn

Länsstyrelsen Stockholmi län har etablerade, väl fungerande kontakter
i de aktuella pantlåneföretagen. Kontakternatre upprätthålls genom
såväl telefonsamtal besök på länsstyrelsen företrädare försom av
företagen. Länstyrelsen har därjämte regelbundna telefonsamtal med
den ansvarige för tillsyn pantlåneverksamhetöver vid Stockholm-
spolisen. Länsstyrelsen sig därför ha mycket god bild huranser en av
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verksamheten fungerar. Länsstyrelsens mål utföra in-tvåär att
spektioner hos varje pantlånekontor.åretom

framgår tillsynenAv övriga länsstyrelsers sker årligattsvar genom
inspektion rörelsen i dess lokal och granskning pantsed-av genom av

Årsredovisningenräkenskapssammandrag. fordraslar och regelsom
länsstyrelse har vidare intein. Någon samråd bara skeruppgett att

med polisens spaningsrotel och också med länsskattemyndigheten.utan
Stockolms har detLänsstyrelsen i län undantagsvis kommersagt att

frånin klagomål pantbankerna missnöjda kunder. Klagomålen ärmot
affärsmässigaofta den de gäller den bedömningenarten attav som

banken och Länsstyrelsen inte kan ifrågasätta,gör t.ex. attsom
kunden inte har fått låna mycket han önskat. Vid enstakaså någotsom

förkommit. Länsstyrelsen har då efter kontaktfall har medpanten
konstatera kunden fått god ersättning för detpantbanken kunnat att

förkommit.som
från polis, åklagare eller vilka föranlettAnmälningar kommun

förekommittillsyn har inte under den 10-årsperioden isenaste
ÖvrigaStockholms län. länsstyrelser har det mycketäruppgett att

aldrig tillsynsärende initierassällan eller någonett utom-som av
i Värmlands län har bara till-stående. Länsstyrelsen sagt att ett

frånsynsärende har tagits efter anmälan polismyndigheten.upp
tillsynsärenden inledsSamtliga länsstyrelser har nästanuppgett att

alltid initiativ länsstyrelsen i samband med inspektion. Detpå enav
enskilda tillförekommer anmälan länsstyrelsen.göratt

myndigheterandraKontakter med

länsstyrelser hämtar in uppgifter från Polismyndigheten s.k.Samtliga
Kronofogdemyndigheten från kommunen.RPS-utdrag och samt

förekommer uppgiftskällaAndra myndigheter Läns-ärsom som annan
Västernorrland,styrelse Halland, Handelskammaren Värm-orten

Socialnämnden Jämtland, Konsumentverket Värmland,land,
Älvsborg,PantbanksforeningenSvenska Länsskattemyndigheten

Västernorrland.

Låneavgifter m.m.

länsstyrelser föreskrivit differentierade låneavgifterNästa alla har med
hänsyn till den säkerhet lämnas och till lånebeloppet. principDensom

tillämpas innebär för första låneavgiften lägre fördet äratt storasom
lån för För det andra avgiften lägre försmå.än äratt panter som
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typiskt lättvärderade och mindre utrymmeskrävande föränsett anses
andra I samtliga länsstyrelser har således begränsatpanter. stort sett
låneavgiften för obligationer värdehandlingaroch andra i förhållande
till lösöre lämnas iannat pant.som

När det gäller expeditionsavgifterna har länsstyrelse Kalmaren
dessa har differentierats med hänsyn till lånebeloppet.sagt att att

Annars har länsstyrelserna överlag föreskrivit bestämd expedition-en
savgift får för varje lån. dessa avgifterFör har vidaretas utsom
flertalet länsstyrelser föreskrivit de fårbara i efterskott, dvs.att tas ut

lånet löses.när
Länsstyrelserna i Jämtlands, Stockholms och Västmanlands län har

föreskrivit avgiften får i samband med lånet lämnas.att tas ut att
Länsstyrelsen i Stockholm har därmed uppnåttsagt att man en
anpassning till övriga kreditinstitut.

Örebrolänsstyrelser Värmland,Två har inte reglerat frågan om
expeditionsavgifen fårnär tas ut.

Länsstyrelsen Göteborgs och Bohus läni har skälighets-sagt att en
bedömning sker utifrån rörelsens lönsamhet, vilka avgifter får tassom

övriga rörelser inom och vilka avgifter tillämpasut ortenav som av
länsstyrelserna i Stockholms Malmhusoch län. Dessutom finns en
differentiering i villkoren innebärande det får lägre avgiftatt tas ut en
för värden lättbestämdaär och mindreärpanter vars mer som
utrymmeskrävande.

Även ÖrebroLänsstyrelsen län hari låneavgiften bestämssagt att
efter andra länsstyrelser. Länsstyrelsernasamråd med Kronobergsi

har framhållitoch Västmanlands län deti fråganärmast äratt om en
grundadskälighetsbedömning på de uppgifter företaget lämnar i sin

kriterierMotsvarande har ocksåansökan. Länsstyrelsen Jämtlandsi
framhållit låneverkverksamhetenslän anfört lönsamhetäven attmen

Älvsborgsingår i bedömningen. län harLänsstyrelsen i sagt att
kommunen får först låneavgiften bestämssig innan ochyttra att ett
företag begär medavgiften skall måste ekonomiskhöjasattsom en
kalkyl eller linande visa behövligt.det äratt

Länsstyrelsen Stockholmsi vid nyetableringlän har sättsattsagt en
avgifterna på nivå existerande företag.för redan Desamma som
ändringar i avgifter etablerademedgivits för redan företag har isom
samtliga fall varit höjningar. höjningAnsökningarna enom av
låneavgiften har motiverats med till de räntehöjningarhänvisning som
skett kreditmarknadenpå i övrigt medfört fördyringar föroch som
pantbankerna. vissaI fall har Länsstyrelsen efter genomgång av
ingivet underlag och efter överläggningar med företrädare för
pantföretagen tidsbegränsat avgiftshöjningarna eller medgivit lägre
höjningar vad begärts. omfattandeNågon och djupgåendeän som mer
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resultatredovisningföretagens ochföretagsekonomisk analys av
ändringsbe-inte legat till grund förhar dockekonomiska prognoser

under de avgifterperiodvis legatVissa pantbanker harsluten. som
intressemedgivit. Samhällets och konsumenternasLänsstyrelsen attav

Länsstyrelsenstillgodoses enligtallt för högtavgifterna drivsinte upp
konkurrenssituation råder identill viss deluppfattning somgenom

kreditinstitut och handeln medpantbankerna, övrigaStockholm mellan
1993 haft för avsikthar under höstenLänsstyrelsenbegagnade varor.

hänvisning till sjunkandeavgiftssänkningar medfråganatt ta omupp
låneräntor.

låneavgiftenVästernorrlands län harLänsstyrelsen äri sagt att
administrationskostnaden.bestämd för täckaatt

Östergötlands marknadsför-län rådandeLänsstyrelsen i anger
låneavgiften. Länsstyrelsenbestämmande för ihållanden som

utifrån penningvärdetslåneavgiften bestämsMalmöhus län attanger
aktuellt ränteläge.försämring och

Försäkringsskydd

i tillstånden skalllänsstyrelser föreskriversamtligaNästan att panterna
inbrott ochvattenskada rånbrand ochförsäkradehållas samt motmot

utlämnadeunderstiga dubblainte fårtill beloppett avsummansom
lån.

Älvsborgs avvikeroch länVästerbottens iLänsstyrelserna iEndast
skall hållas försäkradeföreskrivithar i ställethärifrån. De att panterna
utlämnade lån, ökademinsttill belopp motsvararett summan avsom

50 %.med
gäller obligationer, värdepapper,detVissa länsstyrelser har när

för försäkrings-meddelat särskilda reglerfrimärkssamlingarochmynt
skyddet.

ÖrebroVärmlands, ochKronobergs,Länsstyrelserna iJönköpings,
Östergötlands obligatio-för aktier ochsåledes gjort undantaglän har

i Jönköp-belåningsvärdet. Länsstyrelsernadubblafrån regeln omner
Östergötlands föreskrivitlän har inte baraochnings, Kronobergs att

ocksåförsäkras till börsvärdetobligationer skallaktier och utan att
till värden hemför-skall försäkras deoch frimärkssamlingarmynt som

föreskriver. Kunden skall informerasbestämmelsersäkringslagens om
försäkringsskyddet.begränsningen iden senare

föreskrivis i vissa fall helvärdes-försäkringdet gäller slagNär av
fullvärdeförsäkring.försäkring och i andra fall
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Länsstyrelsen Skaraborgsi län har i fråga försäkring rånom mot
godtagit så kallad förstarisk-försäkring till belopp minstett 25 000av
kr.

Handläggningsrutiner m.m.

Allmäna riktlinjer eller mallar för tillståndsgivningen och tillsynsverk-
samheten finns inte hos länsstyrelserna.

Övrigt

Pantsedelns -fdr den överlåtas ellerstatus inte

Länsstyrelsen i Stockholms län har länsstyrelsensagt att med stöd av
14 § pantlånelagen förelade bolag upphöraett medatt på pantsed-att
larna de är personligaatt och inte kanange överlåtas. Beslutet-överklagades och regeringen uttalade frågor länevillkoratt om tarsom
sikte på rätten förfoga överatt pantsedel inteär reglerade ien pant-
lånelagen. Inte heller tillhör den villkortypen det område, inomav
vilket länsstyrelsen lagen har bemyndigatsgenom lämna före-att
skrifter. Enligt regeringen saknades det därför lagstöd för länsstyrel-

föreläggande.sesns
Av länsstyrelserna har Länsstyrelserna i Västmanlands och i Upp-

sala län föreskrivit pantsedel Övrigainteatt får överlåtas.en
länsstyrelser har inte meddelat föreskrifter vilkenom status en
pansedel skall ha.

Föreskrifter dödningom

Fyra länsstyrelser har meddelat föreskrifter hur förkommenom en
pantsedel får dödas.

Övriga länsstyrelser hänvisar till de dödningsförfaranden som
pantlänekontoren tillämpar och angivnaär på pantsedlarna.som

Föreskrivna dödningyärfaranden

Enligt de föreskrifter Länsstyrelsen iJämtlands län harsom meddelat
skall rätte ägaren så möjligt skriftligensnart anmäla förhållandetsom
till pantlänekontoret. Om han beskrivning ellergenom påpantenav

kansätt göra sannoliktannat tillhör honom,att panten skall hanspå
bekostnad kungörelse förlusten införas i stadensom dagligaen av
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får du-dagarinom 14inte tillpantsedeln rättaKommertidningar. en
utfärdas.plettsedel

låntagarenföreskrivitlän hariJönköpingsLänsstyrelsen att somen
skriftligen till kontoret.anmäla detskallpantsedelnförlorathar snarast

påoch anslag uppsättesåterfunnits i lagretden dennärspärrasPanten
fåreftermånad spärrenforkommit. Enpantsedelnkontoret att

motsvarandeåterställande. Ensedelnslösalåntagaren panten utan
meddelatlänKronobergsLänsstyrelsen iföreskrift har även

skall anmälanföreskrifterlänVästerbottensLänsstyrelsen iEnligt
anmälaren dåbolaget. Kantillskriftligenmöjligtsågöras snart som
sannoliktgöraeller på sätt attbeskrivning annatpantenavgenom

förlustenkungörelsebekostnadhansskall påtillhör honom, ompanten
tillpantsedeln intetidningar. Kommerdagligastadensiinföras aven

duplettsedelfårinförande,kungörelsens ut-fråndagarinom 14rätta
färdas.

Östergötland polisanmälanföreskrivitharlän attLänsstyrelsen i
tillinskallpolisanmälanBevisomdelbart.skall göras gesom

på kontoretoch anslag sätts attPanten spärraspantlånekontoret. upp
lösalåntagarenmånad fårEfter pantenkommmit bort.pantsedeln en

pantsedeln.företeattutan

ADB-medium

pantbokentillståndföri villkorenmedgivit atthar sjulänsstyrelserAv
Halland,Västmanland,länsstyrelserADB-medium. Femföras påfår -

sådantharVästerbottenochVästernorrland uppgett attJönköping, -
lämnats.inte harmedgivande

synpunkterAndra

harlänsstyrelsernaeftersomlän harSkaraborgsLänsstyrelsen i sagt att
länsstyrel-deborde någonpantlånerörelsererfarenhetolikaså avav

ordnapantlånerörelser,tillynfungerande överhar enensomser,
tillstånds-medproblemenbelysasudiebesök förmedkonferens att

Härige-lagstiftninginnanbör ske antas.tillsyn. Dettochgivning ny
förslag.till olikaställninglättareLänsstyrelsenhar att tanom

pantbankerframhållit deharStockholms länLänsstyrelsen i att som
välså påStockholmi görverksamhet ettdrivernärvarandeför

ochbedriverLänsstyrelsentillsynDenfungernade sätt. somsom
till-fårpersonkontakterfungernadevälgrundas pådelvis varaanses

syfte.sittfyllaochfredsställande
fortsättningen böridetVärmlands län ävenLänsstyrelsen i attanser

Behovpantlånerörelse.regleringlagligsärskildfinnas avaven
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rörelsen bör inte längre förutsättning för tillstånd. Denvara nya
lagstiftningen bör liksom tidigare lag innehålla dels bestämmelser som
har till syfte förebygga tillgreppsbrottatt och dels med hänsyn till-
bl.a. konsumentkreditlagen 1992:930att inte gäller lån lämnatssom
i pantlånerörelse bestämmelser till skydd för låntagarna. Länssty--
relsen bör även i fortsättningen ha hand tillsyn verksamheten.överom

ÄlvsborgsLänsstyrelsen i län det finns anledningatt ävenanser att
i framtiden ha viss reglering verksamheten. Det gäller då främsten av

vid tillståndsgivningenatt till det lämpligaärattse personer som
kommer driva verksamheten,att lycksökare påatt områdetev.
stoppas, vederbörande har ekonomiskaatt förutsättningar drivaatt
verksamheten. I och för sig gör långivandeäven banker ochnog
försäkringsbolag denna kontroll. Däremot detär tveksamt någonom
behovsprövning skall I länetgöras. finns kontor i Vänersborg.ett När
så ansökan kom från Trollhättan 1,5 mil från Vänersborgen var nog
den allmänna uppfattninge den konkurrenssuftuationatt dåsom
uppstod inte på något sätt skulle skadlig. Föreskrifterna tillvara
tillstånden bör inskränkas till minimum. Föreskrifterett låneav-om
gifter och expeditionsavgifter bör kunna slopas.

ÖrebroLänsstyrelsen i län föreslår behovsprövningenatt bort.tas
Vidare länsstyrelsen bestämmelsen delägareatt inteanser skall haatt

njutarätt del i vinst är överspelad.att I övrigt är pantlånelagen i
bra, dess ålder. Lagen börstort finnassett trots kvar och Länsstyrel-

ha hand tillståndsgivning och tillsyn.sen om
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våren 1994Pantbanksutredningen

Är kvinnaellerdu1 man

E 60%Man1
El 40%Kvinna2

%60ärundersökningen, syneshär somi densvaratkunder,Av de som undersökning-häri denöverrepresenteradenågotsåledesärMännenmän.
%.49ärbefolkningeni denmänandelen vuxnaeftersomen,

duärgammalHur2

år............

ål-på ochkönuppdeladeså härsigfördelarundersökningenisvarandeDe
der:

TotaltKvinnorMän

1614år 16-24
5153år 5025-44
2727år 2845-64

66665-

år.25-44åldernisvarande ärdehälftenungefärframgår att avtabellenAv
år. En64överär%år. Endast 6 en-under 25% ärår och 1645-64% är27

år be-under 25kandärförär, ochunder 18 gruppensvarande ärdeda av
jämförelser.underlättaår för att18-24traktats som

koncentre-någotsvarandena ärkvinnliga merockså devisar attTabellen
år.25-44tillrade gruppen

år överrepresen-klartunder 45ärbefolkningenhela gruppernamedJämfört
ålder för-iinvånareantalettotala vuxenDetpantbanksutredningen.terade i

så här:ungefärnämligensigdelar

år 1218-24
år 3625-44
år 3045-64

23år-65
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Är3 du giftsambo eller ensamstående

B Giftsambo1 42%
D Ensamstående, frånskildhemskild,2 änk 58%

De flesta de svarande alltsåärav ensamstående, 58 %. Enligt Folk- och
bostadsräkningen 1990 41 % ej samb0ende. Detvar innebär andelenatt
ensamstående i denna undersökning är klart högre än i den genomsnittliga
befolkningen.

För fåatt ytterligare jämförelse haren tagit fram uppgifter StatistiskaurÅrsbok -94: I den befolkningen, dvs. år18vuxna och äldre, är hälften gifta.
Därtill kommer ickeett oväsentligt antal är sambo. 33 % är ogifta,som och
18 % är änkaänkling eller skild.

l den här undersökningen har män och kvinnor praktiskt taget andelsammaÅldersmässigtför giftsambo. varierar andelen giftsambo från 28 % bland
de tillyngsta 53 bland% de äldsta. l intervallet 25-64 år är andelen 43-44 °o.

4 Finns det barn årunder 18 i hushållet

ElJa,ettbarn1 18% Nej 61%5
El Ja, tväbarn2 13%
D Ja, barntrea 5%

Ja, fyra barn eller fler4 4%

Tabellen visar föratt 40 % de svarande finns det barnav under år18 i hus-
hållet. Av de kvinnliga kunderna har exakt 50 % inget barn i hushållet jämfört
med 68 % de manliga. 24av % kvinnorna har barn. Bland åldersgrup-av ett

finns den lägstaperna andelen barnlösa bland 25-44-åringarna med 45 %.

För att jämförelse har hämtaten skattningar från SCB:s stora partisym-
patiundersökning PSU, bygger på omfattandesom ett urval cirka 9300

ålderni är18personer och uppåt, dvs. åldersgräns.övreutan I den senastePSU-mätningen november 1993 skattades andelen barnutan till 76 %. Ettbarn hade 10 %, och lika stor andel hade tvá barn under år.18 4 % hade treeller fler barn.

Det innebär att de svarande iav pantbanksutredningen är barnlösa i klart
mindre omfattning än vad föreligger i populationen.som
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duharskolutbildnlngVilken5
utbildningengenomfördahelthögsta,denAnge

%42liknandeellergrundskolaFolkskola,1
%26likn.gymnasium2-árigtfolkhögskola, eRealskola,

%19liknandeellergymnasiumS-árigtMinst

%13universitetsutbildningeller3-árigeller2-Högskola

minst tre-harutredningi dennamedverkatdemtredjeUngefär somavvar liknande.ellergrundskolafolkskola,har%gymnasieutbildning. 42årig Åldersmässigtsvarsfördelningar.likartadeungefärharkvinnorochMän
ellerfolk-enbartmedandelenäryngstaI denskillnader. gruppenflerafinns
ochåldersgruppvarjeförhögreandelen ärDen%.med 35grundskola lägst

högskoleut-medAndelen%.med 55äldreår och65ihögstallra gruppen
ärbland dem% yngreår, och 5-6 som25-64åldrarnai%är 15bildning
pantbanker-blandgymnasieutbildningS-árigmedAndelenäldre.respektive

respektive13med 21,jämföraattyngstai den%är 30 gruppenkundernas
áldersgrupperna.övrigai de%4

utbildningssta-från SCB:sskattningarframtagitskull harjämförelsenFör
januari 1993:den 1utbildnlngsnlvån den varvisar somtistik. Den

°o35liknandeellergrundskolaFolkskola,
%32liknandeellergymnasium2-árigtfolkhögskola,Realskola,
%13liknandeellergymnasiumS-årigtMinst
%20universitetsutbildningS-árig ellereller2-Högskola

aktuel-i denfärreklarthögskoleutbildade ärandelenattkonstateraskanDet
medandelenärDäremotbefolkningen.helamedjämförtutredningenla
jämförtundersökningenhärdenfler iliknandeellergrundskolafolkskola,

befolkningen.denmed hela vuxna

veckanförraundersysselsättninghuvudsakligadinVilken6 var
alternativendastettAnge

D föräldraled.35%tjänst-sjukskrivning,tillf.inkl.Anställd1
D %6företagdelägtelleriArbetade eget2
B %1jordbrukdelägtellerArbetade i eget3
E %19på arbeteväntadeellerpermitteradArbetslös,4

%4ungdomspraktikplatsellerALU-arbetes
%10arbetsmarknadsutbildninggickellerStuderades

D eller °o17änke-sjuk-,âlders-,Pensionär7
D 2 %anställningHemarbetande utana
:l %6Annat,9 ..................................... ..
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Mer än tredje svarande, närmare bestämtvar %,35 anställd. Andelenvar
pensionärer 17 %. Det innebär det måstevar att finnas mångaganska för-
tidspensionärer i den eftersom pensionärerna i folkpensionsáldergruppen,
endast 6 % enligt fråga 2.var

Jämförelsedata hämtar liksom för fråga från3 SCB:s partisympa-ovan- -tiundersökning. Enligt PSU är 54 % anställda, arbetslösa6 % eller permitte-
rade och 26 % pensionärer. Enligt pantbanksundersökningen har kunderna i
pantbankerna i relativt mindre omfattning anställning. Likaså är pensionärer
underrepresenterade bland pantbankskunderna. Däremot är arbetslösa och
permitterade relativt fler jämfört med befolkningen i helhet.

Av de kvinnliga kunderna är det fler än männen är anställda, 43av motsom
29 %. Däremot finns det lägre andel arbetslösa eller permitteradeen bland
kvinnorna, 14 jämfört med 23 %.

åldersintervalletl år25-64 är 40 % anställda. Av dem årunder 45 är 24 %
arbetslösa eller permitterade. Av de allra är dessutomyngsta 14 % ALU-ar-
betare eller ungdomspraktikanter och 21 % studerande inklusive arbets-
marknadsutbildning. l år45-64 är ganska många,gruppen 31 %, pensionä-

trots äratt under folkpensionsåldern.rer man

7 Vilken bostadtyp har duav

:I Hyreslägenhet1 76 %
E] Bostadsrätt2 11 %
D Villa, radhus eller liknande med äganderätt3 10 %
E] Annat,4 3 %....................................................... ..

Ungefär fjärdedelartre de Ävensvarande ibor hyreslägenheter.av här
hämtar jämförande uppgifter från PSU. Enligt skattningarnade skulle 30
% befolkningen bo i hyreslägenhet,av 12 i bostadsrätt,% 57 % i villa, rad-
hus eller liknande med äganderätt och resterande 1 procentenhet i annat.

Jämförelsen visar andelenatt hyresboende i pantbanksutredningen är vida
högre än befolkningeni 76 % jämfört med 30 Däremot%. är andelen små--husboende mycket låg bland pantbankskunderna 10 % 57 % enligtmot-PSU.

De kvinnliga pantbankskunderna bor i hyreslägenhet i ännu större omfatt-
ning än vad männen gör, 79 jämfört med 74 %. Vid jämförelse ålders-med

framgår detgrupperna relativtatt många 45-64-áringama, 20 %, bor iav
villa eller radhus.
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förraundermånadsinkomstsammanlagdadinHur stor8 var
skattföremånaden

studielån,socialbidrag,arbetslöshetsersättning,medräkna
bidragsförskottunderhållsbidrag,

D 7%inkomstIngen1
D 21%70002 -
D 29%7001-110003
D 22%11001-150004
D 7%15001-190005
D 3%19001-23000s
D 1%23001-7
D 9%Vill svaraa

bidragochlönharpantbankskundernablandsvarandedetredjedelEn av
någonharintedemånad. % att7kronor11.000 uppgeröverstiger persom

% liggermånaden. 29ikronor7.000har högstde%och 21 attalls,inkomst
månaden.ikronor1.0007.001 -1intervalleti

lönärvariabel,till denna avjâmförelsedata summaensomgällerNär det
några datafinnalyckatsså intelån, harochbidragmångfaldoch aven

slutsatser.förbasrelevantskulle oss engesom

svarsfördelning. Denungefärharstudienhäri denkvinnor sammaochMän
tillinkomst och upppå ingentyngdpunktklarharåldersgruppenyngsta en

år ligger64överBland%.respektive 36 svarspersonernamed 167.000
15.000.11.001intervalleti%,hälften, 59änmer -

totalthar duskulderHur stora9

D %fråga 2511tillHoppaskulderInga1
D °.2010 00012 -
D 23%50000100013 -
D %21200 000001504 -
D %11200 0015 -

alls.några skulderharde intepantbankskunderna attfjärdedelEn svararav
mellanharoch %23kronor,skuldnivå på 10.000högst20 % uppger en

ikronor200.000har överde% attkronor. 11och 50.00010.000 uppger
skulder.
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Kvinnorna skuldfria någotär i högre utsträckning än männen, 28 respektive
18-24-áringarna också23 %. har párelativt större andel alter-sett en svar

nativet inga skulder med % jämfört för40 med % genomsnittet.25

Om du har skulder

Vilken10a skuldertyp av

:l Kontokort 22 %4
D] Checkräkning 9%s
D Lán frän privatperson 17%s
D Annat, 68%e ..................... ..

fråga alltsåDenna riktade sig inte till dem sig skuldfria påuppgettsom vara
fråga på fråganDet vanligaste9. svaret skulder Annat, dvs.typom av var

lån frånsig kontokort, checkräkning eller privatperson. Det torde röravare
banklånsig i huvudsak. Kontokort har 22 % checkräkning %svarat, 9om

lån frånoch privatperson 17 %. Observera varje har kun-att svarsperson
välja svarsalternativ.ännat ettmer

någotDe kvinnliga har högre förandel kontokort änsvarspersonerna en
åldersgruppernade manliga, Mellan finns26 20 %. ingamot nämnvärda

pá frågan.skillnader i härdensvaren

Vad huvudsakligen10b dina skulderavser

D] Hus 20%1
D en 17%2
D Båt 1%3
D Möbler 13%4
D Annat, 49%5 .................................................. ..

Hälften väljer Annat.svarsalternativet Det innebärav svarspersonerna att
inget alternativen hus, bil, båt eller möbler aktuellt i deras fall. Husav var

det láneobjektetvanligaste med motsvarar20 % % pantbanks-15var av
kunderna, närmast följt bil med 13 samtliga.17 % % Endast 1 %av av

kunderna båt huvudsaklig anledning till skulden.av uppger som

Kvinnorna i den här mätningen har lite högre andel för möbler 17 % 7mot
männen, däremot lägre andel för bil 10 % 17 männen.motav men av

åldersgruppernaMellan den högsta andelen för hus finnsatt iser grup-
år45-64 med 23 %. Möbler är relativt vanligt blandett 25-44-pen svar

áringarna, dem14 % har nämligen så.svaratav
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belånlngföremål du in förVilken lämnade11 typ av

E] föremål metaller 73 %klockor, ädlaSmycken, av1
D %videobandspelare-kamera, 18TV. stereo etc.2
D %7Kamera, fotoutrustning3
E] %6Musikinstrument4
D %och kristall 2Tavlor, skulpturers
D %obligationer etc 2Värdepapper aktier,s
D %6Annat,1 ............................................... ..

dominerandeföremål det heltädla metallerSmycken, klockor, varav
TV,frekventa ärpantföremålet Det nästmed % svaret73 mestsvaren.av

medvideo, stereo 17 %.

för smycken, klock-andelhar ännu högreDe kvinnliga svarspersonerna en
medjämfört 64.föremål vad de manliga har, 88 %ädla metaller änor, av

ochharstereo det däremot % männen svaratTV, video, är 24 som en-av
kvinnorna.dast 9 % av

låg för18-24-åringarna, andel, %,har relativt 58De dvs.yngste, en
stereo.för TV,video,smycken osv. och hög, %,32en

lånaHur mycket behövde du12a

D 31 %Mindre än 500 kr1
D 45%500- 1499 kr2
D 13%1500-2999kra
D 3000-9999kr 8%4
D 10000-29999kr 2%5
D Merän kr 1%30000s

Det vanligaste är 500 1499 kronor med 45 %svaret av svaren.som synes -
Det fjärde-% har valt alternativet Mindre än 500 kronor. innebär31 att tre

lånabehov mindre kronor vid detdelar de svarande hade än 1500attavav
lånaaktuella tillfället. de svarande behövde kronor eller11 % 3000av mer.

framgår någotdetNär jämför mäns och kvinnors kvinnorna harattsvar
Åldergruppernaför alternativen kronor. skiljer sighögre andelar över 1500

på såi andelen Mindre än kron0r: % de500 36 attyngstaav svararsvar
25-44-åringarna, 45-64-åringarnajämföra ochmed % 25 % 26 %32 av av

år.dem över 64av
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12b Hur mycket fick låna pådu föremåletföremålen

Mindre än kr500 33%

500 1 499 kr 45%-

1 500 2 999 kr 12%-

3 000 9 999 kr 8%-

10 000 29 999 kr 2%-

Mer än kr30 000 1%

Det frekvent valda alternativetmest med 45 % är 500 1499av svaren -kronor liksom på fråga Överhuvudtaget12a. är svarsfördelningen totalt och
för samtliga studerade redovisningsgrupper i överensstämmandestort med
fråga 12a.

lånet13 Vad ska huvudsakligen användas till

1:] Lösa eller lånandraamortera 5%
D Till räntor ocheller Ieasingkostnader 2%

Hyran 5%
Till andra räkningar telefon, el, mmvatten 25%
Mat 47%
Kläder 4%
Resa 7%
Annat, 22%.................................... ..

Uppemot hälften den svarande, närmare bestämt 47 har%, markeratav
svarsalternativet mat. Den näst vanligaste är till andrasvaret räkningar,

fjärde svarande har valt.som var

Kvinnorna har ytterligare några flerprocentandelar på mat. 18-24-svar
åringarna fránawiker genomsnittet med högre andelar för hyra och resa.

14 När dutror duatt kan lösa in panten

i: Inom vecka1 en 16%
1:] Inom månaden 44%
B Inom fyra månader 31%

Längre tid än fyra månader 10%
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på tidkortarede kan lösa pantenbedömer attdem% svarat60 somav
månader.fyratid ändet längremånad. tiondeVar tartror attän en

kommer attutsträckning atttror högremanligaDe mansvarspersonerna
påmännenkvinnliga 65 % trordevad tror.snabbare änlösa panten av

kvinnorna.månad med °ojämfört 51inominlösen avenen

fyraÅldersgruppernas tid änalternativet längreFörmarkant.skiljer sigsvar
18-24-åringarna tillfrån blandlägst 5 %andelarnamånader varierar som

motsvarandeärår. l mellangruppernaöver 64bland dem är an-23 % som
respektive %.delar 148

hit tillgickinnan dupå något sättlånaförsökt annatHar du15
pantbanken

D %6på bankJa,1

1 %på finansinstitutJa,2
D 14 %släktingarvännerJa, hosa
D 1 %arbetsgivarenJa, hos4

%1Ja, annat5 .................................................. ..
E] %80Nejs

Åtta någotlåna påförsökt annatpå frågan harNejtio manomsvararav
Ja ärBland dempantbanken.gick tillsätt innan svararsomman

med 14 °oalternativetfrekventasläktingarvänner det mest svaren.av

jämfört%har- 76än vad männenandel Nej-svarlägreKvinnorna har en
låg %. 25 %Nej-andelen 68Också ärbland de yngstamed 83 %. av-

låna släktingarvänner.18-24-åringar försökthardessa av

hit tillföremålet gickinnan dusäljaHar du försökt16
pantbanken

D liknande 1%ellerkommissionärantikhandlare,Ja, hos1
D 2%privatpersonJa, hos2
E] 0%Ja, annata .................................. ..U 98%Nej4

går hellerDärför det inteNej. attPå frågan alladen här har nästan svarat
olika redovisningsgrupper.några awikelser mellannotera
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lånat17 Har du tidigare på någon pantbank

E] Ja, för vecka sedan 8 %1 en
E] månadJa, för sedan 23 %2 en
E Ja, för månaderfyra sedan 21 %a

Ja, för längre tid månadersedan än fyra 34 %4
E] Nej, gångendetta är första 14 %5

Var sjunde 14 %, detta påbesökatt pantbankenav svarspersonerna, svarar
det första. Det betyder 86 % har varit lånat på någonochatt pantbankvar

tidigare. För 34 % det längre fyra månadertid än sedan förra besöket.var

De kvinnliga kunderna har dels högre gångenandel för första och dels
högre andel för för längre tid månader.sedan fyraän

gångenFörsta 18-24-åringarna.21 % Motsvarande andel blirsvarar av
stegvis åldersklasserna,lägre i de övriga och följdaktligen allra lägst bland
dem år,är över där64 endast första gången.8 % svaratsom

Får18 du för närvarande socialbidrag

Ja 10%1
U Nej 86%2

Vill 4%a svara

86 %, dvs. i genomsnitt 6 7 dem svarat attav personer, av som uppger man
inte får socialbidrag för närvarande. Nej-andelen bland dem besvaratsom
frågan är 90 %.

Kvinnorna har något högre Ja-andel än vad männen har 12 % jämfört-med 8 %. När åldersklassernajämför med varandra framkommer klara
skillnader. l åräldre än 64 har ingen hargruppen svarat att man
socialbidrag för närvarande. Bland 45-64-åringarna har bara 2 %
socialbidrag för närvarande. Det är däremot 18-24-åringarna19 % av som

Ja liksom 25-44-åringarna12 % bland pantbankernas kundersvarar vidav
denna mätning.

På riksnivå andelen med socialbidrag någonunder del året 1992 ivar av -denprocent befolkningen understrax 6 %. Bland ungdomarav ivuxna -åldern år18-24 andelen drygt för10 % män och drygt för12 % kvinnor.var
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Underbilaga 1

befolkningenmed helajämförtpantbankskunderblandKönsfördelning1Diagram

Män

Kvinnor
ä Pantbankskund
m Hela befolkningen

40200
PrOCent

Åldersfördelning befolkningenmed helajämförtpantbankskunderbland2Diagram

år18-24

år45-64

ä Pantbankskundår65-
befolkningenHela

Procent
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Underbilaga 1

CivilståndsfördelningDiagram 3 bland pantbankskunder jämfört med hela
befolkningen

Gift, sambo

Ensamst,fránsk,änk

ä Pantbankskund
m Hela befolkningen

Procent

Diagram 4 Fördelning på antal barn hushålleti årunder 18 bland pantbankskunder
jämfört med hela befolkningen

Ett barn

Två barn

Tre eller fler barn

å PantbankskundHar barn

Procent
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Underbilaga 1

jämfört medpantbankskunderpå blandskolutbildningFördelningDiagram 5
befolkningenhela

FolkskoLgrundskol

Flealskoljolkhögsk

S-árigtMinst gymn

i pantbankskundunivHögskolaeller
Helabefolkningen

50403020100
Procent

pantbankskunder jämförtpå bostad blandFördelningDiagram 6 typ av
befolkningenmed hela

Hyreslägenhet

Bostadsrätt

radhus IiknVilla,

PantbankskundAnnat
Hela befolkningen

8060400 20
Procent
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Underbilaga 1

Diagram 7 De påsvarandes fördelning de utvalda pantbankskontoren

NBorås

Jönköping

Norrköping ;
Västerås

Örebr

Sundsvall

Sthlm MästerSamg

Sthlm St Eriksgat

0 40 80 120 160 200
Antal

UnderbilagaI 2 ñnns specificerat antalnärmare svarande antal för varje kontorvägraxesamt
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2Underbilaga

resultatochuppläggningBeskrivning avav

Pantbanksenkäten

Inledning

pantbankskunden.beskrivningunderlag förfåundersökningen ärmed ett avAvsikten att en
PantbanksutredningenuppdragharutredningsgruppCentralbyråns SCBStatistiska av

våren 1994.underundersökningdennagenomfört

Enkontor.30-talmedpantbanker20-taldrygt ettnärvarande upp-förfinnsSverige ettI
lån har500 kr,erhåller 1liggerpantbankskundernamedellån runt menskattning somav
4inomlösamöjlighetalltid finnas pantenskall att000 kr. Dettill 70beviljats upp

påfallandeinteSäsongsberoendet ärauktioner.månad förrättasmånader. Ungefär varannan
föresemestertidefterochökning före samtvisarpantbanksbesökenstort, enmen

avlöningsdag.

Undersökningen

Urvalet

urval 11slumpmässigtEn5 Strata.storleksordningistratiñerades avPantbankskontoren
Vidarekontor.respektive 23valdesGöteborgStockholm ochstorstädernagjordes. Ikontor

Sundsvall.norrlandsstadenstäder,mellansvenskai 5pantbanker samtvaldes

mätinstrumentochMätmetod

på pantbankskontoretifyllasskulleskriftlig enkätgenomfördesUndersökningen somsom en
5cirkaloppetinombesvarasFrågorna kunnatänktabesök.med kundens attsamband avi var

nej eller medellermed ettbesvarasså skulle kunnadärför deutformades ettDeminuter. att
besvaradeframstå för denhelt klartmåsteviktigt. DetAnonymitetskyddet somkryss. somvar

pantbanken.minst förnågon,för allraröjaskundeidentitet intehennesellerhansenkäten att
lådor.plomberadedärför iladesSvaren

PantbanksutredningenCentralbyrån ochStatistiskautformadesFrågeblanketten av
frågor, dvsbakgrunds-så kalladeNågra dessafrågor.18omfattadeDen vargemensamt. av

Övriga ochskuldsättningfrågor gälldecivilstånd. typålder ochkön, tfrågor bl avexaom
belåning.förföremål inlämnatman

Datainsamling

1994.idagarunderpantbankskontorenolikadegenomfördes treDatainsamlingen mars
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Resultatet datainsamlingen framgår nedanstående tabellav av

Kontor Svarande Vägrare Bortfallsprocent

Borås 65 8 12,3

Jönköping 65 3 4,6

Norrköping 92 5 5,4

Västerås 77 3 3,9

Örebro 32 3 9,4

Sundsvall 73 12 16,4

Sthlm Mäster Sam 30 9 30,0

Sthlm St Eriksgat 73 6 8,2

Sthlm Götgat 60 13 21,7

Gbg Drottngat 193 48 24,9

Gbg Rosenlundsg 126 58 46,0

Summa 886 168 19,0

Bortfallet 19,0 %. Det kan inte bedömas bortfall för dennaettvar stort typsom av
undersökning. Skillnaden i antal mellan olikavägrare pantbankskontor är stor.
Göteborgskontoren, vissa Stockholmskontoräven har de bortfallen.störstamen som synes

Det partiella bortfallet dvs den andel kunderna visserligen besvarat enkäten,av som men-
hoppat och inteöver velat vissa frågorna varierar ganska mycket. De första femsvara av -frågorna ålder,gällde bl skolutbildning k bakgrundsfrågor,s besvaradessom a nästanav
alla. Endast 2 % eller färre ville För de flesta de frågornaandra låg det partiellasvara. av
bortfallet mellan 4 % och Frågan7 %. månadsinkomst ville dock dryga 13 % inteom

på, frågornaoch vilka skulder hade, vad dessa avsågtyper villesvara %13om samtav man
respektive 16 % inte besvara.

273[4-0484|0





Bilagasou 1994:61 4

Pantlånerörelsen i USA

ur.1ic.J Per Ellsberger

Inledning

Lagstiftning pantlånerörelse iär Förenta Staterna angelägenhetom en
ligger under de olika delstaternas lagstiftningsmyndighet.som egen

Varje delstat förutom Iowa och West Virginia har sin särskildaegen
reglering detta rättsområde. De olika delstaternas lagstiftningav om
pantlånerörelse har förhållandevisrötter hög ålder och flera lagarav
har i många hänseenden drag är med den svenskasom gemensamma
lagen pantlånerörelse från år 1949. Flera olika delstaters regelverkom

pantlånerörelse uppvisar varandraom gentemot materiellastora
olikheter. För undanröja dessa olikheter framladesatt år 1922 ett
förslag till för hela USA enhetlig lagstiftning pantlånerörelseen om
kallad Uniform Pawnbrokers Act. Lagförslaget emellertidantogs
inte någon delstatslegislatur och något försök enhetliggöraav att
lagstiftningen pantlånerörelse i Förenta Staterna har därefter inteom
genomförts.

deI flesta delstaterna finns sedan gammalt bestämmelserav som
den högsta tillåtna kostnaden får vid långivning,anger tas utsom

usury laws och small loan laws. Denna lagstiftning reglerar alla
aktörers låneverksamhet kreditmarknaden.på Regleringen har av
historiskt betingade faktorer tillkommit vid olika tidpunkter i de olika
delstaterna. Bestämmelserna medför det i de olika delstaterna finnsatt
olika regler högsta tillåtna låneränta får beroendeom påtas utsom

lån, lånens storlek ochtypen långivande institution.av fleraarten Iav
delstater har bestämmelser högsta tillåtna ochränta andraom
kreditkostnader införts i den särskilda lagstiftningen pantlånerörel-om

För vissa kreditgivning medger federaltyper lagstiftningse. av ett
högre kreditkostnaderuttag deän tillåtnaär enligtav densom

delstatliga regleringen. Bestämmelserna maximal kreditkostnad harom
efter hand kommit orsaka skiktning kreditmarknadenatt vilketen av
fått till följd otillräckligt utbud lånemöjligheteratt ett uppstått förav
de delar befolkningen har lägre inkomster. Begränsnings-av som
reglerna för kreditkostnader är-också den huvudsakliga orsaken till

275



Bilaga 4 1994:61sou

omfattande penningockerverksam-myckettidigareuppkomsten av en
sharking.het, loan

expanderade den amerikanskaslutandra världskrigetsEfter det
kreditformer in-handkraftigt. Eftermycketekonomin nyasom

svåröverskåd-alltkreditutbudetmarknaden blevtroducerades på mer
USA enhetligför helabehovUtvecklingen skapadeligt. ett av en

lagstiftningSådankonsumentkrediträttens område.lagstiftning bl.a.på
lagstiftning, dels i formfederali form delstillkommithar avav

delvis.helt ellerfrittdelstaternavilka det stårmodellagar att anta
konsumentkreditlagstiftningen äramerikanskaGrundtanken i den att

sinahand skall kunna tillvaratapåupplysta konsumenternade egen
fria valmöjligheter tillunderlätta konsumenternasintressen. För att

enhetlig och korrektgrundtankenskall enligtkreditmarknadenpå
kreditgivarna.olika krediter lämnaskostnaden förinformation avom

konsumentkreditgivareslagstiftningfederalbetydelsefullEn om
Act trädde i kraftin Lending årkallad Truthupplysningsskyldighet

konsumentkrediträt-lagstiftningsarbete pådel i1969 störreettensom
System harof FederalGovernors ReservBoard ofområde.tens

lagstiftning, Truth indennatillämpningsföreskrifter tillutfärdat
Regulation 2.RegulationsLending

enhetligkonsumentkrediträttenregleringengöraI strävan att aven
modellagstiftning benämndutarbetadesolika delstaternai de en

ConferenceUCCC NationalCodeCreditConsumerUniform av
1968. modellagLaws DennaUniform State årCommissionersof on

delstats-antagitsreviderad formmindrei ellerhar av resp.mer
för driftUCCC gäller inteReglerna idelstater.tiotallegislatur i ett av

finnslokala reglerdelstatliga ellersärskildapantlånerörelse om
rörelse.beträffande sådan

innehållLagstiftningens

reglerarmed de lagarhuvudsakliga syftetDet somgemensamma
förhindralagstiftningen skallStaternai ärpantlånerörelsen Förenta att

ochtill pantlånekontorenlämnasegendomtillgripenotillåtet attatt
egendom. tyngdefterspaning sådan Denmyndigheternasunderlätta av

kreditområdet har medförthar påkonsumentskyddsaspekten att
vissaotillbörligt utnyttjandeförhindramed syfteskyddsregler ettatt av

lagstiftningen i flera delstater. Deinförts iställninglåntagares svaga
reglerförutom civilrättsligainnehållerlagstiftningdelstaternasflesta

föreskriver i allmänhetkapitaltäckningsregler ochnäringsrättsligaäven
grundläggandepantlånerörelse.drift Deförlicensieringkrav på av

professionalism och godasökandenslicensieringförkraven avser
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vandel. vissaI delstater förekommer minimiregler för storleken detav
kapitalet och krav på depositaförsäkring. Lagstiftningenegna i

delstaterna Michigan, New York och Oregon föreskriver krav försom
beviljande licens sökanden inger licence bondatt 3av en om resp.
000, 10 000 och 25 000 dollar.

Den fortsatta framställningen innehållet i lagstiftningenom om
pantlånerörelse bygger i huvudsak lagstiftningenpå i delstaten Florida.
I de fall viktiga skillnader föreligger i förhållande till andra delstaters
lagstiftning detta särskilt.anges

I Florida regleras pantlánerörelsen lagen handel medav om
begagnade och skrot. Lagen innehåller i visa avseenden mycketvaror
detaljerade föreskrifter medan den i vissa andra avseenden har
karaktär ramlagstiftning inom vilken tillsynsmyndigheten Depart-av

of Revenue politicalment subdivisions of thesamt munici-state or
palities utfärdaäger föreskrifter, råd och anvisningar lagensom

innehåll.närmare Att lagens tillämpningsområde utsträckts till gällaatt
föräven pantlånerörelse beror på sådan rörelse ofta bedrivsatt i

samband med ordinär guldvaruhandel eller handel i second hand
stores. Pantlåneverksamheten huvudsakligengår till så denatt
begagnade egendomen köps pantlånekontoren till visst prisav ett

avtal säljaren exklusivett inomrättgenom viss tidsom ger atten en
köpa tillbaka egendomen till högre pris försäljningspriset.änett
Sådana buy sell agreements betraktas formellt köp och intesom

långivning. Förfarandet träffas därför inte de reglersom av som anger
högsta tillåtna kostnad vid långivning. Därigenom öppnas möjligheten
för betydligt högre kostnaderett uttag vadän varit fallet vidav som
ordinär långivning förenad med pantsättning. Trots avtalens karaktär

köpavtal gäller bestämmelserna i konsumentkreditlagstiftningenav om
kreditgivares upplysningsskyldighet också för denna avtal.typ av

Näringsidkare driver pantlånerörelse skall för sin verksamhetsom
ansöka licens hos tillsynsmyndigheten, Department of Revenue.om
Vid prövning licens skall utfärdas skall allmän bedömningav om en

dengöras sökandes lämplighet. Till ansökan licens skall fogasav om
den sökandes fotografi fingeravtryckoch skall underställassom
Department of Law Enforcement för undersökning innan licens
utfärdas. Syftet med undersökningen är utröna den sökandeatt om
inom den sistlidna femårsperioden dömts för häleribrottslighet eller

brottslighet med anknytning till sådan brottslighet.arman Någon
upplysning beträffande de lånevillkor och låneavgifter sökandensom

tillämpa i förhållande till kundernaatt skall inteavser meddelas i
ar1sökan. Utfärdad licens skall uppsättas på väl synlig plats i rörelseid-
karens affárslokal. Tillsynsmyndigheten kan återkalla utfärdaden
licens eller utdöma civil fine högst 10 000 dollaren om om
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anvisningareller deföreskrifterna i lageninte följerrörelseidkaren
kan licensenVidareutfärdat med stöd denna.myndighet avsom

brottslig-ellerför häleribrottrörelseidkaren dömsåterkallas annanom
till sådan brottslighet.anknytninghet med

från densäkerhetinte egendomRörelseidkare får emotta somsom
tillfredsställandelegitimera siginte kan på sättviss ålder,inte uppnått

Vid köpalkohol eller drog.påverkadsynbarligeneller är armanav
beskrivning denoch korrektfullständigpantsättning skalleller aven

fastställtssärskilt formuläregendomen antecknas ettmottagna som
ofDepartment Lawtill pantlånekontorendistribueratsoch av

särskild pantbokantecknas iUppgifterna skall ocksåEnforcement. en
uppgiftskall innehållarörelsen. Anteckningarnaskall föras översom

arbetsplats, telefonnummer,bostadsadress,kundens namn,om
ögonfárg, hårfärg, kön,kroppsvikt,kroppslängd,födelsedatum, ras

legitimationshandling. Kundenuppvisadoch pånumretsamt arten av
därför avsedd plats på detfingeravtryck pålämna sinadessutommåste

kundenbekräftelseoch underskriva på ärformuläretsärskilda atten
sälja ochoch pantsättarättmätigeegendomens äger rättägare att

egendom i sinrörelseidkaren fåtttimmar efter24denna. Inom att
formuläretsäkerhet för lån skallellerbesittning köp somgenom

of thepolice departmentpolismyndigheten i kommunen,tillinlämnas
tillkommunenegendomen förvärvatsmunicipality, eller utomom

county.sheriffs office of the
tillpantsedel överlämnaspantsättning skallmedsambandI en

framgåkostnaderna för lånetskall de verkligadennakunden. Av
den säkerställdabeskrivningavtalsvillkoren ochjämte egen-aven

enligt föreskrifterna i konsument-skall uttryckasKostnadernadomen.
Act och föreskrifterna iin Lendingkreditlagstiftningen Truth

uttrycktRegulation Z. Kostnaden skall uttryckas årlig räntasom en
lånade beloppet.rate, beräknad deti annual percentageprocent,

avseende delsform faktiska beloppframgå iKostnaden skall också av
beloppet alladels det sammanlagda räntor,lånade beloppet,det av

beloppet och alladet lånadeavgiftertillägg och andra samt summan av
buyförfallodagen. frågaavgifter Då ärtillägg och påräntor, om

återköpas kunden skallenligt vilket egendomen kanagreementsell av
avgifter uttryckastillägg och andrabeloppet alladet sammanlagda av

vid återköppris kunden skall betalaskillnaden mellan det avsom
egendomen.betalat till kunden förpris handlarenegendomen och det

enligtvid buy sell agreement,effektivafungeradeDen räntan
månad,skall återköpas efterexempelvisvilket egendomen en

minskat med det belopp kundenåterköpspriset,frarnräknas attgenom
erhållit vidmed det belopp kundenförsäljningen, delaserhållit vid

100 och därefter med 12.varefter multipliceras medförsäljningen, det
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Som exempel på kreditkostnadens storlek vid buy sell agree-
ment kan anföras avgiften vid pantlånekontor i Miami.ett Vid
försäljningstillfället erhölls 20 dollar för egendomen och vid återköp

egendomen efter 30 dagar skulle 29senast dollar betalasav till
pantlånekontoret. Den fingerade effektiva annualräntan, percentage
rate, uppgick i detta fall till 540 %. Som jämförelse med avgiften vid
buy sell agreement kan anföras den högsta kreditkostnad som
medges vid ordinär långivning. Konsumentkreditlagstiftningen UCCC
medger högsta effektiv årlig ränta 36 % för lån understigandeen om
300 dollar förmedlade supervised lenders. Pantlånelagstiftningenav
i delstaten New York medger högsta effektiv räntaen treom
procentenheter månad för lån under högst 15att månaderuttas iper
följd och lagstiftningen i Louisiana föreskriver den effektivaatt räntan
för lån inte får överstiga 120 % för år räknat.

Rörelseidkare enligtär särskilda kontrollföreskrifter skyldig att
förvara inlämnad egendom betryggandepå sätt. Egendom som
inlämnats till pantlånekontor skall kvarbli i rörelseidkarens besittning
under minst 15 dagar efter inlämnandet. Denna tidsgräns gäller dock
inte den lämnat egendomen själv inlöser ellerom återköpersom
denna. Reglerna föreskriver också skyldighet för rörelseidkareen att
låta police department, sheriffs department och any lawstate
enforcement officer undersöka affárslokalerna granskasamt pant-
boken.

Har lån förfallit till betalningett eller återköpsfristen utlöpt får
rörelseidkaren sälja den säkerställda egendomen. Sådan försäljning får
ske tidigast 90 dagar efter belåningsdagen vid pantavtal och tidigast 60
dagar efter inköpsdagen vid buy sell agreement. Något med-
delande förestående försäljning behöver inte kungöras ellerom
meddelas kunderna på Försäljningsätt.annat egendomen får skeav

detpå sätt rörelseidkaren finner lämpligast och det vanligastesom är
försäljning egendomenatt sker direkt till allmänheten i affärslokalerav

efter förfallodagens inträde. Försäljningsreglerna innebär pantsätta-att
och tidigare ägarens rätt avseende egendomen, allrens rights, title

and interest, utsläcks försäljningen. Uppkommer överskottgenom ett
vid försäljningen tillfaller detta överskott rörelseidkaren ograverat utan
redovisningsskyldighet till eller säljaren.pantsättaren Särskilda regler

hur försäljning skall ske ochom pantsättares eller säljaresom
rättigheter efter försäljningen saknas i 31 delstaterna medan sådanaav
regler förekommer i övriga delstaters lagstiftning. Det materiella
innehållet i försäljningsreglerna skiljer sig i väsentliga avseenden
mellan delstaterna. I exempelvis delstaterna Indiana och New York
föreskrivs pantsättare skall meddelas föreståendeatt försäljning viaom
brev försäljningensamt kungöresatt i ortstidninggenom annons om
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säkerheternaFörsäljningenförsäljningsdagen.företidinom viss aven
auktion.offentligvidskeskall

meddelandeskallpantförsäljningvidöverskottUppkommer ett omett
kanförsäljningenefterinom årtillsändas pantsättarendetta ettsom

lyfta överskottet.ochredovisningyrka på

Marknaden

denaktörerna påäldstaderäknasPantlånerörelsen en avsom
konkur-intensifieradgrundkreditmarknaden. Påamerikanska av en

uppvisarmiljöfinansiellförändradkreditmarknaden ochpå enrens
etableradeantaleti frågaolikheterregionalaStaternaFörenta stora om

förening medreglering irestriktivaVissa delstaterspantlåneföretag.
medförtkreditmarknaden haralternativutbud påutökat attkraftigtett

branschenförmeddelstatertillpantlånerörelsen koncentrerats en
antaletharvissa delstaterkonkurrensmiljö. Iochlagstiftninggynnsam

ökat.andra delstaterantalet imedanminskatkraftigtpantlånerörelser
ipantlåneföretag harregistrerade ägtantaletinedgångEn rum

pantlåneföretag150fanns1935det årYork därexempelvis stNew
År Chicago35till endast Iminskatantalet1975 hade st.verksamma.

1960 till62från årpantlåneföretagverksammaantaletminskade st
myndig-ochlagstiftningendärdelstaten Texas1979. I6 årendast st

1993fannsliberal årbetraktasbranschentillinställningheternas som
verksam-Antaletverksamma.pantlåneföretagregistrerade800fler än

900omkring 31993 tillberäknades åri hela USApantlåneföretagma
genomförtpantlåneföretagenförföreträdarehardelstaterI mångast.

och påverkaregelverketförändrasökaförarbeteomfattande attett
aktivtmetodtill pantlånerörelsen. Eninställningmyndigheternas som

politiskbedriverbranschorganisationertillskapandetanvänts är somav
ochi delstaternalagstiftningsarbetetpåverkaavsiktmedverksamhet att

riktning.fördelaktig Ibranscheni förlagstiftningenförändra en
1980pantlånerörelse årlagstiftadesYorkNewdelstaten omen ny

genomfördabranschorganisationernasföljdtillhuvudsakligen av
förkreditkostnadsvillkorenändradeslagenGenom pant-arbete.

skapade1883 vilketsedan årförsta ettför gångenlånerörelsen
USAPantlånerörelsen idelstaten.nyetableringar ifleraunderlag för

utvecklingsmöjlig-godabedöms hamarknaden ochetablerad påvälär
mindrepantlåneföretagen i USA ärdelenövervägandeheter. Den av

harde årenUnderålder.förhållandevis högföretag senaste nyaav
introducerats påpantlånerörelsenförinriktningarochdriftsformer

finansierings-bedriverkedjeföretagmodernaStoramarknaden. som
i fleraverksamhetvid sidanverksamhet representerasannanav
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delstater multi-outlet-chains där pantlåneverksamheten harav
kombinerats med snabbmatsrestaurang och ordinär detalj- och
dagligvaruhandel och gjorts särskilt lätt tillgänglig drive-thru-genom
service. Till de årens utvecklingsbild hör också specialise-senaste en
ring vissa pantlänetöretags verksamhet så endast visst slagsattav ett
egendom säkerhet, endast lånesummortas störreemot attsom
förmedlas eller län endast förmedlas till näringslivet eller till andraatt
särskilt avgränsade kundgrupper.
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Lagen 1949:722 pantlånerörelseom

ändrad 1992:545senast

Behörighet idka pantlånerörelseatt m.m.

§l Lånerörelse, i vilken lösören såsom pantlånerörel-mottages pant
se, ickemå tillståndutövas länsstyrelsen.utan av

Tillstånd må meddelas endast behov rörelsen föreliggaom av anses
och skall företrädesvis lämnas antingen kommun eller ock bolag eller
ekonomisk förening har till syfte driva rörelsen villkor,påattsom
fördelaktiga för låntagarna, och förrätt delägare ellerutan attannan
njuta del i vinst.

Enskild må beviljas tillstånd endast han gjort sig kändperson om
för redbarhet och ordentlighet och i övrigt lämplig.anses

Tillstånd meddelas för viss tid, högst tio år.

2 § Ansökning tillstånd idka pantlånerörelse hosatt göresom
länsstyrelsen i det län, där rörelsen skall bedrivas. Ansökningen skall
innehålla uppgift och lokal för rörelsen deort låneav-samtom om
gifter och övriga lånevillkor sökanden tillämpa.ämnarsom

Länsstyrelsen har inhämta yttrande ansökningenatt över av
kommunens beslutande myndighet och polismyndigheten i orten.av

3 § Där pantlånerörelse bedrives kommun, bolag eller ekonomiskav
förening, skall för rörelsen finnas anställd särskild föreståndare, vilken

ansvarig förär rörelsens behöriga utövande.
Utövas rörelsen bolag eller ekonomisk förening, skall förestånda-av

godkänd länsstyrelsen. Godkännande må meddelas endastren vara av
den, uppfyller de i l § tredje stycket stadgade villkoren.som

Avgår länsstyrelsen godkänd föreståndare, rörelsensmå utövare,av
under förutsättning ansökan godkännande föreståndareatt om av ny
ofördröjligen igöres, avbidan på beslut härom utse person, som
uppfyller villkoren i §1 tredje stycket, tills vidare ansvarigatt vara
föreståndare i den avgångnes ställe.

§4 Har enskild pantlånerörelseutövar avlidit, må rörelsenperson som
för dödsboets räkning fortsättas under återstående tillståndstid.
Rörelsen må likväl endastutövas ansvarig föreståndare,genom som
i 3 § omförmäles; för tiden till dess föreståndare godkänts av
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nämnda paragraf stadgasvad i tredje stycketlänsstyrelsen skall äga
tillämpning.motsvarande

godkännande förestånda-pantlånerörelseTillstånd idka5 § samtatt av
ellerrörelsens skötselanmärkningaråterkallasmå när motmotre

föranleda.lämplighet därtillvederbörandes

bedrivandeför pantlånerörelsesHuvudgrunder

pantlånerörelse skall länsstyrelsentillstånd tillmeddelande6 § Vid av
lokal,skall därjämte angiva denlåneavgifter. Länsstyrelsenfastställa

vårderforderliga bestämmelsermeddelaanvändas,må pantsomsom
ordningsföreskrifter med avseendede åförvaring lämnaoch samt

påkallade.rörelsen, kunnasom anses
förhållanden ellergrund ändradelänsstyrelsenFinner på avav

låneavgifter jämkas ellergällandeerforderligtanledning attattannan
föreskrifterföreskrifter ellergivnaeljest vidtagesändring att nyaav

därom.meddela förordnandeskall länsstyrelsenmeddelas,

lånebeloppet.viss förskall med år§ Låneavgiften utgå7 procent av
förbetinga sig vederlagellerpantlånerörelse måUtövare tagaav

fordra ellerlåneavgift, helleri formannorledeslån än mottagaav
lånebeloppet.skuldförbindelse å

tillställas särskilt bevispantsättning skall låntagaren8 § Vid om
försedd med detPantsedel skallpantsedel.pantsättningen vara

18 § omförmälda bok,införts i den ivilket lånetunder samtnummer,
lånets förfallodag,för pantsättningen,uppgift dageninnehålla om

avgiftenefter vilketprocenttal utgårlåneavgiften, detlånesumman,
ellerövriga lånevillkoroch ävensom art samtpantens panternasom

vikt.ellerantal, mått

vattenskadabrand- ochhållas försäkradeskola9 § Panterna samtmot
betryggande belopp.tillstöld

avtalats, ickeändåpantlånerörelse må,10 § iLån att annat anses
månader efter dess utlämnande.fyrabetalning tidigareförfallet till än

berättigad närhelst han sålåntagareavtalad lånetidOavsett är att,
vidtagits, inlösaförsäljningförintill dess åtgärderönskar pantens

panten.
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törsäljas.fårbetalning,förfallit till§ lån panten11 Har ett
Åtgärder frånsärskild begärandockförsäljning fårför utan

förfallodag.lånetsmånader eftertidigare tvåvidtas änlåntagaren
auktion denoffentlig påpåinte ske på sätt änfårFörsäljningen annat

värdepapperdåeller, ärpantsättningen ägt ettdär pantenort, rum,
auktoriseradutländsk börs,ellersvenskvidär noterat enensom

värdepap-marknad,regleradeller någonmarknadsplats genomannan
marknadspris.ellergällande börs-persinstitut till

kungöras ii förvägdagarskall minst åttaauktionFörsäljning på
förfallodag eller,lånetsangivandemed äventidning inom omorten av

för-månadervilkavilken ellerunderförsäljas,skallflera panter
1992:545.inträffat. Lagfallotiderna

lånesum-avdrag förpantförsäljning eftervidköpeskillingen§ Om12
minstöverskott påförsäljningskostnadenlåneavgiften och ettgerman,

bekostnadmöjligt påskallfemtio kronor, pantsättaren snarast egen
1985:985.brev.rekommenderat Lagdettaunderrättas genomom

stycket10 § förstastycket, 9§ andraibestämmelserna 713 § Från
därtillskälsärskilda äro,länsstyrelsen, dåstycket måandra11 §och

undantag.medgiva

harlänsstyrelsen,under tillsynstår attPantlånerörelse§14 somav
rörelsenövervakalämpligt sätteller påinspektion attannatgenom

länsstyrelsenoch demed denna lagöverensstämmelseibedrives av
föreskrifterna.meddelade6 §stödmed av

länsstyrel-tillhandahållaskyldigpantlånerörelseUtövare attvareav
delfålänsstyrelsenrörelsen låtauppgiftererforderliga attsamtomsen

lokalerna.tillträde tillbokföring ävensomrörelsensav

förtillståndsbevisetlagdennapantlånerörelses lokal skola§ samt15 I
länsstyrelsen,lämnatsföreskrifter,särskildaoch derörelsen avsom

allmänheten.tillgängliga förfinnas

Kontrollföreskrifter m.m.

pantlånerörel-känd förden,från ärendast§ må16 Pant mottagas som
siglegitimera påkanockpersonal ellerhans ettellerutövaresens

tillfredsställande sätt.

berördsynbarligenfrån den, är§ må17 avpant mottagas som
aderton år.fylltdrycker ellerstarka
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Såsom ickemå föremål, vilket kanpant mottagas antagas vara
smittofarligt eller behäftat med ohyra, heller i fallnågot ellersäng-
barnkläder.

Över18 § pantlånerörelse skall föras bok ánantbøk, vilken iav
löpande nummerföljd kan inhämtas upplysning varje utlämnat lån,om

fördagen pantsättningen, villkoren för lånet, ellerpantens panternas
antal,och eller vikt i förekommandemått fall fabrikatävensomart

och tillverkningsnummer eller särskilt kärmemärke, vidareannat om
dag då löses. Därjämte skola antecknas ochpantsättarespanten
pantlösares för- och tillnamn, yrke och bostad ochsamt arten av

legitimationshandling,å hava företetts.må Pantbok må,numret som
därest finnes lämpligt, föras iså särskilda avdelningar. Pantbok skall

inbunden och försedd med fortlöpande sidtal.vara
Där länsstyrelsen det medgiver, anteckningarnamå igöras arman

ordning i bok; dylika anteckningar skall i tillämpliga delarän gällaom
vad pantbok stadgat.ärom

Varje skall förses med dess ipant samma nummer som nummer
pantboken.

19 § Efter anmälan polismyndighet förekommitgods ellerattav
olovligen frånhänts enskildägaren utövar pant-vare person som
lånerörelse föreståndareeller för sådan rörelse pliktig ofördröjligenatt
undersöka godset finnes i besittninghans och han inneharom om
någon anteckning detsamma. Vinnes upplysning godset, skallom om
polismyndigheten fort kan underrättasså ske därom.

Erhåller den, eller förestår pantlånerörelse, annorledesutövarsom
kännedom den, för pantsättning utbjuder gods,än sagts attnu om som

olovligen åtkommit eller anledningdetsamma icke äger rättav annan
eller skälig anledning tilldet, får han misstanke därom,pantsättaatt

skyldighan underrätta polismyndigheten iatt genast orten.vare
Skriftliga meddelanden från polismyndigheten rörande gods skola

under tid förvaras i tidsföljd iår ordnade eller ordningetten av annan
anvisas polismyndigheten.som av

20 § Polismyndigheten i ålägga pantlånerörelseäger utövareorten av
till polismyndigheten anmäla mottagande föremål visst elleratt av av

vissa slag.

21 § pantlånerörelse skyldig låta polismyndighetUtövare av vare
undersöka rörelsens lokaler granska pantboken.samt

22 § med avseende rörelsen föreligger anledning till anmärk-Då å
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ning, skall polismyndigheten anmälan därom tillgöra länsstyrelsen
Åtalasföreslå de åtgärder, kunna erforderliga. enskildsamt som vara

pantlånerörelseutövar eller föreståndare för sådan rörelseperson som
för brott, omförmäles i 8-11 eller kap.14 brottsbalken, eller försom
förseelse denna lag, skall åklagaren så ske kan underrättamot snart
länsstyrelsen åtalet utgången målet. Lag 1964:204.samtom om av

23 § Nedlägges pantlånerörelse eller föreståndare,avgår skall
rörelsens ofördröjligenutövare anmälan därom tillgöra länsstyrelsen.

Straffbestämmelser m.m.

24 § J Den idkar pantlånerörelse berättigadutan attmom. som vara
till det enligt föreskrifterna i denna lag, döms till böter.

Till den förfallensamma ansvar vare
1 rörelse, i 3 ellerutövar §4 annorledes änsom som avses, genom

behörig föreståndare, eller
2 bryter de länsstyrelsen med stöd 6 § meddelademotsom av av

föreskrifterna eller bestämmelserna i 97 11 § andra ellermot
tredje stycket, §14 andra stycket, 17 19 § första eller andra stycket
eller 21 1991:269.Lag

2 För förseelse 12, 15, 16 eller 18 19 § tredjemotmom.
stycket, 20 eller 23 § döms till penningböter.

25 § Utövare pantlånerörelse så ock föreståndare förav ansvarar
förseelse förordning,denna begås anställd imot som av person,
rörelsen, liksom förseelsen begången honom själv, därestvore av
omständigheterna sannolikt förseelsengöra skett hans vetskapatt utan
och vilja.

26 § har upphävts lag 1964:204.genom

27 § Polismyndighetens beslut enligt denna lag får överklagas hos
länsstyrelsen besvär. Länsstyrelsens beslut får överklagas hosgenom
regeringen besvär.genom

Polismyndighetens och länsstyrelsens beslut skall gälla omedelbart,
föreskrivs. Lag 1985:576.annatom
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Ikraftträdande- Övergångsbestämmelseroch

1711 lagen 1949:722

Denna lag träder i kraft den april1 1950.
Genom lagen upphävas förordningen den 28 maj 1918 nr 387

angående idkande pantlånerörelse och lagen den 22 juni 1911 nrav
53 2 vissa aktiebolag, driva lånerörelse.s. om som

Pantlånerörelse, vid denna lags ikraftträdande med vederbörligtsom
tillstånd under iakttagandeutövas, må de i denna lag meddeladeav
bestämmelsema fortsättas under tid tio efterår nämnda tidpunkt,en av

tillstånd erfordras. För sådan rörelse skall länsstyrelsenutan att nytt
så ske kan meddela föreskrifter, i 6 § omförmälas. Sökersnart som

sådan rörelseutövare före utgången sagda period tillståndnyttav av
för tiden därefter, sådanmå ansökning kunna beviljas hinderutan av
företrädesrätt omförmäles i lsom

Å lånetörhållande, uppkommit före denna lags ikraftträdande,som
äldre bestämmelseräga tillämpning.

1711 lagen 1971:1159

lagDenna träderi kraft den januari1 1972.
Aldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga talan beslutmotom

meddelats före den 1 januari 1972.som

Till lagen 1985:985

Denna lag träder i kraft den juli 1986.1 Har tagits förepanten emot
ikraftträdandet, tillämpas dock äldre bestämmelser.

Till lagen 1991:983

lag träderDenna i kraft den l augusti 1991.
2. Vad i §11 värdepappersinstitut skallsägs också gällasom 0.m

sådan fondkommissionär med stöd punkt 3 i Övergångsbe-som av
stämmelserna till lagen 1991:981 värdepappersrörelse driverom
rörelse enligt fondkommissionslagen 1979:748.
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MATRIKEL

och

STADGAR
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STADGAR

§
Föreningen, Svenska Pantbanksföreningen,är har till ändamålvars tillvarataganamn att
medlemmarnas intressen, på sakligt ochsamt att ett rättmätigt verka försätt sundenutveckling Iånerörelsen.av

§2.
Föreningen har sitt där styrelsensäte så beslutar.
Firman tecknas styrelsen eller den eller dem, styrelsen därtillav av utser.som

§
Bolag, kommunala företag och andra sammanslutningar enskildaävensom vilkapersoner,
med vederbörligt tillstånd driva pantlánerörelse, till medlemskap.äga rätt
Ansökan medlemskap beviljas föreningens styrelse.om av
Varje medlemskap berättigar till 1 företagetsröst, storlek ochoavsett omsättnings-en
resultat.
Passivt medlemskap kan erhållas föreningeni särskilda skäl föreligga pensioneringom
eller dylikt. Sådant medlemskap medför dock icke vid föreningensrösträtt sammanträ-
den, väl yttranderätt.men

§
Medlem, vilken uppenbarligen skadar föreningen och dess anseende, bryter stadgarmot
och beslut, blir försatt konkursi eller icke fullgör skyldighetersina till föreningen kan
uteslutas.
Medlem upphör med lånerörelsesin och önskar utträda föreningen skallsom däromur

skriftlig anmälan,göra tillställd styrelsen.

§5.
Föreningens angelägenheter handhaves styrelse bestående ordförande och 2av en av enledamöter, vilka väljas för år sänder.iett

§
Styrelsens förvaltning granskas revisor vilken jämteav fören ersättare kom-utsesen
mande arbetsår vid varje årsmöte.

§7.
Räkenskaperna avslutas för kalenderår och skola revisoren tillhanda den förstasenastvara
april. Första skallmaj revisionen slutförd och revisionsberättelsen styrelsenvara
tillhanda.
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§
styrelsenplatsmånad påseptemberunderhålles årligenOrdinarie årsmöte senast som
före års-veckorförsorg tvåstyrelsensskriftligenKallelse skall ske senastbeslutar. genom

bifogas.skallförvaltningsberättelseochFöredragningslistamötet.
förekomma:följande ärendenskallPå ordinarie årsmöte

förordförandeVal mötet.av
protokoll.skola justeraordförandenVal två jämtejusteringsmän somav

medlemmar.närvarandeUpprop av
berättelse.Styrelsens
berättelse.Revisorns

Ansvarsfrihet för styrelsen.
förslag.Behandling inkomnaav

Arvoden.
styrelseledamöter.ordförandeVal jämte övrigaav

ochVal revisor ersättare.av
årsavgiften.Bestämmande av

styrelsenbörbehandlade på årsmötet,önskarförslag medlemellerFrågor varasom
första april.tillhanda denskriftligen senast

§
skallprotokolletAvskriftprotokolletskall justerat.eftermånad årsmötetSenast avvaraen

medlemmar.föreningenssamtligatillställasdärefter snarast

§ 10.
ellerdåpåkallat revisorndettastyrelsenhålles dåföreningssammanträde samtExtra anser

skriftligen påyrka,styrelsenhosmedlemmar sådantfemtedel föreningensock minst aven
tydligtskrivelsen angivas.skalltill yrkandet ianledningenvarvid

sammanträdet. Iföreveckaskriftligenske minstskallsammanträdetillKallelse extra en
före-ärende därvidförekomma. måskallärenden, annatskall dekallelsen angivas som

behandling.tillkomma eller upptagas

§11.
med slutnaönskar,såverkställes därest någonvalskerAll omröstning öppet, men

sedlar.
utfallalottning,utgångenbestämmeserhålles,antallikaOm vid val röster mengenom

företräder.ordförandengäller den meningför skildalika meningar,eljest rösterna

§ 12.
förfallnatillgångar,föreningensskall häfta allenastförbindelserföreningens menFör

avgifter inräknade.och andraguldna insatser

§ 13.
med mindregiltigtupplösningföreningensellerstadgarändringBeslut vareomavom

följandevarandrafattats två påbeslut åförenat ellersig,medlemmar däromsamtliga
hål-sammanträde, sistoch detpåordinarie årsmöteskallminst somettmöten varavarav

röstande.detredjedelartvåminstlits, biträtts avav
§ 14.

tillgån-föreningensbetalats, samtligaeventuella skulderskall sedanföreningen,Upplöses
bestämmer.föreningenändamål,allmännyttigatillfalla somgar

291



Bilaga 6 sou 1994:61

MEDLEMSFÖRETAG

BORÅS
AP-finans Lars-Olof Olson
Grundat 1892
Bryggaregatan 22, Box 683, 501 09 Borås
Tel. 03311 03 59, Fax 03312 56 80
Yerkst. direktör föreståndare:och Lars-Olof Olson
Oppet: Må-To 10-17, Fre 10-15
GÖTEBORG
A-Panten AB
Grundat 1990
Göteborgsvägen 25, 431 30 Mölndal
Tel. 03176 07 80, Fr.0.m. 14-92 031776 07 80
Fax 03187 14 84, Mobiltel. 010-92 28 21

eFöreståndare: Björn Gustafsson, förest.bitr. Christer Aberg
Oppet: Må-Fre 10-18, Lö 10-14

Aktiebolaget för Pantbelåning Göteborgi
Grundat 1856
Drottninggatan 56, 411 07 Göteborg
Tel. 03115 66 30, Fax 03115 99 34
Verkst. direktör: Lars Olof Larsson i Auktionsverket
Föreståndare: Christina Lönnborg
Oppet: Må, On, To, Fre 9-17, Ti 9-18
Göteborgs Lånekassa
Grundat 1898
Rosenlundsgatan 411 20 Göteborg
Tel. 03110 15 00, Fax 0311015 05
Tillhör Pabegruppen
Föreståndare: Anders Johansson

Olskrokens Lånekassa AB
Grundat 1884
Norra Gubberogatan 32, Box 6042, 400 60 Göteborg
Tel. 03119 51 38, 19 51 82
Yerkst. direktör föreståndare:och Lars-Erik Löfström
Oppet: Må-Fre 10-17

HELSINGBORG
Helsingborgs Pantaktiebolag
Grundat 1882
Möllegränden 19, 252 23 Helsingborg
Tel. 04211 00 88, Fax 04224 34 30
Föreståndare: Ulf Wallin
Oppet: Må-Fre 9-15
JÖNKÖPING
Jönköpings Lånekassa
Grundat 1982
Östra Storgatan 55, 552 41 Jönköping
Tel. 03616 26 60
Direktör och föreståndare: Karl Erik Nilsson
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LINKÖPING
ABVarubelåningAnderssonGomér 8:

1986Grundat
Linköping581 04405,36, BoxIndustrigatan

22 2201312Fax93 80,01312Tel.
Rystadiusdirektör: BoVerkst.

RystadiusHåkanFöreståndare:
Lunch 13-1410-16,Fre10-17,Må-ToOppet:

MALMÖ
VarubelåningMalmö

1968Grundat
Östergatan Malmö2226-28, 211

40040749Tel.
Pabe-gruppenTillhör

LindahlKatarinaFöreståndare:

LånekassaMalmö
1986Grundat

Malmö54211Bergsgatan
5004023 07Tel.

Pabe-gruppenTillhör
NyqvistEwaFöreståndare:

VarubelåningEbberöds
Grundat 1987

Malmö212 11Drottninggatan
5704029 2780, Fax04018 14Tel.

BrunolfStefanDirektör:
Claes AugustssonFöreståndare:

14.00-17.309.30-13.00,Oppet:
NORRKÖPING

PantbankNorrköpings
Grundat 1983

Norrköping2210, 602Bråddgatan
402501116Tel.

ErikssonRamonFöreståndare:
LinderAxelKarldirektör:Verkst.

STOCKHOLM
VarubelåningförAktiebolaget

1866Grundat
Stockholm102 465330,BoxStorgatan

3708662 80Fax10,0108667Tel.
Rolf Broddföreståndare:ochdirektörVerkst.

Lö9-17, stängtMå-FreOppet:

PABE-gruppen
HuvudkontorPantbelåningAB

1884Grundat
Stockholm102 425084,Box24,Sibyllegatan

83666 9900, Fax0208667Tel.
SchavonTommydirektör:Verkst.
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Kontor 1
AB Pantlåning
Mäster Samuelsgatan 67-69, 111 21 Stockholm
Tel. 0820 47 57
Föreståndare: Paul Kelly

Kontor 2
AB Pantlåning
S:t Eriksgatan 20, Box 49070, 100 28 Stockholm
Tel. 0850 08 91
Föreståndare: Lars Jonsson

Kontor 3
AB Pantlåning
Götgatan 34-36, Box 4237, 102 63 Stockholm
Tel. 0842 21 40
Föreståndare: Evert Eriksson

Stockholms Kommunala Auktions- och Pant AB SKAPA
Grundat 1951
Drottningholmsvägen 25, Box 12097, 102 22 Stockholm
Tel. 08652 85 65
Verkst. direktör: Göran Berggren, Auktionsverket
Box 16256, 103 25 Stockholm
Tel. 0814 24 40
Föreståndare: Lars Thulin
Oppet: 9-17, Dag före helgdag 9-13, Lö stängt
SUNDSVALL
AB Sundsvalls Pantbank
Grundat 1893
Storgatan 56, Box 424, 851 06 Sundsvall
Tel. 06011 32 04
Verkst. direktör och föreståndare: Lennart Svensson
TROLLHÄTTAN
Trollhättans Varubelåning
Grundat 1984
Österlånggatan 64, 461 34 Trollhättan
Kontorsingång Nygatan 2
Tel. 0520111 96
Föreståndare: Klas Wikström
Yerkst. direktör: P. Hansson
Oppet: Må-Fre 16-18, Lö stängt
UMEÅ
H-G Metall AB
Grundat 1982
Rådhusesplanaden 17 D, 902 47 Umeå
Tel. 09013 39 03
Direktör och föreståndare: Horst Gangel
Oppet: Må-Fre 10-18, Lö 10-14
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UPPSALA
VarubelâningUppsala

Grundat 1981
Uppsala753 20Dragarbrunnsgatan 53,

01811 77 74Tel.
PabegruppenTillhör

AhlénSigurdFöreståndare:
VÄNERSBORG

låneaffärArbetarföreningensVänersborgs
Grundat 1887

VänersborgBox 26, 462 01Residensgatan
640521100Tel.

SandKarl-ErikFöreståndare:
AbergGunnarQrdförande:

Iuli15.00-17.00,9.30-11.30, stängtOppet: Må-Fre
VÄSTERÅS

LånekassaVästerås
Grundat 1984

Västerås08399, 721Hahrsgata BoxErik
94 54Tel. 02111

PabegruppenTillhör
HultbergFöreståndare: Ulla

öREBRo
LånekassaOrebro

Grundat 1882
Örebro703 61Olaigatan 10,

23Tel. 01911 00
PabegruppenTillhör

ErikssonSvenFöreståndare:
ÖSTERSUND

VarubelâningOstersunds
1907Grundat 1986

Östersund3119, 831Färjemansgatan
0606Tel. 06311
vardag.13-16Exp.tid.

Nilssonföreståndare: BjörnochDirektör
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FINLAND

HELSINGFORS
Helsingfors Paint-Aktiebolag
Grundat 1882
Huvudkontor Stora Robertsgatan 17-19 D 24
00120 Helsingfors
Tel. 90-64 56 37, Fax90-60 10 65
Verkst. direktör: Ralf Karlberg

Expedition FredriksgatanA, 45
Tel. 90-64 40 89, Fax 90-60 44 73
föreståndare: Juha Puukari
Oppet: Må-fre 10-16.30

Expedition Tavastvägen 48
Tel. 90-753 10 59, Fax 90-73 04 34
Föreståndare: Erkki Vuorinen
Öppet: Må-fre 10-16.30

ÖstraExpedition C, Centrum, Kundgatan 11
Tel. 90-33 34 45, Fax 90-33 35 11
föreståndare: Leif Löf
Oppet: Må-fre 11-18

Expedition M, Mannerheimvägen 68
Tel. 90-44 25 77, Fax 90-49 04 35
föreståndare: Guy Lindström
Oppet: Må-fre 10-16.30
ÅBO

eExpedition Mariagatan Abo
Tel. 921-32 65 99, Fax 921-32 61 74
föreståndare: Rauno Vesaniemi
Oppet: Må-fre 10-16.30
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1993låneavgifteraktuellaTablå över m.m.
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Statens offentliga utredningar 1994

Kronologisk förteckning

Ändradansvarsfördelningför denstatliga Vår andes3 ochandras.stämma-.statistiken.Fi. Kulturpolitik och internationalisering,Ku.
2, Kommunerna,LandstingenochEuropa 36.Miljö ochfysiskplanering.M.

Bilagedel.C. 37.Sexualupplysningochreproduktivhälsaunder+
föreställningarMäns kvinnor ochChefskap,S. 1900-taleti Sverige.UD.om

4. Vapenlagenoch EG, Ju. Kvinnor,38. barnocharbetei Sverige1850-1993.UD.
Kriminalvård psykiatri.och Ju. Gamla39, blivit äldre.Omsolidaritetärungasom
Sverigeoch Europa.En samhällsekonomisk mellangenerationerna.Europeiskaäldreåret1993.S,
konsekvensanalys.Fi. Långsiktigstrålskyddsforskning.40, M.

EESochmiljön,EU, M. Ledighetslagstittningen41. A.översyn.en-Historisktvägval Följdernaför Sverigei utrikes- och42.Staten trossamfunden.C.-
ochsäkerhetspolitiskthänseende bli, Uppskattad43. sysselsättning skattemasbetydelseattav omrrespektiveintebli medlemi Europeiskaunionen.UD, för denprivatatjänstesektorn.Fi.

ochkontinuitetFörnyelse konstochkultur Folkbokforingsuppgiftema44. i samhället.Fi,ome
i framtiden,Ku. 45.Grundenför livslångtlärande.U,
Anslutningtill10. EU Förslagtill övergripande 46.SambandetmellanSamhällsekonomi,transfereringar-
lagstiftning.UD. ochsocialbidrag.

kriget kommit... Förberedelserförl Om mottagande Avveckling47. denobligatoriskaanslutningenav
militärt bistånd Bilagedel.1949-1969 SB. till Studentkårerochnationer,U.rav

Suveränitet12. ochdemokrati 48.Kunskapför utveckling bilagedel.A.+
bilagedelmed UD, 49.Utrikessekretessen.Ju.expertuppsatser.+

llK-metoden, Fi.13. 50.Allemanssparandet Fi.översyn.m.m. enaKonsumentpolitiki tid.14. C. Minne51. ochbildning. Museernas ochuppdragenny
15.På K.väg. organisation bilagedel.Ku.+

Skoterkörningpåjordbruks-l6. ochskogsmark. 52.Teaternsroller. Ku.
Kartläggningochåtgärdsförslag.M. 53.Mästarbrevför hantverkare.Ku.
Års- ochkoncernredovisning17, enligtEG-direktiv. 54.Utvärdering praxisi asylärenden.Ku.av
Del och1 11.Ju, 55.Rättentill reformeratbilstöd. S.ratten-18.Kvalitet i kommunalverksamhet nationell 56.Ett för kvinnor våldtagitsochcentrum somwuppföljningochutvärdering.C. inisshandlats.S.

19. roller i biståndet styrningRena ocharbetsfördelning57.Beskattning fastigheter,del Principiellaavr -i effektiv biständsförvaltning.UD. utgångspunkterför beskattning fastigheteren av m.m.
20. Reformeratpensionssystem.S. Fi.

Reformerat21. pensionssystem.BilagaA, 58.6 Juni Nationaldagen.Ju.
individeffekter.Kostnaderoch S, vattendrag59.Vilka skall skyddas Principeroch

22, Reformeratpensionssystem.BilagaB. förslag.M.
Kvinnors ochavtalspensioner.ATP 59.Vilka vattendragskall skyddas Beskrivningarav

23. Förvaltabostäder.Ju. vattenområden.M.
24. Svenskalkoholpolitik strategiför framtiden, Särskilda60, skäl. Utformningoch tillämpningen av-
25. Svenskalkoholpolitik bakgrundochnuläge.S. och2 kap. 5§ andrabestämmelseriw
26. förebyggaalkoholproblem.Att S, utlänningslagen.Ku.
27. Vård alkoholmissbrukare.S, 61,Pantbankernaskreditgivning.N.av

Kvinnor ochalkohol.28.
29. Föräldrar Alkohol.Barn A
30, Vallagen.Ju,
31. mervärdeskattefrågorVissa Kulturlll Fi,m.m.4
32. MycketUnder Tak,Samma C.

betydelse33. Vandelns i medborgarskapsärenden.m.m.
Ku.
Tekniskt för ytterligareTV-sändningar.Ku.utrymme.
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Systematisk förteckning

Statsrådsberedningen Kommunikationsdepartementet
krigetOm kommit...Förberedelserför mottagande På [15]väg.av

militärt bistånd[949-1969 Bilagedel.+
Finansdepartementet

Justitiedepartementet Ändradansvarsfördelningför denstatligastatistiken.[l]
SverigeVapenlagenoch och Europa.EG [4] En samhällsekonomisk

Kriminalvård ochpsykiatri. [5] konsekvensanalys.[6]
Års- ochkoncemredovisningenligt EG-direktiv. JIK-metoden, [13]m.m.
Del 1och [17]11.Ju. VissamervärdeskattefrågorIII Kultur m.m.-Förvaltabostäder.[23] Uppskattadsysselsättning skattemasbetydelseom-Vallagen.[30] för denprivatatjänstesektom.[43]
Utrikessekretessen.[49] Folkbokforingsuppgiñemai samhället.[44]
6 Juni Nationaldagen.[58] Allemanssparandet [50]översyn.en-

Beskattning fastigheter,del Principiellaav -Utrikesdepartementet utgångspunkterför beskattning fastigheter [57]av m m.
Historisktvägval- Följdemaför iSverige utrikes-och

Utbildningsdepartementetsäkerhetspolitiskthänseende bli, respektiveintebliattav
medlemi Europeiskaunionen.[8] for livslångtGrunden lärande.[45]
Anslutningtill tillEU Förslag övergripande Avveckling denobligatoriskaanslutningentilav-
lagstiñning.[10] Studentkårerochnationer. [47]
Suveränitetochdemokrati

Kulturdepartementetbilagedelmed [12]+ expertuppsatser.
Renaroller i biståndet- styrningocharbetsfördelning Förnyelseochkontinuitet- konstochkulturomi effektiv bistándstörvaltning.[19]en framtiden.i [9]
Sexualupplysningochreproduktivhälsaunder1900-talet Vandelnsbetydelsei medborgarskapsärenden, [33]m.m.i Sverige.[37] Tekniskt för ytterligareTV-sändningar.[34]utrymme
Kvinnor, barn arbeteioch Sverige [38]1850-1993. Vår andes ochandras.stämma-

Kulturpolitik ochinternationalisering.[35]
Socialdepartementet Mirmeochbildning. Museernasuppdragoch

organisation bilagedel.Mänsföreställningar kvinnor [51]och chefsskap.[3] +om
Reformeratpensionssystem.[20] Teaternsroller. [52]
Reforrneratpensionssystem.BilagaA. Mästarbrevför hantverkare.[53]
Kostnaderochindivideffekter.[21] Utvärdering praxis i asylärenden.[54]av
Refonneratpensionssystem.BilagaB. Särskildaskäl. Utformningoch tillämpning kap. 5§2av
KvinnorsATP ochavtalspensioner.[22] ochandrabestämmelseri utlänningslagen.[60]
Svenskalkoholpolitik strategiför framtiden.[24]en- NäringsdepartementetSvenskalkoholpolitik bakgrundochnuläge.[25]-förebyggaAtt alkoholproblem.[26] Pantbankernaskreditgivning. [61]
Vård alkoholmissbrukare.[27]av
Kvinnor ochalkohol. [28] Arbetsmarknadsdepartementet
Barn Föräldrar Alkohol. [29]- - Ledighetslagstiñningen [41]översynen-Gamla blivit äldre.Om solidaritetmellanär somunga Kunskapför utveckling bilagedel.[48]+generationerna.Europeiskaäldreåret [39]1993.
SambandetmellanSamhällsekonomi,transfereringar Civildepa rtementet
ochsocialbidrag.[46] Kommunerna,LandstingenochEuropa.Rättentill reformeratbilstöd. [55]ratten- Bilagedel.[2]+Ett for kvinnor våldtagitsochcentrum som Konsumentpolitiki tid. [14]ennymisshandlats.[556] Kvalitet i kommunalverksamhet nationell-uppföljningochutvärdering.[18]
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Systematisk förteckning

Mycket UnderSammaTak. [32]
Statenoch trossamfunden.[42]

Miljö- och naturresursdepartementet
EU, EESochmiljön. [7]
Skoterkömingpåjordbruks- ochskogsmark.
Kartläggningochåtgärdsförslag.[16]
Miljö fysiskoch planering.[36]
Långsiktig strålskyddsforskning.[40]
Vilka vattendragskall skyddas Principeroch
förslag. [59]
Vilka vattendragskall skyddas Beskrivningarav
vattenområden.[59]




