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Sammanfattning 
 

Till följd av att hushållens inkomster inte ökar  i samma takt som hushållens skulder, 

har finansinspektionen på senare år strävat efter att införa ett amorteringskrav i svensk 

rätt. Sverige har även fått påtryckningar från Europeiska unionen att vidta åtgärder för 

att korrigera den rådande situationen med allt högre belåningsgrader hos hushållen. De 

flesta är överens om att ett amorteringskrav är en nödvändig åtgärd, dock har kritik 

riktats mot regleringen av amorteringskravet som Regeringen har föreslagit. 

 

 Propositionen som lämnats till Riksdagen innebär ett bemyndigande till 

Finansinspektionen att lämna föreskrifter. Finansinspektionen ska förskriva om 

amorteringskrav inom uppdraget för makrotillsynen. För att ett bemyndigande ska vara 

grundlagsenligt får det inte avse något område som räknas upp i 8 kap. 2 § 

Regeringsformen. I teorin kommer en sanktion på grund av en överträdelse av 

bestämmelser om amorteringskrav att träffa förhållandet mellan kreditgivare och 

Finansinspektionen. Kritik har riktats mot att amorteringskravet kommer träffa det 

område som 8 kap. 2 § 2p. Regeringsformen nämner, förhållandet mellan enskild och 

det allmänna. Om amorteringskravet skulle anses träffa det nämnda förhållandet innebär 

det att bemyndigandet inte är grundlagsenligt. Av vikt, för att avgöra huruvida det är 

inkonstitutionellt eller inte, är en bedömning, om amorteringskrav hör till det 

offentligrättsliga området eller det civilrättsliga området.  

 

Gränsdragningen har tidigare uppmärksammats av Lagrådet, men utan en tydligt 

lösning på problemet. Många remissinstanser har lämnat svar på förslaget om 

amorteringskrav, svar som i de flesta fall talar för amorteringskrav men även 

ifrågasätter huruvida bemyndigandet är konstitutionellt eller inte. Om en statlig 

utredning hade tillsatts år 2014, när tankarna om amorteringskrav började, hade frågan 

utretts noggrant och troligtvis hade ett förslag som inte är kan ifrågasättas varit framlagt 

idag.  
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1 Inledning 

1.1 Problembakgrund  
Lån med en säkerhet i form av pant i en bostad är den vanligaste formen skuld i 

de svenska hushållen idag.1 Skuldkvoten, som definieras som hushållens skulder i 

förhållande till hushållens inkomster, har ökat under två decennier. Det innebär att 

hushållens inkomster inte växer i samma takt som hushållens skulder. En för hög 

skuldsättning kan medföra att den finansiella stabiliteten i stort sätts ur balans.2 

Efter år 2010 började skuldkvoten att sjunka, för att sedan börja stiga igen.3 Under 

åren 2011 till 2014 ökade utlåningen, trots minskning av skuldkvoten med hela 15 

procent. 4  I landrapporten med fördjupad granskning av åtgärderna för att 

förebygga och korrigera makroekonomiska obalanser i Sverige 2015 5 , 

kommenterade EU-kommissionen den ökade skuldkvoten. Hushållens skulder i 

Sverige ökar snabbare än i resterande Europeiska unionen, hädanefter EU, och en 

av de mest bidragande faktorerna är bristen på amorteringskultur i Sverige. EU-

kommissionen lade fram som förslag att Sverige skulle öka amorteringstakten på 

bolån för att minska skuldkvoten. De ökade skuldkvoterna och EU-

kommissionens förslag har inneburit insatser från olika aktörer för att försöka 

förbättra situationen.6  

 

Redan år 2010 utgav Svenska Bankföreningen rekommendationer för amortering 

av bolån som innebar att bankerna borde kräva amortering redan vid en 

belåningsgrad på 75 procent.7 Med begreppet belåningsgrad förstås kapitalskulden 

i förhållande till säkerhetens marknadsvärde. I samband med 

                                                
1 SOU 2015:40 s. 279. 
2 A.st. 
3 Regeringens proposition på amorteringskrav, Dnr. 15/4235, s. 6. 
4 Bolånemarknaden i Sverige, s. 10. 
5 EU-kommissionen ger ut rapporter till varje land där de identifierar vad medlemsstaterna bör 

åtgärda inom de närmsta 12-18 månaderna. 
6 Regeringens proposition på amorteringskrav, Dnr. 15/4235, s. 6. 
7 Finansinspektionens allmänna råd (FFFS 2010:2) om begränsning av krediter mot säkerhet i 

form av pant i bostad. 
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rekommendationerna, infördes även ett tak för belåning av bostäder. 8 

Belåningstaket, som innebar att endast 85 procent av en säkerhet fick belånas, 

medförde även en lägre belåning i svenska hushåll.9 Rekommendationen avseende 

amortering övergick under våren år 2014 till ett krav från Finansinspektionen, 

hädanefter FI, på att amortering skulle ske redan vid en 70 procentig belåning.10 

En amortering skulle ske från 85 procent och ned till 70 procent under en period 

på tio till femton år. 11 En undersökning, som FI gjorde samma år som kraven 

infördes, visade att bolånetaket har haft en dämpande effekt på den tidigare 

ökningen av belåningsgrader och skuldsättning.12 

 

Den 6 februari 2014 utsåg Regeringen en utredare som skulle lägga fram ett 

förslag på hur Europarlamentets och rådets direktiv om konsumentkreditavtal som 

avser bostadsfastighet 13 , bolånedirektivet, ska implementeras i svensk rätt. 14  

Direktivet innehöll inga regler kring amortering men utgjorde inte heller något 

hinder för att i lag reglera området på medlemsstatsnivå. Denna implementering 

skulle verka i samklang med det förslag som lades fram under våren 2015 av FI, 

som nämns mer ingående nedan.15 

 

Den 7 oktober 2014 meddelade Svenska Bankföreningen att de skulle skärpa sina 

rekommendationer. 16  Förslaget innebar att amortering skulle ske ned till en 

belåningsgrad på 50 procent. Vid en belåning på över 70 procent av 

marknadsvärdet på säkerheten, skulle amortering ske med en summa per år som 

motsvarar två procent av lånebeloppet. En procent per år av lånebeloppet skulle 

                                                
8 Finansinspektionens allmänna råd (FFFS 2010:2) om begränsning av krediter mot säkerhet i 

form av pant i bostad. 
9 Effekter av bolånetaket, en första utvärdering, s. 4. 
10 Svenska Bankföreningens pressmeddelande från 2014-03-19. 
11 Finansinspektionens allmänna råd (FFFS 2010:2) om begränsning av krediter mot säkerhet i 

form av pant i bostad. 
12 Förslag på amorteringskrav, FI Dnr 14-16628, s. 6. 
13 Direktivets fullständiga namn är Europaparlamentets och rådets direktiv av den 4 februari 2014 

om konsumentkreditavtal som avser bostadsfastighet och om ändring av direktiven 2008/48/EG 
och 2013/36/EU och förordning (EU) nr 1093/2010. 

14 SOU 2015:40, s. 13.  
15 Förslag på amorteringskrav, FI Dnr 14-16628, s. 13. 
16 A.st. 
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amorteras om belåningsgraden är mellan 70 och 50 procent.17 Dock drog Svenska 

Bankföreningen tillbaka rekommendationen, efter att Konkurrensverket gjort en 

preliminär analys, huruvida förslaget skulle kunna vara konkurrenshämmande 

eller inte.18 Konkurrensverket gjorde bedömningen att rekommendationen kunde 

utgöra ett beslut av en företagssammanslutning, som inte är förenligt med 

konkurrensreglerna.19 Dessa rekommendationer blev grunden till ett förslag som 

väckt många reaktioner från olika myndigheter i Sverige.20 Förslaget lades fram 

av FI våren 2015, näst intill identiskt med den rekommendation som Svenska 

Bankföreningen utgav år 2014. Förslaget innebar att amorteringskravet skulle 

grundas i sundhetsregeln i 6 Kap. 4 § Lag (2004:297) om Bank- och 

finansieringsrörelse, hädanefter LBF. Det innebär att ett amorteringskrav skulle 

kunna rymmas inom tolkningen av det nämnda lagrummet, det vill säga inom att 

ett kreditinstituts rörelse ska drivas på ett sunt sätt.21  

 

Kammarrätten i Jönköping var negativa till amorteringsförslaget i sitt 

remissyttrande.22 Det var varken amorteringskravet eller dess konsekvenser som 

Kammarrätten i Jönköping kritiserade. De bedömde att det rättsliga stödet inte 

höll för att införa amorteringskrav i myndighetsföreskrifter. Kammarrätten ansåg 

att ett sådant ingripande borde beredas ytterligare, samt att betänkandet i samband 

med Bolånedirektivet borde inväntas innan något krav införs.23  

 

I september 2015 lade FI fram ett nytt förslag med förtydliganden kring de 

rättsliga förutsättningarna, som skickades ut till olika myndigheter för att få deras 

åsikter kring ändringarna.24 Återigen blev förslaget inte positivt mottaget av vissa 

myndigheter. Anledningen ansåg Jönköpings kammarrätt vara en bestämmelse i 

                                                
17 Förslag på amorteringskrav, FI Dnr 14-16628, s. 13. 
18 Konkurrensverkets utredning av Svenska Bankföreningens amorteringsrekommendation, Dnr 

674/2014. 
19 A.st. 
20 Se exempelvis Jönköpings Kammarrätts remissyttrande, Dnr 234-2015/51. 
21 Förslag på amorteringskrav, FI Dnr 14-16628, s. 20. 
22 Jönköpings Kammarrätts remissyttrande, Dnr 234-2015/51, s 4. 
23 A.st. 
24 A.st. 
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Regeringsformen (1974:152). 25   som utgjorde hinder för införandet av den 

lagändring som FI föreslog. För att en myndighet ska kunna ge ut föreskrifter 

måste det finnas stöd i grundlagen, delegation får inte ske när en fråga faller inom 

det så kallade obligatoriska lagområdet. Enligt 8 Kap. 2 § 2 p. Regeringsformen 

ska föreskrifter om enskildas personliga ställning och deras inbördes personliga 

och ekonomiska förhållanden regleras genom lag. I det fall förhållandet rör 

enskilda och det allmänna26 kan en myndighet få mandat att meddela föreskrifter 

enligt 8 Kap. 3 § Regeringsformen. I den av FI utgivna promemorian27 påstås att 

amorteringskrav rör ett förhållande mellan den enskilde och det allmänna, 

eftersom det är föreskrifter som gäller för kreditinstitut som står under FI:s tillsyn. 

Flera myndigheter anser att även om förhållandet mellan det allmänna och den 

enskilda påverkas i teorin, kommer föreskrifterna i praktiken få effekt framförallt 

på förhållandet mellan kreditgivare och låntagare.28 

 

1.2 Syfte och problemformulering 
Ambitionen är att utreda huruvida det förslag på amorteringskrav som Regeringen 

under år 2015 har lagt fram, strider mot grundlagen eller inte, och om delegation 

av amorteringskrav är möjlig. För att kunna besvara den första 

problemställningen, behöver en klarläggning göras om en distinktion mellan 

offentlig rätt och civilrätt i lagbestämmelser på den finansiella sektorn är möjlig. 

 

De frågeställningar som ska utredas för att uppnå syftet är således: Strider 

delegationen av amorteringsbestämmelser mot 8 Kap. 2 § Regeringsformen? Kan 

en uppdelning mellan civilrätt och offentlig rätt göras i ett lagkomplex?  

 

                                                
25 Jönköpings Kammarrätts remissyttrande, Dnr 234-2015/51, s 4. 
26  Det allmänna definieras som alla statliga och kommunala organ, se Warnling-
Nerep, Statsrättens grunder, s. 25. 
27 Förslag på amorteringskrav, FI Dnr 14-16628. 
28 Jönköpings Kammarrätts remissyttrande, Dnr 234-2015/51, s 2.  
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1.3 Metod och material 
För att uppnå syftet med uppsatsen används den traditionella rättsdogmatiska 

metoden. Det kan uppstå vissa svårigheter med att beskriva den rättsdogmatiska 

metoden, främst för att en förklaring av själva metoden kan uppfattas som 

motsägelsefull. Ordet dogmatisk förknippas oftast inte med vetenskaplig. Det är 

oturligt eftersom rättsdogmatiken inte behöver ha en dogmatisk inställning. Det är 

mer effektivt och realitetsförankrat att förklara syftet med den rättsdogmatiska 

metoden. Syftet med metoden är att rekonstruera en lösning på ett juridisk 

problem genom att tillämpa en rättsregel på det aktuella problemet.29 Konkret 

innebär det att en rättsregel som är tillämpningsbar på problemet identifieras. En 

förklaring av rättsregeln fordras, samt en beskrivning av varför den är relevant för 

den aktuella problematiken. I uppdraget ingår även att förklara hur tillämpningen 

av regeln ska göras på tvisten. 30  Tillämpningen sker med utgångspunkt i 

principerna för användandet av rättskällor. 31  Analysen kan inte göras genom 

observationer eller mätning som i empiriska studier, enligt den rättsdogmatiska 

metoden, istället används allmänt accepterade rättskällor. Det vill säga att 

lagstiftning, rättspraxis, lagförarbeten och doktrin, används. 32  Motiven, eller 

förarbeten, till lagar ges i Sverige en stor betydelse vid lagtolkning. Internationellt 

och jämfört med exempelvis EU spelar motiven en ovanligt stor roll i Sverige. 

Anledningen till att stor tyngd läggs vid förarbeten beror på att lagbestämmelser 

generellt i Sverige är kortfattade och vagt formulerade. Lagstiftningen 

kompletteras av motiven, samt av exempelvis Regeringens propositioner.33 En 

kritisk granskning bör dock göras av uttalanden i propositioner eftersom de kan 

vara förlegade. 34  Med anledning av det ovan anförda utreds 8 kap. 2 § 

Regeringsformen som reglerar i vilka fall ett område hör till det primära 

lagområdet, vilket medför att ett bemyndigande inom området är 

                                                
29 Korling & Zamboni, (red.), Juridisk metodlära, s. 21. 
30 A.a. s. 29. 
31 A.a. s. 21. 
32 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: ämne, material, metod och argumentation, s. 43 

f. 
33 Bernitz,  Finna rätt: juristens källmaterial och arbetsmetoder, s. 32. 
34 A.a. s. 152. 
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inkonstitutionellt. Förarbeten till Regeringsformen, samt till andra lagar med 

relevans för uppsatsens problemställning, granskas i syfte att belysa 

bestämmelsernas ändamål. För att få en nyanserad bild av hur förslaget har 

mottagits redovisas för de remissvar som inkommit.   

 

Beträffande amorteringskrav finns inte mycket lagstadgat, varför större delen av 

stoffet som inhämtats grundar sig på förarbeten. Även statliga utredningar har 

ägnats stor uppmärksamhet i arbetet för att få tillgång till relevant information. En 

lagregel är aldrig en beskrivning av verkligenheten, varför rättsfall och tidigare 

problem behandlas.35 Exemplen har valts ut genom att jämföra omständigheterna, 

och de som haft mest likheter har ansetts av störst vikt att framställas. Vissa 

områden som behandlas i uppsatsen har det inte stadgats om alls. I de fall har 

utlåtanden av betydelsefulla personer inom området använts för att skapa en 

helhetsbild av ämnet.  

 

1.4 Avgränsningar 
I uppsatsen berörs endast svensk rätt beträffande amorteringskrav och 

distinktionen av lagreglernas karaktär, främst eftersom det rör nationella 

lagsystem som inte är helt harmoniserade på EU-nivå. Strategiplanen Europa 

2020 innehåller harmoniseringsplaner på den finansiella sektorn, vilket visar att 

även den finansiella sektorn är på väg mot en mer harmoniserad lagstiftning.36  

 

Exempelvis beslutades Bolånedirektivet på EU-nivå år 2014. Direktivet innebär 

ett steg mot en mer harmoniserad bostadsmarknad. Direktivet innehåller dock 

inga krav på amortering. Det innehåller inte heller något hinder för en nationell 

lagstiftning på området. FI har gjort bedömningen att Bolånedirektivet i sin helhet 

inte kommer ha någon påverkan för svensk amorteringskultur i det hänseende att 

det skulle ha någon effekt på bestämmelser om amorteringskrav. Med anledning 

                                                
35 Trolle Önnerfors & Wenander, Att skriva rätt: goda råd för att skriva uppsats i juridik, s. 20. 
36 Kolassa, Finansiella tjänster: Viktiga lagstiftningsprojekt, september 2015. 
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av det anförda kommer Bolånedirektivet inte att behandlas i uppsatsen. 37  I 

direktivet nämns även individuella amorteringsplaner, som är tänkta att 

komplettera det förslag på amorteringskrav som är framlagt.38 De individuella 

amorteringsplanerna är dock inte relevanta för att besvara frågorna som ställs för 

att uppnå uppsatsens syfte. Valet att inte behandla dem i uppsatsen har gjorts även 

om planerna kan ha en betydelse för låntagarnas amorteringsvanor. 

 

1.5 Disposition 
Uppsatsen är uppdelad i fem kapitel. I det inledande avsnittet behandlas 

amorteringskrav i svensk rätt. En beskrivning av FI:s kompetensområden och 

uppgifter återges, för att ge en tydlig bild av FI:s roll i arbetet kring 

amorteringskrav. Lagreglerna om hur delegation av bestämmelser kring 

amorteringskrav ska ske, behandlas i kapitlet för att ge läsaren en djupare 

förståelse för problematiken som kan uppstå i samband med de nya 

bestämmelserna. Även liknande problematik som uppstått i rättsfall och 

lagstiftningsprocesser utreds.  

 

I kapitel tre görs en framställning av regeringens proposition. Det förslag som FI 

lade fram från början behandlas endast kort i kapitlet för att ge en komplett bild av 

händelseförloppet. Kapitlet innehåller även en återgivelse av propositionens 

effekter samt hur propositionen är utformad. Det är viktigt att få en fullständig 

bild av propositionens innebörd för att möjliggöra en väl underbyggd analys. De 

remissvar som har lämnats av olika remissinstanser behandlas i kapitel fyra, 

främst för att ge en nyanserad uppfattning av hur förslaget har mottagits av olika 

myndigheter och vilka problem som kan uppstå i samband med förslaget. I kapitel 

fem genomförs en analys om delegationen av amorteringskrav strider mot 

grundlagen och huruvida distinktionen mellan civilrätt och offentlig rätt kan göras 

på området. 

  

                                                
37 Förslag på amorteringskrav, FI Dnr 14-16628, s. 19. 
38 SOU 2015:40, s. 16. 
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2 Amorteringskrav i svensk rätt 

2.1 Finansinspektionens arbete 
Sedan 1995 har Finansinspektionen verkat för att bidra till stabilitet i det 

finansiella systemet och för ett gott konsumentskydd.39 Det innebär inte endast att 

verka för det finansiella systemets stabilitet, FI har säkerställt att 

betalningsförmedlingen, kreditförsörjningen och riskhanteringen har vidhållits i 

samhället. Även upprättandet av ett motstånd mot störningar ingår i uppdraget.40 

År 2014 fick FI i uppdrag att motverka finansiella obalanser för att stabilisera 

kreditmarknaden41, så kallad makrotillsyn. Finanskrisen år 2008 indikerade att det 

inte var tillräckligt att enbart verka för det finansiella systemets balans. 42 

Makrotillsynen innebär att FI kan ingripa om de förutser att den finansiella 

utvecklingen kan leda till samhällsekonomiska problem.43 Motiveringen var att 

finansmarknaden kan ha en stor påverkan på samhällsekonomin även om de 

grundläggande funktionerna fungerar. Exempelvis kan en kreditmarknad som är i 

obalans påverka samhällsekonomin negativt genom överdriven skuldsättning eller 

överinvesteringar.44 

 

2.1.1 Makrotillsyn 

När en oreglerad marknad inte uppnår en effektiv samhällsekonomisk 

resursanvändning kallas det för ett marknadsmisslyckande. 45 

Marknadsmisslyckanden är anledningen till reglering och tillsyn på en marknad. 

Genom tillsynen eller regleringen undviks informationsasymmetrier eller externa 

effekter som är exempel på marknadsmisslyckanden.46 

                                                
39 2 § i förordning (1994:1538) om ändring i förordningen (1992:102) med instruktion för 

Finansinspektionen. 
40 Noréus, Anförande, 2015-09-10, s. 1. 
41 1 § i förordning (2013:1111) om ändring i förordningen (2009:93) med instruktion för 

Finansinspektionen. 
42 Noréus, Anförande 2015-09-10, s. 1. 
43 A.st. 
44 Andersson, Anförande, 2015-02-19, s. 2. 
45 A.st. 
46 A.st. 
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Informationsasymmetri kan innebära att alla parter inte har samma information 

eller lika mycket information. En extern effekt innebär att en persons eller aktörs 

handlande ger upphov till en effekt för annan aktör. Externa effekter kan vara av 

negativ eller av positiv art. 47 Ett exempel på en extern effekt är en skjortfabrik 

som tillverkar och bleker skjortor. När fabriken bleker skjorttygerna släpps 

giftiga ämnen ut i avloppsvattnet. Utsläppen gör att bad- och dricksvattnet 

förstörs och måste renas. Själva reningen måste finansieras av skattebetalarna. 

Den externa effekten är av negativ art. En extern effekt som är av positivt 

påverkan innebär att den bidrar till samhällsekonomiska intäkter, ett exempel på 

en sådan effekt är när en person utbildar sig. Utbildningen kommer inte endast 

att gynna personen i fråga, den gynnar även samhället i stort.48 

 

Marknadsmisslyckanden har FI som uppdrag att försöka lokalisera och 

förhindra.49  

 

Makrotillsynen innebär att FI ska förutse obalanser och vidta åtgärder på förhand, 

för att undvika risker som kan påverka samhällsekonomin negativt.50 Eftersom det 

innebär att FI måste handla och fatta beslut i osäkerhet, har de valt att vidta 

mindre åtgärder och sedan utvärdera de effekter som uppkommer. Avvägningen 

mellan att vänta för länge med en åtgärd, vilket medför en större skada på 

samhällsekonomin, eller att agera för snabbt och göra mer skada än nytta, är svår. 

Gränsdragning mellan finansiell stabilitet och samhällsekonomisk effektivitet 

kräver att varje agerande från FI:s sida utvärderas och genomarbetas grundligt.51  

 

Vid FI:s tillsynsarbete ska de utgå från tillsynsfilosofin, som innebär att FI ska 

vara framåtblickande, tydliga och beslutsamma.52 Som tidigare nämnts måste FI 

hela tiden vara förutseende för att upptäcka problem innan de uppstått. När 

riskerna är identifierade måste FI vara tydliga i vilka krav som ställs och vilka 

                                                
47 Elsässer Nationalekonomins grunder, s. 37.  
48 Eklund Vår ekonomi, s. 112 f. 
49 Andersson, Anförande, 2015-02-19, s. 2. 
50 A.a. s. 3. 
51 A.st. 
52 Fi:s promemoria Tillsynsstrategi oktober 2014, s. 11. 
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regler som kan bli aktuella. Om det är nödvändigt har FI skyldighet att ingripa 

mot företagen som är under tillsyn, FI kan således vidta åtgärder som minskar 

identifierade risker.53 

 

2.1.2 Hushållens skulder 

Ett område som ligger i fokus för FI:s makrotillsynsåtgärder är hushållens 

skulder.54 Sedan år 1995 har hushållens skulder ökat snabbare än inkomsterna. 

Innebörden blir att skuldkvoten för denna period ökar, vilket kan vara 

alarmerande. När skulderna har ökat snabbare än inkomsterna kan det medföra 

finansiella kriser eller makroekonomiska anpassningar. FI började införa åtgärder 

år 2010 för att balansera situationen på bostadsmarknaden. Exempelvis har ett 

bolånetak införts och kapitalkraven för banker har höjts. Åtgärderna medförde att 

tillväxten i utlåningen till hushållen minskade, år 2012 började dock utlåningen 

stiga igen och antalet hushåll med hög belåningsgrad steg. Idag väljer hälften av 

alla hushåll som har en belåningsgrad mellan 50 – 70 procent att amortera.55 I 

internationella jämförelser visar resultaten att hushåll som har en belåning över 40 

– 50 procent reagerar starkt på makroekonomiska störningar.56 Att ett hushåll 

reagerar på störningar kan betyda att hushållet drar ner på övrig konsumtion, 

vilket i sin tur kan bidra till konjunkturnedgångar och påverka samhällsekonomin 

negativt. Ett större lån ger större påverkan på ekonomin och förstärker en 

lågkonjunktur mer än vad ett mindre lån gör. Amorteringskulturen, eller bristen på 

amorteringskultur, och hur den kan påverka samhället är ett bra exempel på ett 

marknadsmisslyckande i form av en extern effekt.57 

 

Internationella valutafonden, International Monetary Fund hädanefter IMF, 

främsta uppgifter är att säkerställa stabiliteten i det internationella monetära 

                                                
53 Fi:s promemoria Tillsynsstrategi oktober 2014, s. 11. 
54 Andersson, Anförande, 2015-02-19, s. 5 f. 
55 A.st. 
56 A.st. 
57 A.st. 
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systemet. 58  I deras utlåtande från år 2015 om Sveriges ekonomiska situation 

nämner IMF att åtgärder måste sättas in på bostadsmarknaden. Det förslag på 

amorteringskrav som lagts fram bör genomföras enligt IMF. Trots att 

amorteringskulturen i Sverige har börjat öka sedan amorteringsförslaget lades 

fram, anser IMF att kraven bör införas för att undvika en osäker situation. De 

förutspår att de makroekonomiska effekterna, som förslaget medför, inte kommer 

bli av väsentlig betydelse. De nämner dock i uttalandet att effekterna av förslaget 

bör hållas under uppsikt. Vidare förslår IMF att en gräns för hur stort förhållandet 

för ett hushålls skulder mot inkomster bör införas.59 IMF lägger stor vikt i sitt 

uttalande vid att FI bör ges de verktyg de behöver för att smidigt kunna 

genomföra åtgärder inom uppdraget för makrotillsyn. Processen för införandet av 

amorteringskrav har medfört en marknadsosäkerhet, vilket enligt IMF är skadligt 

för makroekonomin.60 

 

2.2 Dagens regler om amorteringskrav 
Det har inte tidigare lagstadgats kring amorteringskrav i svensk rätt, dock har 

vissa bestämmelser funnits som har gjort att amortering bör tas i beaktande vid 

utlåning. 61  I bankrörelselagen (1987:617) fanns tidigare trygghetsregeln och 

säkerhetsregeln i 2 kap. 13 §. Reglerna innebar att krediter endast fick beviljas om 

låntagaren på goda grunder kunde förväntas fullgöra låneförbindelsen och om en 

betryggande säkerhet fanns som pant för lånet. Denna lag upphävdes år 2004 när 

LBF trädde i kraft. Bestämmelsen ändrades och reglerna om kreditprövning fick 

en mer flexibel utformning i 8 kap. 1 § LBF.62 Reglerna innebar dock inget 

amorteringskrav för låntagare. Svenska Bankföreningen gav ut allmänna 

rekommendationer 2014 som tidigare nämnts. Rekommendationen innehöll även 

                                                
58 International Monetary Fund, 2015-09-16. 
59 IMF:s utlåtande ”2015 Article IV Consultation with Sweden”, s. 3. 
60 A.a. s. 4. 
61 Förslag på amorteringskrav, FI Dnr. 14-16628, s. 10. 
62 A.st. 
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en punkt som rådde medlemmarna i Svenska Bankföreningen att utforma 

individuella amorteringsplaner.63  

 

2.3 Normgivningsmakten i Sverige  
Bestämmelserna kring amorteringskrav kan vara föreskrifter utgivna av FI eller 

vara lag som är framröstad av Riksdagen. I Regeringsformens åttonde kapitel 

återfinns en del av de regler som rör normgivningsmakten. Alla regler är inte 

samlade, vissa bestämmelser kan även hittas i övriga kapitel. 64  Kapitel 8 

innehåller regler rörande förhållandet mellan Riksdagen och Regeringen, samt 

vem som stiftar lag och vem som meddelar föreskrifter. Regeringen meddelar 

föreskrifter som kallas för förordningar och Riksdagen stiftar lag.65 I 8 kap. 1 § 

föreskrivs att även andra myndigheter än Regeringen, exempelvis kommuner, kan 

ge ut föreskrifter. Bemyndiganden att meddela föreskrifter ska dock alltid finnas i 

lag eller i förordning enligt 8 kap. 1 § Regeringsformen. Utöver de nämnda 

föreskrifterna kan även andra regler eller förhållningsätt som i sig inte är rättsligt 

bindande ges ut av allmänna organ eller myndigheter. Rekommendationer, 

allmänna råd och standarder är exempel på sådana bestämmelser, även om de inte 

är rättsligt bindande kan de ha praktisk betydelse.66 

2.3.1 Primära lagområdet 

Det område som Riksdagen beslutar kring benämns ofta det primära lagområdet.67  

Riksdagen har inte möjlighet att lagstadga på alla områden som Regeringsformen 

ålägger den. I åttonde kapitlet ges Riksdagen makt att delegera en del av 

normgivningsmakten till Regeringen eller till kommuner. Riksdagens 

bemyndigande kallas för delegation och får inte ske för vissa delar av det primära 

rättsområdet. I 8 kap. 2 § Regeringsformen finns de föreskrifter som måste 

meddelas genom lag, det vill säga de får inte delegeras av Riksdagen. Riksdagen, 

                                                
63 Förslag på amorteringskrav, FI Dnr. 14-16628, s. 18.  
64 Bull, Sterzel, Regeringsformen – En kommentar, s. 177. 
65 A.st. 
66 A.st. 
67 A.st. 
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som enligt Regeringsformen är den högsta politiska institutionen, ska meddela de 

föreskrifter som rör det obligatoriska lagområdet.68  

 

Paragrafen genomgick omfattande förändringar år 2010 när Regeringsformen 

gjordes om. Redan vid Regeringsformens tillkomst fanns en idé att det skulle 

finnas ett område där Riksdagen inte kunde avsäga sig normgivningsmakt. 

Förutom skälet att Riksdagen är det viktigaste politiska organet och folkets 

företrädare fanns det även ett behov av en offentlig debatt kring kommande lagar, 

växelverkan mellan medborgarna och dess ombud samt stabilitet i 

befogenhetsfördelningen. 69  Under grundlagsutredningen som ledde till 

förändringar av Regeringsformen år 2010 ansågs det obligatoriska lagområdet 

vara av central betydelse. Det ansågs av den anledningen viktigt att bestämmelser 

på området skulle präglas av den garanti som en lagstiftningsprocess innebar.70 

Tidigare preciserade paragrafen de områden, där Riksdagen fick delegera. 

Förändringarna innebär att paragrafen istället angav vad Riksdagen inte kunde 

delegera. Ändringen gjorde att möjligheten att delegera utökades.71 

 

Delegering får ske på det fakultativa lagområdet.72 Gränsdragningen mellan det 

fakultativa lagområdet och det obligatoriska lagområdet sker i första hand i 8 kap. 

3 § där det framgår att delegation får ske till Regeringen. När Riksdagen har 

bemyndigat Regeringen att meddela föreskrifter, kan den tillåta Regeringen att i 

sin tur delegera normgivningsmakten vidare till en kommun eller 

förvaltningsmyndighet. Bestämmelsen finns i 8 kap. 10 § och benämns 

subdelegation.73 

 

                                                
68 Bull, Sterzel, Regeringsformen – En kommentar, s. 177. 
69 Prop. 1973:90, s. 205. 
70 SOU 2008:125, s. 554. 
71 Warnling-Nerep, Statsrättens grunder, s. 217. 
72 Holmberg, Grundlagarna: regeringsformen, successionsordningen, riksdagsordningen, s. 365. 
73 Hirschfeldt & Eka, Regeringsformen: [med kommentarer], s. 272. 
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2.3.2 8 kap 2 § Regeringsformen 

8 kap. 2 § Regeringsformen innehåller sex områden där föreskrifter ska meddelas 

genom lag. 74  Den första punkten avser civilrättslig reglering, det vill säga 

enskildas inbördes relationer. Exempelvis omfattas familjerätt, avtalsrätt med 

mera. Dessutom omfattas enskildas personliga ställning, vilket innefattar 

civilrättsliga relationer som äktenskap, medborgarskap med mera. Den andra 

punkten stadgar att en regel som avser relationen mellan den enskilda och det 

allmänna som innebär skyldigheter eller ingrepp, tillhör det obligatoriska 

rättsområdet. Det offentligrättsliga området reglerar relationen mellan den 

enskilda och det allmänna, vilket innebär att staten eller kommuner är inblandade. 

För att en regel ska meddelas genom lag ska den även innebära ett ingrepp mot 

enskilda eller medföra skyldigheter för enskilda, även benämnt betungande 

föreskrifter.75  

 
Skyldigheter för enskild innebär förpliktelser att företa eller underlåta vissa 

handlingar, förpliktelser som den enskilda frivilligt inte skulle företa sig. 

Svårigheten med att definiera paragrafens innebörd uppkommer i samband med 

begreppet ”ingrepp”. Det finns vissa svårigheter med att definiera vad ett 

ingrepp mot enskild innebär.76 Problemen uppstår eftersom föreskrifter ofta är 

en del i ett större regelkomplex, som innehåller både gynnande och betungande 

regler.77 Enligt praxis kan ofta vissa betungande moment ingå när en reglering 

har en generellt gynnande karaktär utan att det klassas som ett ingrepp.78 Det 

stadgas att förskrifterna ska vara betungande, ett krav på att reglerna ska vara till 

nackdel för enskilda finns inte. Ulrik von Essen anser att det innebär att en 

förändring för den enskilde i en gynnande regel inte bör falla in under 8 kap. 2 § 

1 st. 2 p. Regeringsformen.79 

 

Den tredje punkten i paragrafen avser den kommunala självstyrelsen. Grunderna 

för kommunernas organisation och den kommunala beskattningen omfattas av ett 

                                                
74 Bull, Sterzel, Regeringsformen – En kommentar, s. 183. 
75 A.a. s. 184. 
76 Hirschfeldt & Eka, Regeringsformen: [med kommentarer], s. 283. 
77 Bull, Sterzel, Regeringsformen – En kommentar, s. 184. 
78 NJA 1948, s. 648, RÅ 1995 ref. 4 eller RÅ 2006 not 44. 
79 Essen, Delegation av föreskriftsrätt, s. 122. 
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krav på att Riksdagen ska lagstadga regler beträffande de nämnda områdena.80 

Även kommunernas åligganden och befogenheter i övrigt hör till det primära 

lagområdet.81 Paragrafens fjärde punkt ger ett skydd åt trossamfund och Svenska 

kyrkan i deras inre angelägenheter. Punkt fem avser reglering av rådgivande 

folkomröstning i hela riket och förfarandet vid folkomröstning i en 

grundlagsfråga. Exempelvis ingår frågor kring hur röstningen ska ske eller hur 

överklagande av resultat ska ske i förfarandet. I den sista punkten stadgas att val 

till Europaparlamentet ska regleras genom lag. 82  I 8 kap. 2 § 2 st. 

Regeringsformen stadgas att uppräkningen i det första stycket i paragrafen inte är 

uttömmande. 

 

2.3.3 Historisk fakta kring kompetensfördelningen 

En uppdelning mellan allmän civil- och kriminallag, kyrkolag samt ekonomisk 

och administrativ lag fanns i 1809 års Regeringsform.83 Kungen och Riksdagen 

tog gemensamma beslut för att stifta civil- och kriminallag och även kyrkolag. 

Den andra sorten, ekonomisk och administrativ lag, stiftade kungen oftast ensam 

men i vissa fall med hjälp av statsrådet. Avgränsningen som tidigare gjorts 

betonades i förarbetena till den nya Regeringsformen. Många delar föll naturligt i 

uppdelningen, andra inte. Det var uppenbart att den civilrättsliga delen skulle 

regleras genom lag, dagens 8 kap. 2 § 1 st. Regeringsformen. 84  Förhållandet 

mellan den enskilde och det allmänna och gränsen mellan Regeringens och 

Riksdagens normgivningsmakt är exempelvis ett område där svårigheter att göra 

en avgränsning fanns. Grundlagsberedningen85 lade fram ett förslag om att all 

reglering kring förhållandet mellan enskilda och det allmänna ska regleras av 

Riksdagen. 86  Det fanns möjlighet för Riksdagen att överlämna en del av 

kompetensen till Regeringen. Med den valda konstruktionen eftersträvades att 

                                                
80 Bull, Sterzel, Regeringsformen – En kommentar, s. 184 f. 
81 A.st. 
82 Bull, Sterzel, Regeringsformen – En kommentar, s. 185. 
83 Holmberg, Grundlagarna: regeringsformen, successionsordningen, riksdagsordningen, s. 365. 
84 A.st. 
85 SOU 1967:26. 
86 Holmberg, Grundlagarna: regeringsformen, successionsordningen, riksdagsordningen, s. 357. 
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följa den uppdelning som gjorts i praxis. Dock fanns även en önskan att behålla 

möjligheten att skjuta på gränsen mellan de två områdena i framtiden. Metoden 

innebar att delegationen skulle bestämmas genom grundlag och det som inte 

lagreglerades av Riksdagen tillföll Regeringens kompetens. I fråga om 

förhållandet mellan det enskilda och det allmänna, beslöts att den reglering som 

gynnade den enskilde eller som var neutral, i det hänseende att den inte tyngde en 

enskild, tillföll Regeringens kompetens. De föreskrifter som tyngde enskilda, eller 

ingrep i enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden, ansågs så 

betydelsefulla att endast Riksdagen skulle ha möjlighet att reglera.87  

 

Det som tidigare bedömdes vara allmän civil- och kriminallag och ekonomisk och 

administrativ lag, är idag den uppdelning som görs mellan civilrätt och offentlig 

rätt. En tanke bakom Regeringsformen var att delegation skulle göras möjlig av 

det område där Kungen ensam tidigare stiftade lag, det vi idag kallar för det 

offentligrättsliga området.88 Dagens uppdelning mellan det civilrättsliga och det 

offentligrättsliga området är som tidigare nämnts inte helt självklar. En anledning 

till den diffusa gränsdragningen kan vara att det i Sverige, som i många andra 

länder, börjar bli vanligare med offentligrättsliga regleringar.89 Den civilrättsliga 

regleringen har inte blivit ersatt av de offentligrättsliga, snarare har en 

sammanblandning av de båda områdena skett. Vanlig är denna sammanblandning 

främst på den finansiella sektorn. Liknande problem med gränsdragningar har 

skett i frågor som aktiekapitalets storlek, krav på kapitaltäckning, bokföring och 

redovisning för finansiella företag.90  

 

2.3.4 Avgränsningen mellan civilrätt och offentlig rätt 

För att kunna avgöra om delegation enligt Regeringsformen kan ske måste en 

avgränsning mellan det civilrättsliga och det offentligrättsliga göras. Det har länge 

funnits en diskussion huruvida det kan göras en skarp avgränsning mellan de två 

                                                
87 Holmberg, Grundlagarna: regeringsformen, successionsordningen, riksdagsordningen, s. 357. 
88 Prop. 1994 95:50, s. 603.  
89 A.st. 
90 A.st. 
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rättsområdena. För att det inte ska uppstå tvivel om delegation kan ske eller inte, 

måste en bedömning göras huruvida en bestämmelse är av offentligrättslig 

karaktär eller av civilrättslig karaktär. 91  Härvidlag kan alltså problem uppstå 

eftersom en bestämmelse ofta kan ha både offentligrättsliga och civilrättsliga 

drag.92  

 

En utgångspunkt för avgörandet av karaktären av en bestämmelse är att undersöka 

vilken sanktion eller rättsföljd som blir konsekvensen av en överträdelse.93 Om en 

regel kan åberopas av en enskild mot annan enskild, innebär det att regeln är av 

privaträttslig karaktär. För att bestämmelsen ska vara av offentligrättslig karaktär 

ska regeln kunna åberopas av eller mot en representant för det allmänna. 

Exempelvis kategoriseras en regel som innebär att en enskild får betala 

skadestånd till annan enskild såsom privaträttslig. Om konsekvensen av 

överträdelse blir straff eller att en tillsynsmyndighet kan ingripa tillhör regeln det 

offentligrättsliga området. Ett problem uppstår i det fall när en regel har fler olika 

sorters sanktioner. En regel i ett offentligrättsligt regelsystem som har 

privaträttslig karaktär kan innebära att hela systemet får privaträttslig karaktär och 

att delegation inte är möjlig.94  

 

En annan utgångspunkt för den tidigare nämnda bedömningen är regelns 

ändamål.95 Istället för att fokusera på vad rättsföljden av en överträdelse blir, 

bestäms karaktären istället av vad regelns syfte vid tillkomsten var. Lagrådet har 

riktat kritik mot en ändamålstolkning, eftersom avgörandet om reglerna får 

genomslag eller inte helt baseras på osäkra tolkningar och antaganden om 

bakomliggande motiv.96 Ytterligare ett motargument är att en ändamålstolkning 

                                                
91 SOU 2008:42, s. 41. 
92 Strömberg, Normgivningsmakten enligt 1974 års regeringsform, s. 174. 
93 A.st. 
94 SOU 2008:42, s. 42. 
95 Prop. 1994/95:50, s. 605. 
96 A.st. 
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inte ges hög rättsverkan enligt EU:s sedvänja, vilket blir fallet om ändamålet är 

utgångspunkten för avvägandet av karaktären.97  

 
Även andra problem kan uppstå på området. Definitionerna av begreppen 

”enskild” och ”allmän” kan spela roll för avgörandet av vilket område en regel 

hör till.98 Begreppen kan ha olika praktisk betydelse. Enskild tolkas i första hand 

som ett enskilt rättssubjekt och det allmänna innebär som tidigare nämnts i de 

flesta situationer staten eller kommunerna.99 I vissa fall kan kommuner eller 

myndigheter uppträda som ”enskilda”. 100  Även enskilda rättssubjekt kan 

betraktas som ”det allmänna” gentemot andra enskilda om de blir tilldelade en 

så kallad förvaltningsuppgift enligt 12 kap. 4 § Regeringsformen.101 

 

2.3.5 Gränsdragningsproblemet historiskt 

Gränsdragningsproblemet har tidigare ägnats stor uppmärksamhet, främst från 

Lagrådet men även från Högsta förvaltningsdomstolen. Fall med likande 

omständigheter, som det för uppsatsen valda problemet, har valts ut och behandlas 

nedan. 

 

2.3.5.1 Propositionen till personuppgiftslagen 

Som ovan nämnts har problemet uppmärksammats tidigare bland annat i 

propositionen till Personuppgiftslagen.102 Lagrådet utredde vilket område frågan 

om bestämmelser till skydd för den enskildes personliga integritet var att hänföra 

till. 103  Regeringen fokuserade på syftet med regleringen, bestämmelsernas 

karaktär var i grunden offentligrättslig. Syftet med regelverket var att möjliggöra 

för det allmänna att skydda enskilda mot olämpligt användande av 

personuppgifter eller kränkning av enskildas personliga integritet. I förevarande 

fall aktualiserades problemet med att endast avgöra karaktären av en bestämmelse 

                                                
97 Bernitz & Kjellgren, Europarättens grunder, s. 187. 
98 Strömberg, Normgivningsmakten enligt 1974 års regeringsform, s. 174. 
99 A.st, se även prop. 1985/86:80, s. 59. 
100 Prop. 1985/86:80, s. 59. 
101 Strömberg, Normgivningsmakten enligt 1974 års regeringsform, s. 174. 
102 Prop. 1997/98:44. 
103 A.prop. s. 58. 
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genom att utgå från sanktionerna.104 Regelverket innehöll en regel om skadestånd, 

vilket Regeringen inte ansåg vara nog för att bestämmelsen skulle tillhöra det 

civilrättsliga området. Regeln om skadestånd kombinerades i regelverket med 

straffbestämmelser och andra betydelsefulla offentligrättsliga sanktioner. 

Regeringen bedömde därför att regeln skulle anses höra till det offentligrättsliga 

området och därmed var delegation möjlig. Lagrådet delade inte Regeringens 

uppfattning och ansåg att eftersom regelverket innehöll en skadeståndssanktion 

rörde det enskildas ekonomiska relationer inbördes. Lagrådet ansåg således att 

regeln var hänförlig till det privaträttsliga området och därmed att delegation inte 

skulle vara möjlig. 105  Lagrådet lade stor vikt vid att en urholkning av det 

obligatoriska lagområdet i Regeringenformen inte fick ske. De ansåg att det fanns 

en risk för det, om bedömningen att ett i grunden privaträttsligt system förlorade 

sin karaktär vid införandet av en offentligrättslig sanktion.106 

 

2.3.5.2 Propositionen till bokföringslagen 

Lagrådet behandlade ämnet i propositionen till en ny bokföringslag.107 I förslaget 

till bokföringslagen fanns föreskrifter som var av blandad karaktär. De företag 

som träffades stod under kontroll av statlig myndighet, men regelverket innehöll 

även civilrättsliga inslag. En diskussion fördes om de blandade civilrättsliga och 

offentligrättsliga bestämmelserna skulle innebära att bemyndigandet inte var 

grundlagsenligt. Lagrådet pekade på att sådana bemyndiganden som var aktuella i 

fallet hade Riksdagen gett flertalet gånger tidigare, exempelvis i propositionen till 

personuppgiftslagen. Det visade snarare på att reglerna inte var inkonstitutionella 

och inte behövde ändras. De behandlande inte problemet ytterligare, utan nöjde 

sig med att hänvisa till tidigare fall. Dock nämnde Lagrådet i sitt uttalande att det 

var väldigt detaljerade regler som medförde att de fått ägna frågan mycket 

uppmärksamhet. Ytterligare kasuistiska regler var inte att föredra, snarare 

                                                
104 Prop. 1997/98:44, s. 59. 
105 Prop. 1997/98:44, s. 59 f. 
106 A.prop. s. 238. 
107 Prop. 1998/99:130. 
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önskades generellt hållna regler om avgränsningen mellan offentlig rätt och 

civilrätt.108 

 

2.3.5.3 RÅ 1980 2:69 

Problemen med att klassificera en regel behandlas inte endast i propositioner, 

Högsta förvaltningsdomstolen dömde 1980 i ett fall som behandlade en 

förordnings grundlagsenlighet. 109  Regeringen utfärdade en förordning med ett 

bemyndigande från Riksdagen som reglerade betalningsvillkor för försäljning av 

bilar. I förordningen fanns krav på längsta kredittid och en lägsta kontantinsats vid 

den yrkesmässiga försäljningen. Vid en överträdelse av en regel i förordningen 

utdömdes böter. Konsekvensen av en överträdelse påverkade endast förhållandet 

mellan bilförsäljaren och det allmänna. Avtalet mellan bilförsäljaren och köparen 

kunde inte bli ogiltigt eller påverkas av en överträdelse av villkoren i 

förordningen. Därför ansågs förordningen vara grundlagsenlig.110 

 

2.3.5.4 Lag (1977:67) om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik 

Redan 1977 behandlade Strömberg problemet med gränsdragningen. 111  Det 

reglerades i lagen att en tilläggsavgift kunde tas ut för de resenärer som inte kunde 

uppvisa en giltig biljett. Lagen reglerade i första hand kollektiv persontrafik för 

vilken Regeringen, eller myndighet Regeringen delegerade till, reglerade taxan. 

Regeringen eller myndighet som Regeringen bestämmer fick emellertid även 

föreskriva att lagen skulle gälla de trafikutövare som själva fastställde taxan, 

exempelvis skärgårdsrederier. Enligt Strömberg var delegationen lagenlig om 

lagen avsåg att reglera förhållandet mellan det allmänna och trafikutövaren. För 

det fall lagen skulle träffat förhållandet mellan trafikutövaren och andra 

trafikanter, det vill säga andra enskilda, var delegationen inte giltig. I det senare 

fallet reglerade lagen direkt enskildas ekonomiska förhållanden emellan. 

Strömberg ansåg att bemyndigandet borde ha ifrågasatts eftersom lagen inte 

                                                
108 Prop. 1998/99:130, bilaga 11. 
109 RÅ 1980 2:69. 
110 A.st. 
111 Strömberg, Föreskrifter om lags tillämplighet, s. 191. 
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innehöll repressalier när mer än vad lagen stadgar krävdes. Gemensamt med 

bestämmelsen att avgiftsplikten var avsedd att prövas i domstol vid tvist, eftersom 

rätten att ta ut avgift ansågs civilrättslig..112  

 

3 Finansinspektionens förslag 
 

3.1 Kort om det första förslaget 
Det första förslaget som FI gav ut var nya föreskrifter om krav på amortering, som 

föreslogs skulle börja gälla den 1 augusti 2015.113 Effekten av föreskrifterna är de 

samma som i det andra förslaget som behandlas mer ingående nedan. Skillnaden 

är dock att förslag nummer två är ett förslag grundat på tillägg i LBF, i det första 

förslaget grundades amorteringskravet på sundhetsregeln. FI tolkade således 

amorteringskravet till att rymmas inom sundhetsregelns innebörd, det vill säga att 

ett kreditinstitut ska drivas på ett sund sätt. FI gör en liknelse till bolånetaket som 

infördes i form av allmänna råd. Anledningen till att en rekommendation då gavs 

ut var att FI inte ville omöjliggöra alternativa lösningar för att uppnå syftet med 

bolånetaket. Målet för amorteringskravet går dock inte att uppnå på ett alternativt 

sätt och bör därför regleras genom föreskrifter. För att FI ska kunna ge ut 

föreskrifter krävs det att de har fått ett bemyndigande. Enligt 5 kap. 2 § 5 LBF har 

FI bemyndigande att meddela föreskrifter om sundhetsregelns tillämpning och 

tolkning. 114  En förutsättning för att amorteringskravet ska införas genom 

föreskrifter är att bestämmelser härom enligt den tidigare nämnda regeln i 8 kap. 2 

och 3 §§ Regeringsformen anses vara offentligrättsliga.115 

 

                                                
112 Strömberg, Föreskrifter om lags tillämplighet, s. 191. 
113 Förslag på amorteringskrav, FI Dnr 14-16628, s. 1. 
114 A.a. s. 20. 
115 A.a. s. 21. 
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3.2 Hur det nya lagförslaget är utformat 

3.2.1 Utformningen av lagförslaget 

Det andra förslaget är en proposition från Regeringen som möjliggör 

amorteringskravet.116  Det är ett förslag på bestämmelse om amorteringskrav i 

LBF. Propositionen innehåller även möjligheten att Regeringen eller den 

myndighet som Regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om 

amorteringskrav. Syftet med förslaget är att motverka finansiella störningar som 

är förknippade med hushållens skulder.117 

 

3.2.2 Förändring i lagen 

Förändringen skulle innebära att 1 § i kapitel 16 i LBF ändrades och att ordet 

amorteringskrav lades till i fjärde punkten, se Bilaga 1.118 Innebörden av denna 

förändring är att Regeringen skulle få möjlighet att meddela föreskrifter om 

amorteringskrav. Regeringen skulle även få en möjlighet att vidare delegera 

uppgiften till den myndighet den själv bestämmer. Genom denna bestämmelse blir 

delegation enligt 8 kap. 3 § Regeringsformen från Riksdagen till Regeringen 

möjlig. Den andra förändringen i lagen skulle innebära att en hel paragraf lades 

till, som riktar sig mot kreditinstituten, se Bilaga 1. Den nya 6 kap. 3 b § skulle 

medföra att ett kreditinstitut som lånar ut med bostäder som säkerhet ska bidra till 

en sund amorteringskultur och tillämpa villkor som inte bidrar till en för hög 

skuldsättning hos hushållen.119 

 

3.2.3 Placering av amorteringskrav 

Skälen för promemorians förslag är att det idag inte finns näringsrättsliga krav på 

amortering av bolån.120 Målet med införandet av ett amorteringskrav är att på sikt 

försöka minska hushållens skulder och därmed minska de risker som höga skulder 

                                                
116 Förslag på amorteringskrav, FI Dnr 14-16628, s. 15. 
117 A.st. 
118 Förslag på amorteringskrav, FI Dnr 14-16628, s. 4 f. 
119 A.st. 
120 Regeringens proposition på amorteringskrav, Dnr. 15/4235, s. 10. 
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kan medföra för Sveriges ekonomi. Rambestämmelserna som finns i 6 kap. 1-3 §§ 

LBF är bara övergripande regler, vilkas närmre innebörd finns beskriven i övriga 

kapitel i LBF eller i andra författningar. Bestämmelserna är utformade som 

riktlinjer för kreditinstituten och avser frågor om riskhantering, soliditet, likviditet 

och genomlysning. 121  FI är tillsynsmyndighet och ska säkerställa att 

bestämmelserna följs, de kan även ingripa vid överträdelser genom att påföra 

sanktioner.122 I 16 kap. 1 § 4 p. LBF finns ett bemyndigande som innebär att 

Regeringen, eller den myndighet Regeringen bestämmer, kan meddela föreskrifter 

om de villkor en långivare måste ställa för att uppfylla de riktlinjer och 

instruktioner som avses i 6 kap. 1-5 §§ LBF. Även i förordning (2004:329) om 

bank- och finansieringsrörelse finns ett bemyndigande till FI att meddela 

föreskrifter om de frågor som nämns i 6 kap. 1-5 §§ LBF. Det ovan anförda är 

anledningen till varför placeringen av bestämmelserna om amorteringskrav har 

gjorts i 6 kap. LBF.123  

 

3.2.4 De som träffas av amorteringskravet 

Det är bara kreditgivning som avser bolån till enskilda personer som träffas av 

reglerna om amorteringskrav.124 Det nya förslaget innefattar endast nya bolån, det 

vill säga utlåning som sker efter att förslaget har antagits av Riksdagen. Det 

innebär även att det nya amorteringskravet blir aktuellt vid byte av pant. 

Utlåningen som berörs av amorteringskravet är av den art som beskrivs i 4 § 

fjärde stycket konsumentkreditlagen (2010:1846). Det vill säga utlåning som är 

förenad med panträtt i fast egendom, tomträtt eller bostadsrätt eller liknande rätt 

som i sin tur är förenad med motsvarande rätt till byggnad som inte hör till 

fastighet. De av Bolåneutredningen behandlade krediterna omfattas inte av 

amorteringskravet. Det vill säga krediter utan motsvarade säkerhet, som tas i syfte 

                                                
121 Regeringens proposition på amorteringskrav, Dnr. 15/4235, s. 10. 
122 Prop. 2002/03:139, s. 530. 
123 Regeringens proposition på amorteringskrav, Dnr. 15/4235, s. 10. 
124 A.a. s. 11. 
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att förvärva eller behålla äganderätt till fast egendom, tomträtt eller bostadsrätt 

eller liknande rätt eller en befintlig eller planerad byggnad.125 

 

Enligt propositionen kommer endast de kreditgivare som omfattas av LBF att 

träffas av amorteringskraven.126 Ungefär 97 procent av bolånekreditmarknaden 

består av endast 8 kreditinstitut. De övriga aktörerna som normalt regleras i lagen 

(2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter, utgör en försumbar del 

av marknaden. Med anledning av det anförda ska de övriga aktörerna, vars 

verksamhet inte omfattas av LBF, inte beröras av amorteringskravet i dagsläget.127 

I förslaget har valet att undanta nybygge128 gjorts, för att inte nybyggnationen ska 

påverkas negativt. Ett nybygge föreslås undantas från kraven under fem års tid. 

De nya reglerna ger möjlighet till ytterligare undantag. Föreligger särskilda skäl 

som exempelvis sjukdom, skilsmässa, närståendes dödsfall eller arbetslöshet får 

undantag från amorteringskravet göras.129  

 

3.2.5 Föreskrifter om amorteringskrav 

Föreskrifterna om amorteringskrav riktar sig till kreditinstitut som faller under 

FI:s tillsyn. 130  Amorteringskravet kommer vid ett införande innebära stora 

konsekvenser för enskilda bolånetagare. Ett ingripande vid en överträdelse skulle 

dock inte medföra att den enskilda eller låneinstitutet kan kräva skadestånd av 

varandra. Inte heller kan avtalet mellan kreditgivaren och låntagaren bli ogiltigt 

om långivaren skulle underlåta att tillämpa föreskrifterna. Det anförda bör peka på 

att föreskrifter om amorteringskrav är av offentligrättslig karaktär, samt att 

delegering av föreskriftsrätt är möjlig enligt propositionen. På de 

finansmarknadsområden där föreskriftsrätten är delegerad till den myndighet 

Regeringen väljer eller till Regeringen, är den detaljerade regleringen historiskt 

föreskrifter. Anledningen till varför upplägget valts är att det ofta är fråga om 
                                                
125 Regeringens proposition på amorteringskrav, Dnr. 15/4235, s. 10. 
126 A.st. 
127 A.st. 
128 ”Nybygge” har inte definierats i propositionen. 
129 Regeringens proposition på amorteringskrav, Dnr. 15/4235, s. 14. 
130 A.a. s. 11. 
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detaljerade och tekniskt komplicerade bestämmelser som återkommande behöver 

ändras. 131  Amorteringskravet bör införas för att att öka motståndet mot 

makroekonomiska störningar och för att motverka finansiella stabilitetsrisker. Det 

talar för att amorteringskravet kan behöva justeras beroende på rådande 

förhållanden på bolånemarknaden.132 

 

Innan en myndighet beslutar om föreskrifter, som kan innebära kostnader för 

staten, ska den inhämta Regeringens medgivande enligt 2 § förordningen 

(2014:570) om Regeringens medgivande om vissa föreskrifter.133 Medgivandet 

ska inhämtas hos Regeringen för att den ska kunna få en överblick och kontroll 

över konsekvenserna av myndigheternas handlande. Det underlättar Regeringen 

och Riksdagens budgetarbete, att på förhand veta ungefär vad de ekonomiska 

effekterna blir av myndigheternas föreskrifter.134 Amorteringskrav är en åtgärd 

som kan medföra påverkan på svensk ekonomi och de offentliga resurserna. Det 

anförda pekar på att ett medgivande från Regeringen bör inhämtas vid en 

delegation av föreskriftsrätt om amorteringskrav till FI.135  

 

3.2.6 Förslagets konsekvenser 

Förslaget om amorteringskrav kommer att medföra konsekvenser främst för 

enskilda, men även för samhällsekonomin, kreditgivarna och myndigheter och 

domstolar. Nedan följer en beskrivning av konsekvenserna för de olika aktörerna.  

 

3.2.6.1 Konsekvenser för enskilda 

I dagsläget har ungefär en och en halv miljon hushåll i Sverige bolån.136 Syftet är 

inte att alla ska omfattas av amorteringskravet, det är endast nya bolån som 

kommer träffas av det. FI:s undersökning om bolån gjord år 2014 visade att av de 

med bolån med en belåningsgrad på över 70 procent, amorterade enbart 90 
                                                
131 Regeringens proposition på amorteringskrav, Dnr. 15/4235, s. 11. 
132 A.st. 
133 Regeringens proposition på amorteringskrav, Dnr. 15/4235, s. 11 f. 
134 A.st. 
135 Regeringens proposition på amorteringskrav, Dnr. 15/4235, s. 11 f. 
136 A.a. s. 13 f. 
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procent. Endast 40 procent med en belåningsgrad mellan 50 och 70 procent 

amorterade samma år.137 Hur stort antal av hushållen som kommer att påverkas är 

beroende på hur amorteringskravet i detalj utformas. I lagförslaget förutspås att 

amorteringskravet kommer påverka vissa hushåll negativt på en kortare sikt. Det 

kan medföra högre kostnader tillfälligt för hushållen. På längre sikt kommer 

kraven leda till lägre utgifter för räntor och till en lägre belåning. Förhoppningsvis 

uppfylls syftet med amorteringskravet och hushållen blir mer motståndskraftiga 

mot svängningar på marknaden.138 

 

3.2.6.2 Konsekvenser för samhällsekonomin 

För samhällsekonomin kommer konsekvenserna troligtvis att vara liknande som 

för den enskilde. 139  På kort sikt kan amorteringskravet dämpa 

bostadsprisutvecklingen, vilket i sin tur kan medföra negativa makroekonomiska 

effekter. Det är vanligt att kostnader uppstår i samband med policyåtgärder, som 

exempelvis ett amorteringskrav. De kortsiktiga kostnaderna och effekterna måste 

vägas mot de långsiktiga. På lång sikt väntas ett amorteringskrav göra hushållen 

mer motståndskraftiga mot svängningar och kan således innebära att en plötslig 

korrigering av de ökande bostadspriserna undviks. 140  Det faktum att 

amorteringskravet riktas mot nya bolån kommer troligtvis att påverka de låntagare 

som planerar att köpa nytt, de så kallade marginalköparna. Amorteringskravet 

kommer antagligen att minska efterfrågan hos denna grupp och kommer således 

innebära att även bostadspriserna sjunker. Nedgången av priserna kommer 

medföra att utvecklingen på hela bostadsmarknaden, även för dem som sen 

tidigare äger en bostad, kommer att lugnas ned. Inlåsningseffekter som finns idag 

kommer troligtvis att förvärras med ett amorteringskrav. Det vill säga att de som 

idag äger en bostad kommer inte vara benägna att flytta, eftersom de kommer 

påverkas av amorteringskravet när de byter säkerhet.141 Denna inlåsningseffekt 

kan innebära stora kostnader för samhället eftersom den kan ha en negativ effekt 
                                                
137 Regeringens proposition på amorteringskrav, Dnr. 15/4235, s. 13 f. 
138 A.st. 
139 Regeringens proposition på amorteringskrav, Dnr. 15/4235, s. 14. 
140 A.st. 
141 A.st. 
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på både bostad- och arbetsmarknadens funktionssätt. Det anförda talar för att ett 

amorteringskrav bör utformas så att flexibilitet medges.142 

 

Effekten på bostadspriserna kan variera beroende på hur amorteringskravet 

utformas och hur stor efterfrågan är i de olika typerna av hushåll. 143 

Livscykelhypotesen innebär att det antas att hushållen är framåtblickande och 

omfördelar sin konsumtion över sin livscykel. Om inkomsterna minskar under en 

period lånar hushållen mer för att sedan betala tillbaka när inkomsterna återgår till 

det vanliga, eller ökar. De hushåll som inte har möjlighet att belåna sina framtida 

tillgångar är likviditetsbegränsade.144 Det innebär att de inte har möjlighet att 

fortsätta sin konsumtion vid en tillfällig nedgång i inkomst. Hur stor andel av alla 

hushåll som är livscykelhushåll och likviditetsbegränsade är avgörande för vilken 

effekt ett amorteringskrav kommer ha på svensk ekonomi. Amorteringskravet kan 

å ena sidan innebära att hushållen konsumerar mindre, vilket kommer ha stora 

negativa effekter på svensk ekonomi. Å andra sidan kan det sparande som i 

dagsläget är relativt stort hos de svenska hushållen påverkas. Ett hushåll som inte 

minskar ned på konsumtionen kan minska på sparande istället.145 

 

3.2.6.3 Konsekvenser för berörda företag och för myndigheter 

De kreditinstitut som träffas av amorteringsförslaget hanterar redan idag 

amorteringskrav och kommer därför inte få ökade merkostnader.146 Företagen kan 

behöva utbilda personal eller anpassa rutiner och system, men det bör endast 

medföra en oväsentlig engångskostnad. Företagen kommer ta mindre risker i och 

med att lånevolymen minskar och låntagarna blir mindre känsliga för störningar. 

Mindre kreditvolymer innebär dock även mindre ränteintäkter. Amorteringskravet 

kommer medföra kostnader för FI i samband med deras tillsynsarbete.147 

  

                                                
142 Regeringens proposition på amorteringskrav, Dnr. 15/4235, s. 15. 
143 A.st. 
144 A.st. 
145 A.st. 
146 Regeringens proposition på amorteringskrav, Dnr. 15/4235, s. 15 f. 
147 A.st. 
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4.  Remissvar på förslaget till amorteringskrav  
 

4.1 Lagstiftningsprocessen 
Lagstiftningsprocessen börjar oftast med en statlig utredning, där en kommitté 

eller en person får i uppdrag att undersöka ärendet i fråga.148 Utredningen brukar 

resultera i ett betänkande som sedan skickas på remiss. Det innebär att förslaget 

skickas till myndigheter, organisationer och andra instanser som kan tänkas blir 

berörda av förslaget.149 

 

Ett lagförslag behöver inte alltid börja med ett betänkande. Första förslaget på 

amorteringskrav var av en dokumenttyp som ingår i departementsserien. I 

departementsserien ingår utredningar som gjorts av olika aktörer och lämnats till 

Regeringen som lagförslag. 150  När ett förslag lämnats in, vare sig det är ett 

betänkande eller annat sorts förslag, skickas det ut på remiss. De berörda 

instanserna har sedan tre månader på sig att inkomma med ett remissvar.151 Nästa 

steg i lagstiftningsprocessen är Regeringens utkast till lag. Utkastet lämnas till 

Lagrådet för granskning.152 

 

Lagrådets yttrande hämtas ofta för granskningen av ett lagförslag innan det läggs 

fram för Riksdagen enligt 8 kap. 20 – 22 §§ Regeringsformen.153 De gör en rent 

juridisk granskning av förslaget, vilket innebär att de kontrollerar att förslaget inte 

strider mot en lag, att föreskrifterna inte strider mot varandra internt eller om det 

kan uppkomma tillämpningsproblem. Ett lagförslag måste inte granskas av 

Lagrådet, granskningen är så kallad ”nästan” obligatorisk. I 8 kap. 21 § 2 st. 

Regeringsformen räknas de områden, som förslaget rör, som ska genomgå 

granskning upp. Om Regeringen väljer att inte skicka ett lagförslag till Lagrådet 

                                                
148 Regeringen, Utredningar, 2013-07-05. 
149 A.st. 
150 Regeringen, Departementsserien. 
151 Regeringen, Utredningar, 2013-07-05. 
152 Regeringen, Lagstiftningsprocessen, 2015-01-23. 
153 Warnling-Nerep, Statsrättens grunder, s. 244. 
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för granskning, kan lagen ändock röstas igenom. Domstolar eller 

förvaltningsmyndigheter kan välja att inte tillämpa en lag om den är 

grundlagsstridig.154 

 

Nästa steg i processen är en bearbetning i förslaget av Regeringen innan det 

lämnas till Riskdagen.155 Sedan görs ett utskottsbetänkande, det vill säga ett av 

Riksdagens utskott får lämna sina synpunkter på förslaget. Sista steget i 

lagstiftningsprocessen har Riksdagen hand om. De röstar om förslaget, röstas det 

igenom av en majoritet utfärdas en ny lag i Svensk författningssamling, SFS.156  

 

Amorteringskravet har skickats iväg på remiss till berörda organisationer och 

myndigheter som har inkommit med sina remissvar. 157  Även Lagrådet har 

bearbetat förslaget och kommit med ett yttrande.158 De olika remissinstanserna 

och Lagrådet har mottagit lagförslaget på varierande sätt. I kapitlet behandlas de 

olika svaren som lämnats av remissinstanserna och Lagrådets yttrande. Även den 

proposition som lades fram i februari 2016 behandlas i kapitlet. Propositionen är 

grundad på Regeringens förslag på amorteringskrav, varför endast skillnaderna 

mellan de båda och Regeringens svar på kritik förklaras.159  

 

4.2 Remissvar 

4.2.1 Svenska Bankföreningen 

I remissvaret till propositionen som Regeringen lade fram, tillstyrker Svenska 

Bankföreningen lagförslaget. 160  Det betonas att det är av vikt att se till hela 

bostadsmarknadens funktionssätt för att kunna lösa de problem som finns. Alla 

faktorer som påverkar bostadsmarknaden måste tas i beaktande, exempelvis 

                                                
154 Warnling-Nerep, Statsrättens grunder, s. 244. 
155 Regeringen, Lagstiftningsprocessen, 2015-01-23. 
156 A.st. 
157 Regeringskansliet, Promemoria Amorteringskrav remissinstanser, 2015-09-04. 
158 Vid tidpunkten för skrivandet av uppsatsen har Lagrådet lämnat sitt yttrande och propositionen        

har lämnats till Riksdagen, se prop. 2015/16:89. 
159 Prop. 2015/16:89, s. 11. 
160 Svenska Bankföreningens remissvar, Dnr. 2015/09/005, s. 1. 
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bostadsbyggande, skatteregler för bostäder, hyresreglering med mera. 161 

Bankföreningen har under flera år arbetat för att stärka amorteringskulturen i 

Sverige och anser att det i dagens läge är viktigt att ett krav införs snarast möjligt. 

Det ovissa läget om hur kraven kommer att se ut är inte en hållbar situation. 

Bankföreningen anser att det är viktigt, trots det ovissa läget, att Bankföreningens 

medlemmar får tid på sig att anpassa sig till de nya kraven.162  

 

I remissvaret pekar Bankföreningen på betydelsen av att den lista på undantag 

som finns i promemorian, inte är uttömmande.163 Det är viktigt att bankerna kan 

göra en bedömning av hushållets betalningsförmåga och med hänsyn till den 

kunna besluta om undantag från amorteringskrav. Ytterligare en oklarhet i 

förslaget anser Bankföreningen vara, huruvida avsikten är att nybyggnation som 

bör undantas från amorteringskravet innebär att kreditgivaren har möjligheten att 

välja om kredittagaren ska amortera eller inte. Undantaget kan även uppfattas som 

en rätt för kredittagaren att inte behöva amortera. Bankföreningen kritiserar även 

den bestämmelse i förslaget som innebär att endast de kreditgivare som omfattas 

av LBF ska träffas av amorteringskravet. De övriga kreditgivarna bör omfattas, 

och även utländska aktörer som bedriver verksamhet i landet via filial.164 

 

4.2.2 Riksgälden 

Riksgälden instämmer med Svenska Bankföreningen om att ett amorteringskrav 

bör införas snarast, och att det är en betydelsefull reglering för att kunna dämpa 

känsligheten för störningar i Sveriges ekonomi. 165  I remissvaret understryks 

vikten av en flexibel reglering av amorteringskravet och betydelsen av att en 

konsekvensanalys görs innan bestämmelserna införs. Riksgälden anser att 

flexibiliteten i regleringen troligtvis kommer medföra oönskade följder undviks, 

                                                
161 Svenska Bankföreningens remissvar, Dnr. 2015/09/005, s. 1. 
162 A.a. s. 2. 
163 A.a. s. 3. 
164 A.st. 
165 Riksgäldens remissvar, Dnr 2015/939, s. 1. 
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exempelvis att en konträr effekt av amorteringskravet uppstår. Exempel på en 

sådan effekt är att hushållen kommer bli mer känsliga för konjunkturnedgångar.166 

 

Riksgälden ger förslag på hur ett amorteringskrav skulle kunna utformas med 

fokus på andra faktorer än just belåningsgraden.167 Samma syfte som FI har, kan 

uppnås om förslaget baseras på hushållens disponibla inkomst vilket Riksgälden 

redan i sitt första remissvar på amorteringskrav föreslog. De procykliska 

effekterna skulle minskas med en utgångspunkt i ett hushålls inkomster. 

Procykliska effekter innebär i det här sammanhanget att amorteringen kommer 

öka i bostadprisnedgångar och minska vid uppgångar i pris, det vill säga 

regleringen kommer förstärka konjunktursvängningar. 168  De är ur ett längre 

perspektiv sett mer stabila än marknadsvärdet på ett bostadsobjekt.169  

 

Riksgälden tycker att ramverket kring makrotillsynen behöver bli tydligare.170 

Som tidigare nämnts är inte makrotillsynen reglerad i lag, vilket medför att 

ansvarsfördelningen mellan Regeringen och FI blir oklar. En otydlig 

mandatfördelning medför i sin tur att det kan bli svårt att identifiera mål, om 

behov uppstår av att införa enskilda åtgärder som bolånetak eller liknande. 

Riksgälden liknar situationen vid en bakvänd ordning där beslutsprocessen blir 

onödigt lång. Riksgälden trycker på att det inte endast är de som har ställt krav på 

att ramverket kring makrotillsynen bör bli tydligare, IMF offentliggjorde i 

september 2015 ett utlåtande där även de efterfrågade ett tydligare ramverk.171 

 

Riksgälden avslutar sitt remissyttrande med att uppmärksamma att det finns andra 

politikområden med större problem som borde åtgärdas. De anser att andra 

åtgärder skulle ha en bättre inverkan på situationen på bolånemarknaden.172  

 
                                                
166 Riksgäldens remissvar, Dnr 2015/939, s. 2. 
167 A.st. 
168 Förslag på amorteringskrav, FI Dnr 14-16628, s. 2. 
169 Riksgäldens remissvar, Dnr 2015/939, s. 2. 
170 A.st. 
171 IMF:s utlåtande ”2015 Article IV Consultation with Sweden”, s. 4. 
172 Riksgäldens remissvar, Dnr 2015/939, s. 4. 



 37 

4.2.3 Stockholms kammarrätt 

Stockholms kammarrätt har i sitt remissvar valt att fokusera på förhållandet till 

Regeringsformens bestämmelser och vissa förtydliganden som behöver göras.173 

Som många andra som har lämnat remissvar trycker även kammarrätten på att 

konsekvensanalysen är bristfällig och behöver utvecklas. Promemorian, som avser 

ett förslag som kommer ha en stor betydelse för enskilda, är svagt motiverad.174  

 

De förtydliganden som skulle behöva göras i förslaget, enligt Stockholms 

kammarrätt, innebär inga stora förändringar.175 De ville att det skulle tydliggöras 

att det endast var fysiska personer som träffas av amorteringskravet och inte 

juridiska personer. 176  Ytterligare en oklarhet anser Kammarrätten vara, att 

amorteringskravet endast ska omfatta nya krediter. En tydligare definition av 

”nya” krediter önskas.177  

 

Kammarrätten gör även bedömningen att förslaget är förenligt med reglerna i 

Regeringsformen.178 De anser att det bemyndigande som föreslås i promemorian 

rör föreskrifter i 8 kap. 2 § första stycket RF. Stockholms kammarrätt kommer 

fram till den tolkningen genom att analysera följderna av att en kreditgivare skulle 

bryta mot förslaget. Resultatet av en sådan handling skulle vara att kreditgivaren 

skulle bli föremål för ingripande från tillsynsmyndigheten. Följden innebär att 

föreskrifterna inte bör anses höra till det obligatoriska lagområdet. Kammarrätten 

anser även att det finns stöd för Regeringen att bestämma om föreskrifter som 

meddelats av myndighet ska prövas av Regeringen.179 

 

Kammarrätten nämner kort att eftersom förslaget möjliggör att föreskrifter 

meddelas, som kan komma att få stor betydelse för de kreditavtal som ingås 

                                                
173 Stockholm kammarrätts remissvar, Dnr. 515-2015, s. 1. 
174 A.st. 
175 Stockholm kammarrätts remissvar, Dnr. 515-2015, s. 3. 
176 A.st. 
177 Stockholm kammarrätts remissvar, Dnr. 515-2015, s. 4. 
178 A.a. s. 3. 
179 A.st. 
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mellan enskilda, kan hävdas att regleringen avser enskildas inbördes ekonomiska 

förhållanden.180  

 

4.2.4 Konkurrensverket  

Konkurrensverket anser att konkurrensen kommer att påverkas negativt, om ett 

amorteringskrav med den utformningen som Regeringen föreslår genomförs.181 

De anser att kreditgivare idag använder olika amorteringsvillkor som 

konkurrensmedel och att de fråntas dem. Även inlåsningseffekter kan uppstå, både 

på bostadsmarknaden och på marknaden för bostadslån, med den formuleringen 

som Regeringen har använt sig av.182  

 

Konkurrensverket föreslår att ett amorteringskrav skulle kunna utformas så att det 

gällde ett kreditinstituts kreditstock. 183  De föreslår att utgångspunkten istället 

skulle kunna vara en procentsats, som anses nödvändig för att uppnå regleringens 

syfte.  Avsikten med förslaget är att det inte träffar en avtalsrelation mellan en 

kreditgivare och en kredittagare. Exempelvis skulle en utgångspunkt i 

kreditinstitutets samlade kreditstock innebära att amorteringskravet kan spridas på 

både nya och gamla lån.184  

 

4.2.5 Jönköpings kammarrätt  

Jönköpings kammarrätt anser att även om det i förslaget till amorteringskrav 

påstås att förslaget är förenligt med grundlagen, är rättsläget inte helt 

okomplicerat.185 FI bedömer att förslaget inte kommer ha en effekt på det avtal 

som finns mellan en enskild och kreditinstitutet.186 Kammarrätten delar inte denna 

åsikt och anser att amorteringskraven i praktiken kommer ha en direkt och 

påtaglig effekt på det civilrättsliga avtalet mellan kreditgivaren och låntagaren. I 
                                                
180 Stockholm kammarrätts remissvar, Dnr. 515-2015, s. 2 f. 
181 Konkurrensverkets remissvar, Dnr. 577/2015, s. 2. 
182 A.st. 
183 Konkurrensverkets remissvar, Dnr. 577/2015, s. 2 f. 
184 A.st. 
185 Jönköping kammarrätts remissvar, Dnr. 234 – 2015/51, s. 2. 
186 A.st. 
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sitt remissvar nämner kammarrätten att lagrådet tidigare uttalat att enskilda kan 

åberopa en regel, som rör enskildas personliga och inbördes ekonomiska 

förhållanden, mot andra enskilda. Det faktum att skadestånd kan erläggas i 

förevarande fall tyder på att regeln bör räknas till det privaträttsliga området.187  

Kammarrätten förtydligar att de inte anser att den bedömning, angående 

grundlagsenligheten som görs i förslaget, är felaktig snarare att den är otydlig och 

behöver utredas. De nämner även att det inte får råda någon osäkerhet kring 

eventuell delegering, på grund av de starka intressen som grundlagen syftar till att 

skydda.188 

 

Kammarrätten ifrågasätter argumentet att merparten av den reglering som finns på 

finansmarknadsområdet i fråga om tekniskt komplicerade bestämmelser, som kan 

behöva ändras, är föreskrifter och att amorteringskravet därför också ska vara 

det. 189  De anser att fokus inte endast bör ligga på vad som är smidigt att 

genomföra, ett helhetsperspektiv bör istället tillämpas i frågan. Kammarrätten 

pekar även på att FI tidigare inte givit ut föreskrifter som är riktade mot enskilda 

låntagare och som påverkar enskildas ekonomi direkt.190 

 

Förslaget i Regeringens promemoria innehåller en konstruktion som innebär att 

Regeringens medgivande ska inhämtas innan föreskrifter meddelas. 191 

Kammarrätten anser att den föreslagna konstruktionen endast är ett försök att ge 

ökad legitimitet till amorteringskravet. Enligt Förordning (2014:570) om 

Regeringens medgivande till beslut om vissa föreskrifter, ska medgivande i vissa 

fall inhämtas från Regeringen. Medgivandet ska hämtas i det fall att en 

förvaltningsmyndighet beslutar om föreskrifter som kan medföra kostnader som 

inte är oväsentliga för staten, kommuner och landsting. Kammarrätten anser dock 

inte ett scenario troligt, i vilket amorteringskrav skulle medföra sådana kostnader 

och bedömer konstruktionen vara udda. De anser att förslaget på att Regeringens 
                                                
187 Jönköping kammarrätts remissvar, Dnr. 234 – 2015/51, s. 2. 
188 A.st. 
189 Jönköping kammarrätts remissvar, Dnr. 234 – 2015/51, s. 3. 
190 A.st. 
191 Jönköping kammarrätts remissvar, Dnr. 234 – 2015/51, s. 3 f. 
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medgivande ska inhämtas, snarare visar på att tvingande amorteringskrav bör 

regleras i lag.192 

 

Kammarrätten avslutar sitt remissyttrande genom att nämna den tillsyn som FI har 

sedan år 2014.193 De säger att makrotillsynen och FI:s mandat bör förtydligas. FI 

har samma mandat som innan de blivit tilldelade det nya området vilket kan bli 

problematiskt enligt Kammarrätten. De efterlyser en utredning om FI:s mandat 

beträffande makrotillsyn, inte endast för en begränsad åtgärd utan i ett bredare 

perspektiv.194 

 

4.2.6 Juridiska fakultetsnämnden vid Uppsala universitet 

Juridiska fakultetsnämnden vid Uppsala universitet avstyrker förslaget på 

amorteringskrav i sin helhet.195 De grundar sin rekommendation på fyra skäl. I 

första hand anser de att det är tveksamt att delegation kan föreligga i fråga om 

amorteringskrav. Det andra skälet är att oavsett om en delegationsrätt kan 

föreligga, innebär ett amorteringskrav så pass stora ingrepp för enskilda att det bör 

regleras i lag. Det tredje argumentet är att FI blir tilldelad för stora befogenheter 

att tolka begreppen ”alltför hög skuldsättning” och ”sund amorteringskultur”. Det 

sista skälet till varför förslaget inte bör antas är den bristande konsekvensanalys 

som är gjord för enskilda.196  

 

Enligt den juridiska fakultetsnämnden är den föreslagna regleringen av både 

civilrättslig och offentligrättslig karaktär. 197  Amorteringskravet kommer inte 

påverka avtalet mellan den enskilde och kreditgivaren, vid en överträdelse av 

regleringen. Dock anser juridiska fakultetsnämnden amorteringskravet vara 

hänförligt till 8 kap. 2 § 1 punkten Regeringsformen, det vill säga personligas 

ställning och deras personliga och ekonomiska förhållanden inbördes. Kravet 
                                                
192 Jönköping kammarrätts remissvar, Dnr. 234 – 2015/51, s. 3 f. 
193 A.st. 
194 A.st. 
195 Uppsala juridiska fakultets remissvar, Dnr. 2015/65, s. 1. 
196 A.st. 
197 Uppsala juridiska fakultets remissvar, Dnr. 2015/65, s. 1 f. 
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kommer att påverka enskildas ekonomi i slutändan. Det faktum att det råder 

tvivelaktigheter om delegation är möjlig ur en konstitutionell synvinkel, talar för 

att det borde regleras genom lag. Argument för reglering genom lag är exempelvis 

att det skapar en viss förutsebarhet för enskilda, reglerna kan inte plötsligt ändras. 

Normalt anses regler som meddelats genom lag bättre bearbetade och håller 

vanligtvis en högre kvalitet, något som är viktigt för en regel som kommer 

påverka enskilda på det sätt ett amorteringskrav gör, anser juridiska fakulteten.198  

 

4.2.7 Lagrådets yttrande 

Lagrådet bedömer att amorteringskravet inte strider mot grundlagen. De grundar 

sitt beslut på att en överträdelse av föreskrifterna inte skulle innebära en direkt 

rättsföljd mot enskild.199 De skriver i utdraget ur protokoll från den 17 december 

2015, att de önskar att den föreslagna paragrafen 6 kap. 3 b § LBF ändras så ordet 

återbetalningsvillkor skulle användas istället för endast villkor. Det medför dock 

ingen praktisk betydelse. Lagrådet föreslog även ett tillägg i 

ikraftträdandebestämmelsen. Tillägget innebar att de krediter som lagen skulle 

tillämpas på tydligt uttrycktes i lagtexten. Det vill säga kreditiv som lämnas efter 

ikraftträdandet.200 

 

4.2.8 Övriga instanser 

Det är många instanser som har inkommit med svar till propositionen på 

amorteringskrav.201 Exempelvis har Boverket, Mäklarsamfundet, med flera, anfört 

i sina remissvar att inlåsningseffekterna kommer att öka. Särskilt oroande är det 

beträffande nybyggnation. Förslag som läggs fram är att tidsgränsen för undantag 

av nybygge tas bort.202 Mäklarsamfundet och Sveriges bostadsrättsbildare anser 

att amorteringskrav bör vara en frivillig åtgärd. De trycker på att när ett 

amorteringskrav förs in genom lag kommer det innebära ett tvångssparande för de 
                                                
198 Uppsala juridiska fakultets remissvar, Dnr. 2015/65, s. 1 f. 
199 Lagrådets yttrande, 2015-12-17, s. 3. 
200 A.a. s. 4. 
201 Prop. 2015/16:89, s. 27. 
202 A.prop. s. 18. 
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enskilda. Sparbankernas Riksförbund anser att amorteringskravet bör bli föremål 

för statlig utredning.203 

 

4.3 Prop. 2015/16:89 
Den fjärde februari 2016 lade Regeringen fram en proposition till Riksdagen.204 

Propositionen är i mångt och mycket lik det lagförslag som Regeringen lade fram 

i september 2015. I propositionen nämns de åtgärder som tidigare vidtagits för att 

dämpa skuldökningen och prisuppgången. 205  I budgetpropositionen för 2016 

föreslog Regeringen att 5,5 miljarder kronor ska investeras i bostadssektorn. 

Målet för 2020 är 250 000 nya bostäder.206 Denna åtgärd tillsammans med övriga 

tidigare nämna åtgärder är inte nog, de snabbt ökande bostadspriserna talar för att 

en korrigering kommer att ske.207 

 

I propositionen föreslår Regeringen att alla kreditinstitut som lämnar bolån till 

enskilda personer bör träffas av amorteringskrav. 208  Regeringen svarar på 

Konkurrensverkets förslag på att ett amorteringskrav bör kunna utgå från att träffa 

ett kreditinstituts kreditstock genom att förklara att syftet med amorteringskravet 

inte är att minska den sammanlagda skuldsättning. Syftet är snarare att göra de 

mest känsliga hushållen mer motståndskraftiga.209 

 

Regeringen för en diskussion i propositionen angående den lagtekniska 

utformningen av amorteringskravet.210 Amorteringskrav är regleringar som kan 

behöva anpassas över tiden utan att särskilt mycket tid finns för 

lagstiftningsprocesser. Behovet av ändring kan komma plötsligt och en reglering 

utan en flexibel lösning för förändringar kan innebära att åtgärder inte kan göras i 

                                                
203 Prop. 2015/16:89, s. 12. 
204 A.prop. s. 1. 
205 A.prop. s. 8. 
206 Prop. 2015/16:1, s. 43. 
207 Prop. 2015/16:89, s. 7. 
208 A.prop. s. 14 f. 
209 A.st. 
210 Prop. 2015/16:89, s. 16. 
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tid. 211 Regeringen liknar amorteringskravet vid de övriga åtgärder som FI vidtagit 

för att stabilisera kreditmarknaden. Som exempelvis bolånetaket eller 

kapitaltäckningsdirektivet, bör även amorteringskrav utformas så att konträra 

effekter inte uppstår. Därför bedömer Regeringen att regleringen bör ske på lägre 

nivå än lag. Ett medgivande från Regeringen kommer att inhämtas från FI innan 

föreskrifter beslutas, då har Regeringen möjlighet att kommentera de detaljerade 

reglerna.212  

 

Kritiken som riktades på grund av att nybygge endast undantas i fem år besvaras 

av Regeringen i promemorian.213 FI anser att de potentiella negativa effekterna på 

rörligheten på bostadsmarknaden har minskat på grund av att 

amorteringsbeteendet redan har förstärkts de senaste åren. På längre sikt sätt 

kommer kravet ha positiva effekter på den finansiella stabiliteten. Regeringen 

däremot föreslår att undantaget av amorteringskrav för nybygge bör vara utan 

tidsgräns. Normalt är genomsnittliga tiden att bo i ett hus 30 år och för en 

bostadsrätt 10 år. Den som köper nybygget kommer vid köptillfället vara 

medveten om att den kommer behöva amortera i framtiden, vilket medför att 

tidsgränsen kan ha en påverkan på hushållen. Regeringen förslår därför att 

nybygge ska undantas från amorteringskrav utan tidsgräns.214 

 

Mycket kritik har från remissinstanserna riktats mot den genomförda 

konsekvensanalysen i lagförslaget.215 I promemorian rättfärdigar Regeringen den 

bristfälliga analys som tidigare gjorts. De förklarar att den föreslagna 

bestämmelsen om amorteringskrav endast är en rambestämmelse, varför en 

kvantifierad analys inte kan göras. När föreskrifterna meddelas på en mer 

detaljerad nivå kan mer än en kvalitativ analys göras. 216  Regeringen 

kommenterade Konkurrensverkets kritik beträffande att amorteringskravet skulle 

                                                
211 Prop. 2015/16:89, s. 16. 
212 A.prop. s. 17. 
213 A.prop. s. 18. 
214 A.st. 
215 Prop. 2015/16:89. s. 20. 
216 A.st. 
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hämma konkurrens mellan kreditgivarna. Regeringen anser att amorteringsfrihet 

för bolån inte bör vara ett konkurrensmedel eftersom det inte gynnar 

amorteringskulturen. Kravet kommer inte hindra att kreditgivare och kredittagare 

kommer till en överenskommelse som skiljer sig från hur amorteringskravet är 

utformat, så länge som minimikravet för amortering följs.217 

  

                                                
217 Prop. 2015/16:89, s. 22. 
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5 Analys 

5.1 Argument som talar för amorteringskravet 
Bolånet är idag de svenska hushållens vanligaste skuld. Skuldkvoten i Sverige 

ökar och kan medföra att den finansiella stabiliteten sätts ur spel. Syftet med 

amorteringskravet är att motverka finansiella störningar som kan vara förknippade 

med hushållens skulder. Ett hushåll som har en stor skuldsättning är även mer 

benäget att reagera vid en makroekonomisk förändring. De flesta är överens om 

att ett amorteringskrav bör införas snarast, dock har något sådant inte införts än. 

Processen att införa ett striktare amorteringskrav började redan år 2014, som då 

kom som ett förslag från Svenska Bankföreningen. FI tog sig an processen att 

införa ett amorteringskrav år 2015. Efter ett förslag på föreskrifter, en proposition 

från Regeringen och sedan ytterligare en proposition är det ännu oklart om ett 

amorteringskrav kommer att införas. Det är inte endast remissinstanser och FI 

som vill införa amorteringskrav, även internationellt har bristen på 

amorteringskrav uppmärksammats. EU har gett Sverige rådet, att införa ett 

amorteringskrav jämte andra åtgärder för att försöka balansera bolånemarknaden. 

Det faktum att processen att införa ett striktare krav har varit långdragen, påverkar 

bolånemarknaden negativt. Läget är väldigt ovisst och ohållbart på lång sikt. 

 

I Sverige läggs en stor vikt vid förarbeten vid en tolkning av ett lagrum. Det 

innebär att syftet med en bestämmelse spelar en stor roll. Lagar och bestämmelser 

är ofta vagt utformade och hålls odetaljerade. Bestämmelserna kompletteras av 

förarbeten eller propositioner. Syftet med regelkomplexet, som föreslås innehålla 

bestämmelsen om amorteringskrav, är i grunden av offentligrättslig karaktär. 

Exemplet aktualiserades i förarbetena till personuppgiftslagen. Syftet med lagen 

var att möjliggöra för det allmänna att skydda enskilda mot olämpligt användande 

av personuppgifter. Regeringen bedömde där att endast det faktum att det fanns en 

sanktion av privaträttslig karaktär inte medförde att regelverket kunde förlora sin 

offentligrättsliga natur. Lagrådet delade inte Regeringens uppfattning och ansåg 

att bestämmelsen i regelverket som möjliggjorde skadestånd innebar att hela 
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regelverket skulle falla inom området för civilrätt. Lagrådet lade fokus på att 

syftet med det obligatoriska lagområdet inte skulle urholkas. Om Regeringen 

bedömde att ett regelverk innehållandes en civilrättslig sanktion, i grunden inte 

var av civilrättslig natur, bör en bedömning av bestämmelserna om 

amorteringskrav inte vara svårgjord. En överträdelse av bestämmelserna om 

amorteringskrav skulle i praktiken endast innebära en effekt på förhållandet 

mellan FI och låneinstituten, vilket talar för att lagkomplexet är av offentligrättslig 

natur och därmed grundlagsenligt. 

 

I RÅ 1980 2:69 aktualiseras samma sorts problem. Även i rättsfallet fokuserades 

på sanktionerna vid en överträdelse av bestämmelserna. Utfallet blev att endast 

det avtal som förelåg mellan bilförsäljaren och det allmänna påverkades. Avtalet 

som fanns mellan bilköparen och bilförsäljaren kunde inte bli ogiltigt eller 

påverkas av en överträdelse. Det innebar att bestämmelsen hade offentligrättslig 

karaktär och att delegation var fullt möjligt. Även Strömberg var av åsikten att när 

sanktionen vid en överträdelse som endast rörde det allmänna och, i fallet från 

1977, trafikutövaren kunde inte regleringen bedömas vara privaträttslig. I det fall 

en överträdelse av bestämmelserna om amorteringskrav skulle ske blir 

konsekvensen att FI kan ingripa mot kreditinstitutet. Någon påverkan på avtalet 

mellan kredittagare och kreditinstitutet kommer således inte att ske. Det betyder 

att amorteringskravet inte rör enskild direkt och inte kan ha en privaträttslig 

karaktär. 

 

 Samma gränsdragningsproblem har uppkommit på andra områden inom den 

finansiella sektorn. I frågor som handlar om aktiekapitalets storlek, krav på 

kapitaltäckning med mera. har liknande problem uppstått. På den finansiella 

sektorn förekommer sammanblandning av civilrätt och offentlig rätt oftare än på 

andra områden. Det vill säga regleringar på området börjar få en övervägande 

offentligrättslig karaktär. Sammanblandningen medför att gränsdragningen blir 

svårare att göra. Den mer förekommande offentligrättsliga karaktären av 
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regelkomplex talar för att även bestämmelserna kring amorteringskrav ska ses 

som offentligrättsliga och därmed utges som föreskrifter.  

 

Myndigheten som har tillsyn över amorteringskravet är FI. Det faller naturligt att 

FI är tillsynsmyndighet eftersom de även har befogenhet beträffande andra frågor 

inom den finansiella sektorn. Historiskt sett har regler som rör den finansiella 

sektorn varit föreskrifter utgivna av FI. Anledningen till den valda konstruktionen 

är dels att den finansiella sektorn är FI:s specialområde där de har den rätta 

kompetensen. Dels att regler kring amorteringskrav är av sådan karaktär som har 

en tendens att ofta behöva justeras. Beroende på hur läget på bostadsmarknaden 

ser ut kan det finnas olika behov av amorteringskrav. Därför är det viktigt att FI 

enkelt kan göra förändringar i regleringen för att anpassa den efter rådande läge. 

Finns inte möjligheten att snabbt justera bestämmelserna kan konträra effekter av 

amorteringskravet uppstå. Det betyder att istället för att göra hushållen mer 

motståndskraftiga mot störningar i ekonomin, blir de mer känsliga. Mycket talar 

för att amorteringskrav bör införas som föreskrifter. Att ge ut rekommendationer 

som exempelvis var fallet med bolånetaket är inte aktuellt eftersom målet med 

amorteringskravet inte kan uppnås på annat sätt än det som är föreslaget i 

propositionen. I remissvaren som inkommit har olika instanser lagt fram exempel 

på hur ett amorteringskrav skulle kunna utformas, utan att ha utgångspunkt i 

belåningsgrad. Exempelvis föreslår Konkurrensverket att amorteringskravet ska 

baseras på ett kreditinstituts hela kreditstock, och kan således fördela kravet över 

alla bolån. Det hade varit ett bra förslag om målet med att införa kravet var att 

minska den totala skuldsättningen för svenska hushåll. Förslaget garanterar dock 

inte att de allra mest utsatta hushåll som behöver sänka sin belåning kommer att 

bli mer motståndskraftiga.  

 

Det har riktats mycket kritik mot den konsekvensanalys som är gjord i förslaget. 

Anledningen till varför den är magert utformad är att det inte finns möjlighet att 

göra en komplett konsekvensanalys när bestämmelserna inte är detaljerat 

utformade. När en utförlig formulering har presenterats kan en fullständig analys 



 48 

av kravets effekter göras. Amorteringskrav är ett marknadsmisslyckande i form av 

en extern effekt. Att motverka marknadsmisslyckanden ingår i FI:s uppdrag inom 

makrotillsynen de blivit tilldelade. Makrotillsynen handlar om att förutse 

obalanser och vidta åtgärder på förhand. Det innebär att FI ibland måste handla i 

osäkerhet. Amorteringskravet är ett bra exempel på en åtgärd som FI vill vidta 

inom uppdraget för makrotillsynen. Det innebär att alla konsekvenser inte kan 

förutses innan ingripande har gjorts. IMF har gjort bedömningen att ett 

amorteringskrav inte bör ha påtagliga effekter på samhällsekonomin. Det talar för 

att propositionen kommer att röstas igenom. Även Lagrådets granskning visade att 

amorteringskrav bör införas, i form av förslaget som lagts fram. Därutöver 

kommer även ett medgivande från Regeringen inhämtas innan föreskrifter 

meddelas, som kan innebära inte oväsentliga kostnader för staten. Regeringen kan 

göra en bedömning om varje enskild föreskrift som innebär kostnader för staten. 

Det betyder att en viss säkerhet tillförs i form av granskning av Regeringen. 

 

Det är inte endast amorteringskrav som diskuteras som åtgärd mot den rådande 

situationen på bolånemarknaden. I budgetpropositionen har Regeringen föreslagit 

att enbart för år 2016 ska 5,5 miljarder kronor investeras i bostadssektorn. 

Nybyggnation är viktigt för att försöka reparera situationen som föreligger idag. I 

amorteringskravet föreslås ett undantag för nybygge, vilket är positivt för 

bostadsmarknaden. Det är viktigt att inte hämma nybygge med anledning av att 

det skulle medföra oönskade effekter. I propositionen föreslås att det inte ska 

finnas någon tidsgräns för undantaget av amorteringskrav för nybyggnation. Det 

betyder att det inte finns risk för rädsla att köpa ett nybygge med vetskap om 

amortering inom snar framtid. Även andra undantag från amorteringskrav föreslås 

i propositionen. Av olika skäl kan ett hushåll under en period behöva avvika från 

amorteringen. Regleringen har utformats så att den är flexibel vilket underlättar 

för hushåll som kan behöva undantas från kravet. Det anförda talar för att 

amorteringskravet är genomtänkt och genomarbetat. Amorteringskravet är bara ett 

steg i rätt riktning för att uppnå en balans på bolånemarknaden. Ytterligare 

åtgärder bör vidtas för att undvika en plötslig korrigering av bostadspriserna.  
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5.2 Argument som talar mot amorteringskravet så som 

förslaget ser ut idag 
Kritik har riktats mot förslaget på amorteringskrav. Delegationen av uppgiften att 

föreskriva om amorteringskrav ansågs inte vara tillåten. Förslaget betraktades inte 

vara grundlagsenlig. Anledningen till den bedömningen är den tidigare nämnda 

gränsdragningen mellan civilrätt och offentlig rätt. Prövningen av regelns karaktär 

behöver inte göras genom att utgå från sanktionen eller regelns ursprungliga 

område. Om ordalydelsen i 8 kap. 2 § punkt 1 och 2 utläses, kan bedömningen av 

amorteringskravets karaktär skilja sig från tidigare nämnda bedömningen. 

Paragrafens första punkt fastställer att enskildas inbördes relationer ska stadgas i 

lag. Andra punkten gäller relationen mellan det allmänna och enskild om 

föreskrifterna gäller skyldigheter eller ingrepp i enskildas personliga eller 

ekonomiska förhållanden. I kritiken som har riktats mot amorteringskravets 

utformning tydliggörs att bestämmelserna kommer ha en direkt påverkan på 

enskildas ekonomi. I teorin kommer ett amorteringskrav vara riktat från FI till 

kreditinstituten. I praktiken kommer dock påverkan att vara direkt på 

kredittagarnas ekonomi. Även om det i Sverige läggs stor vikt vid syftet bakom 

ett lagrum kan det kan anses udda att en tolkning av en bestämmelse stämmer 

mindre överens med bestämmelsens ordalydelse.  

 

Tidigare ansågs att föreskrifter som inte var direkt gynnande eller neutrala för den 

enskilde skulle stiftas i lag. Det obligatoriska lagområdet kallas för just 

obligatoriskt för att det inte ska finnas en möjlighet att någon annan än Riksdagen 

föreskriver på området. Redan vid Regeringsformens tillkomst fanns en idé om att 

det skulle finnas ett område där Riksdagen inte skulle kunna avsäga sig 

normgivningsmakt. Anledningen var att det ansågs viktigt att regler på det 

obligatoriska området skulle präglas av den garanti en lagstiftningsprocess 

innebar. Eftersom amorteringskrav är ett politiskt viktigt ämne och kommer ha en 

stor påverkan, som förutspås av många remissinstanser, kan det finnas anledning 
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till att utse en utredare som avger ett betänkande. Ett argument för att en grundlig 

genomlysning av förslaget bör göras, är att en urholkning av Regeringsformen 

inte får tillåtas. Det finns en risk för ett kringgående av det obligatoriska 

lagområdet. Om ett kringgående av grundlagen sanktioneras, kan rättssäkerheten 

ifrågasättas. Grundlagarna är till för att skydda vår demokrati och har en stark 

ställning i samhället. Grundlagen ska således skydda starka intressen, varför det är 

viktigt att det inte finns någon tvivelaktighet huruvida amorteringskrav får 

delegeras eller inte. I propositionen till personuppgiftslagen ansåg Lagrådet att 

bedömningen att ett regelkomplex var av offentligrättslig karaktär, fast det 

innehöll en civilrättslig sanktion, kunde vara just ett kringgående av 

Regeringsformen. Syftet med regelverket var att det skulle höra till det 

offentligrättsliga området, dock hade det en påverkan på enskild. Även 

amorteringskravet kommer ha en påverkan på enskild och bemyndigandet borde 

därför anses inkonstitutionellt.  

 

Konsekvensanalysen pekar på att amorteringskravet kommer innebära stora 

konsekvenser vid ett införande. Tillämpas livscykelhypotesen i 

konsekvensanalysen är det problematiskt att avgöra hur hushåll kommer att 

reagera, eftersom det är svårt att göra bedömningen av hur många hushåll som är 

likviditetsbegränsade och hur många som är livscykelhushåll. Om majoriteten är 

likviditetsbegränsade hushåll kan amorteringskravet ha en förödande effekt för 

svensk ekonomi. Flera remissinstanser nämner inlåsningseffekterna som ett 

amorteringskrav kan förstärka på bostadsmarknaden. Det innebär att de som idag 

äger en bostad inte kommer vara benägna att flytta på grund av att de kommer 

träffas av amorteringskravet. Det betyder att marknaden inte är lika fri. Det är 

endast nya lån som omfattas, dock hindrar inte det att de som idag redan äger en 

bostad ändå påverkas. De så kallade marginalköparna kommer inte vara lika 

benägna att köpa en ny bostad på grund av kravet på amortering. Det innebär att 

priserna på bostäder sjunker på hela marknaden. Det i sin tur kommer resultera i 

en minskning i värde av de objekt som idag redan ägs av någon. Ytterligare en 

konsekvens pekas ut av Konkurrensverket vara att konkurrensen kan påverkas 
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negativt. Idag använder kreditgivare amorteringsvillkor som ett konkurrensmedel. 

Om förslaget går igenom som det är utformat idag kommer det konkurrensmedlet 

att fråntas kreditinstituten.  

 

Om amorteringskravet regleras i lag skapas en förutsebarhet för både kreditgivare 

och kredittagare. Det skapas även underlag för mer långsiktiga regler. Argumentet 

att det är smidigt att genomföra ett krav genom delegering till FI förkastas av 

många remissinstanser. Även argumentet, att historiskt sett har liknande områden 

reglerats genom förskrifter, är ohållbart anser instanserna. Inget tidigare regelverk 

som FI har meddelat föreskrifter om har påverkat enskilda på det sätt 

amorteringskravet kommer att göra. Det talar för att FI varken har erfarenhet eller 

kunskap om situationen som kommer att uppstå om de tilldelas befogenheten att 

lämna föreskrifter. FI anser att de ska lämna föreskrifter om amorteringskrav inom 

uppdraget för makrotillsynen. Dock är makrotillsynen väldigt vagt formulerad och 

FI har inte tilldelats någon ytterligare kompetens inom den. För att undvika den 

diffusa definition av makrotillsyn som finns idag, kan det finnas behov av en 

detaljerad uppdragsbeskrivning och ett förtydligande av FI:s befogenhet 

beträffande makrotillsyn. Juridiska fakultetsnämnden vid Uppsala universitet 

pekar på att FI kan tilldelas för stor befogenhet att tolka begreppen ”sund 

amortering” och ”alltför hög skuldsättning”. Åtgärder som kan innebära stora 

förändringar för enskilda kan plötsligt införas från FI, vilket hämmar 

förutsebarheten för enskilda beträffande regler som kan påverka dem. I 

promemorian föreslås att Regeringens medgivande ska inhämtas i de fall en 

föreskrift kan innebära inte oväsentliga kostnader för staten. Det anses av vissa 

remissinstanser vara motsägelsefullt. Att Regeringens medgivande bör inhämtas 

talar för att bestämmelserna snarare bör finnas i lag.  

 

I remissvaren ges många förslag på förbättringar eller alternativa sätt att utforma 

kravet på. Vissa föreslår att amorteringskravet skulle kunna vara en frivillig åtgärd 

och att reglering inte är nödvändig. Redan idag är det många som amorterar och 

undersökningar indikerar på en trend av ökad amortering på senare tid. Många 
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föreslår att amorteringskravet istället ska baseras på inkomst. Om utgångspunkten 

grundas i inkomsten kan en mer flexibel lösning hittas. Alla hushåll har inte 

samma utgångsläge, således skulle en mer anpassad amortering kunna uppnås. 

Genom en reglering som är baserad på hushållens inkomster minskas de 

procykliska effekterna av amorteringskravet. Därmed undviks förstärkningar av 

konjunktursvängningar. Ett annat förslag är att ha ett amorteringskrav som redan 

är anpassat till hur ränteläget ser ut. Exempelvis en högre amortering vid låg ränta 

och en lägre när räntekostnaderna är högre. Det finns många förslag som bör tas i 

beaktning innan ett krav införs. Det är speciellt viktigt eftersom det kommer 

påverka enskilda i en stor utsträckning. 

 

5.3 Slutsats 
För att uppnå uppsatsens syfte utreds två frågeställningar. Frågeställningarna 

lyder som följer: Strider delegationen av amorteringsbestämmelser mot 8 kap. 2 § 

Regeringsformen? Kan en uppdelning mellan civilrätt och offentlig rätt göras i ett 

lagkomplex? 

 

I Sverige ges förarbeten till lagar vid lagtolkning en stor betydelse. I förarbetena 

till Regeringsformen uttrycks vikten av ett obligatorisk lagområde där endast 

Riksdagen ska ha normgivningsmakt. Om bemyndiganden, som enligt lagen är 

otillåtna, sanktioneras kommer syftet med det obligatoriska lagområdet att 

urholkas. Det är ett stort problem eftersom grundlagarna är ämnade att skydda 

starka intressen. Problemet som aktualiseras i förslaget om amorteringskrav 

behandlades redan år 1998 av Lagrådet och redan vid denna tidpunkt efterfrågade 

Lagrådet en utredning av det obligatoriska lagområdet. Det pekar på att de för 

uppsatsen valda frågeställningarna inte är enkelt besvarade. Om utgångspunkten 

för avgörandet av lagkomplexets natur, ligger i sanktionen eller vilket förhållande 

det ämnar att träffa, strider bemyndigandet av bestämmelserna om 

amorteringskrav inte mot Regeringsformen. I RÅ 1980 2:69 gjordes bedömningen 

av bemyndigandets legalitet baserat på vilket förhållande bestämmelserna 

reglerade, vilket talar för att bemyndigandet av amorteringskrav är lagenligt.  
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Om utgångsläget är den faktiska effekten av bestämmelserna om amorteringskrav, 

kan inte bemyndigandet sanktioneras. Ordalydelsen av det aktuella lagrummet 

talar för att förslaget bör granskas innan det röstas igenom av Riksdagen. Redan år 

1977 varnade Strömberg för att den tidigare nämnda utgångspunkten i det 

förhållande som reglerades inte var en tillräcklig bedömning. Strömberg 

förutspådde att den motsättning som fanns mellan grundlagens krav och praktiska 

behov, i framtiden kommer att leda till två alternativa utgångar. Antingen krävs en  

grundlagsbearbetning eller så kommer konstitutionell praxis gå sin egen väg 

genom en omtolkning av lagen.218 Måhända att det är här vi är idag? För att bringa 

klarhet i frågan anses en statlig utredning vara en nödvändighet.  

 

Ett införande av amorteringskrav bör inte ifrågasättas, däremot kan förslaget om 

amorteringskrav som det idag är utformat ifrågasättas. En utredning av rättsläget 

innan förslaget införs, bör göras för att undvika tvivelaktigheter. Om ett 

amorteringskrav inte införs kan det innebära att svensk ekonomi plötsligt kan 

påverkas negativt. Är merparten av de svenska hushållen likviditetsbegränsade 

behöver en finanskris inte vara långt borta. Det är därför viktigt att åtgärder vidtas 

snarast, huruvida det kommer att ske på bekostnad av en möjlig 

grundlagsstridighet eller inte, återstår att se.  

  

                                                
218 Strömberg, Föreskrifter om lags tillämplighet, s. 195. 



 54 

6 Källförteckning 
 

6.1 EU-rätt 
Europaparlamentets och rådets direktiv av den 4 februari 2014 om 

konsumentkreditavtal som avser bostadsfastighet och om ändring av direktiven 

2008/48/EG och 2013/36/EU och förordning (EU) nr 1093/2010. 
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6.3 Rättsfall och offentligt tryck 
 

6.3.1 Lagar och förordningar 
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Lag (1977:67) om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik 

Bankrörelselagen (1987:617) 
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Förordning (1994:1538) om ändring i förordningen (1992:102) med instruktion 

för Finansinspektionen. 

Lag (2004:297) om Bank- och finansieringsrörelse 

Förordning (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse 

Konsumentkreditlagen (2010:1846). 

Lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter 

Förordningen (2014:570) om Regeringens medgivande om vissa föreskrifter 

 
 

6.3.2 Rättsfall 

NJA 1948, s. 648 

RÅ 1980 2:69 

RÅ 1995 ref. 4 

RÅ 2006 not 44 

 

6.3.3 Propositioner 

Prop. 1973:90 med förslag till ny regeringsform och ny riksdagsordning m.m. 

Prop. 1976/77:11 med förslag till lag om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik. 

Prop. 1985/86:80 om ny förvaltningslag. 

Prop. 1994/95:50 om nya kapitaltäckningsregler m.m. 

Prop. 1997/98:44 om ny personuppgiftslag. 

Prop. 1998/99:130 om ny bokföringslag m.m. 

Prop. 2002/03:139 med reformerade regler för bank- och finansieringsrörelse. 

Prop. 2009/10:80 En reformerad grundlag. 

Prop. 2015/1 Budgetpropositionen för 2016. 
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Prop. 2015/16:89 Amorteringskrav. 

 

6.3.4 Statens offentliga utredningar 

SOU 1967:26  Partiell Författningsreform 

SOU 2008:42  Normgivningsmakten. 

SOU 2008:125  En reformerad grundlag. 

SOU 2015:40   Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden. 

 

6.3.5 Andra offentliga tryckta källor 

Fakta: Konkurrensverkets utredning av Svenska Bankföreningens 

amorteringsrekommendation, Dnr 674/2014. 

Förslag på amorteringskrav, FI Dnr 14-16628. 

Jönköping kammarrätts remissvar, Dnr. 234 – 2015/51. 

Konkurrensverkets remissvar, Dnr. 577/2015. 

Regeringen proposition, Dnr. 15/4235. 

Riksgäldens remissvar, Dnr 2015/939. 

Stockholm kammarrätts remissvar, Dnr. 515-2015. 

Svenska Bankföreningens remissvar, Dnr. 2015/09/005. 

Uppsala juridiska fakultets remissvar, Dnr. 2015/65. 
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http://www.fi.se/upload/43_Utredningar/20_Rapporter/2011/effekt_bolanetak_del
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Finansinspektionens allmänna råd FFFS 2010:2 om begränsning av krediter mot 

säkerhet i form av pant i bostad 

http://www.fi.se/upload/30_Regler/10_FFFS/2010/fs1002.pdf 

2015-11-23 

 

International Monetary Fund, 2015-09-16. 

http://www.imf.org/external/np/exr/facts/glance.htm 
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IMF:s utlåtande ”2015 Article IV Consultation with Sweden” 

http://www.riksbank.se/Documents/Rapporter/%C3%96vrigt/SWE%20AIV%20-

%20Concluding%20Statement%20to%20authorities.pdf 

2015-12-14 

 

Kolassa Doris, Finansiella tjänster: Viktiga lagstiftningsprojekt,  september 2015. 

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/sv/displayFtu.html?ftuId=FTU_3.2.

6.html 

2016-02-10 

 

Lagrådets yttrande, 2015-12-17. 

http://www.lagradet.se/yttranden/Amorteringskrav.pdf 

2016-02-01 
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http://www.fi.se/upload/43_Utredningar/80_Presentationer/2015/ma_SNS_Finans

panel_2015-02-19.pdf 

2015-12-14 

 

Martin Noréus, Anförande, 2015-09-10. 

http://www.fi.se/upload/43_Utredningar/80_Presentationer/2015/mn_tal_UBS_15

0910.pdf 

2015-12-14 

 

Regeringen, Departementsserien. 

https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utredningar/Departementsserien/ 

2016-02-01 

 

Regeringen, Lagstiftningsprocessen, 2015-01-23. 

http://www.regeringen.se/sa-styrs-sverige/lagstiftningsprocessen/ 

2016-02-01 

 

Regeringen, Utredningar, 2013-07-05. 

https://www.riksdagen.se/sv/Sa-funkar-riksdagen/Riksdagens-uppgifter/Beslutar-

om-lagar/Utredningar/ 

2016-02-01 

 

Regeringskansliet, Promemoria Amorteringskrav remissinstanser, 2015-09-04. 

http://www.regeringen.se/contentassets/d5ee3d68383c4ed7ac091c7bd7f8c0e4/re

misslista 

2016-01-30 

 

Svenska Bankföreningen, Bolånemarknaden i Sverige. 

http://www.swedishbankers.se/Documents/2014_Bolanemarknaden.pdf 

2015-11-23 
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Svenska Bankföreningens pressmeddelande från 2014-03-19. 

http://www.swedishbankers.se/BFDokumentarkiv/%C3%96kat%20fokus%20p%

C3%A5%20amortering.pdf 

2015-11-23 
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7 Bilagor 
 

7.1 Bilaga 1 
Förslagen lydelse på lagförändring 
 
Förslag till lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse 
Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2004:297) om bank- och 
finansieringsrörelse dels att 16 kap. 1 § ska ha följande lydelse, dels att det ska 
införas en ny paragraf, 6 kap. 3 b §, och närmast före 6 kap. 3 b § en ny rubrik av 
följande lydelse.  
 
Nuvarande lydelse    Föreslagen lydelse 
 
      6 kap. 
 
      Amorteringskrav 
 
      3 b § 

Kreditinstitut som till enskilda 

personer lämnar krediter som är  

      Förenade med panträtt i fast 

      egendom, tomträtt eller bostads- 

      rätt eller liknande rätt, eller som 

      är förenade med motsvarande rätt i 

      byggnad som inte hör till fastighet, 

      ska tillämpa återbetalningsvillkor 

      som är förenliga med sund 

      amorteringskultur och motverkar 

      alltför hög skuldsättning hos 

      hushållen.  

 
 

16 kap. 
1 § 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela 
föreskrifter om 

1. vilken information ett kreditinstitut ska lämna till sina kunder eller till dem 
som institutet erbjuder sina tjänster, 
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2. de krav som ska gälla för deltagande i ledningen av ett kreditinstitut enligt 
3 kap. 2 § första stycket 4 och 5 och 14 kap. 2 § andra stycket 1, 

3. vilka poster som räknas in i startkapitalet enligt 3 kap. 5-7 §§, 
 

4. vilka åtgärder som ett kredit-  4. Vilka åtgärder som ett kredit- 
institut ska vidta för att    institut ska vidta för att  
uppfylla de krav på soliditet   uppfylla de krav på soliditet 
och likviditet, riskhantering,   och likviditet, riskhantering, 
genomlysning, system för    genomlysning, system för 
hantering av uppgifter om    för hantering av uppgifter om 
insättare och deras     insättare och deras  
insättningar, sundhet samt    insättningar, amortering, 
riktlinjer och instruktioner   sundhet samt riktlinjer 
som avses i 6 kap. 1-5 §§,    och instruktioner som avses 
       i 6 kap. 1-5 §§, 
 

5. innehållet i en återhämtningsplan enligt 6 a kap. 1 § och en 
koncernåterhämtningsplan enligt 6 a kap. 2 §, när planerna ska upprättas och hur 
ofta de ska uppdateras,  
6. innehållet i en ansökan om godkännande av avtal gällande koncerninternt 
finansiellt stöd enligt 6 b kap. 3 § första stycket,  
7. vad det beslut som styrelsen i det stödgivande företaget fattar enligt 6 b 
kap. 8 § ska innehålla,  
8. innehållet i en anmälan om givande av koncerninternt finansiellt stöd 
enligt 6 b kap. 11 §,  
9. offentliggörandet av information enligt 6 b kap. 16 §,  
10. kreditinstituts mångfaldspolicy vid tillsättandet av styrelse samt resurser 
för introduktion och utbildning av styrelseledamöter,  
11. vilka begränsningar som gäller när ett bankaktiebolag eller ett 
kreditmarknadsbolag tar emot egna aktier eller aktier i sitt moderbolag som pant 
enligt 10 kap. 12 §,  
12. vilka upplysningar ett kreditinstitut och sådana utländska kreditinstitut 
som inrättat filial i Sverige ska lämna till Finansinspektionen för dess 
tillsynsverksamhet,  
13. vilka kreditinstitut som ska upprätta register som avses i 13 kap. 8 a §, vad 
registren ska innehålla och inom vilken tid kreditinstitutet ska ge in registren för 
olika typer av avtal, och  
14. sådana avgifter för tillsyn, ansökningar, anmälningar och underrättelser 
som avses i 13 kap. 16 §.  
 


