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Enligt sändlista FI Dnr 16-9877 
 (Anges alltid vid svar) 
  
    
 
 
 
Tillägg till remiss – förslag till nya föreskrifter och allmänna 
råd om kreditriskhantering 

Finansinspektionen remitterade den 17 oktober 2017 ett förslag till nya 
föreskrifter och allmänna råd om kreditriskhantering. Förslaget bereds för 
närvarande inom Finansinspektionen. De nya föreskrifterna och allmänna 
råden är tänkta att träda i kraft den 1 mars 2019. 
 
Föreskriftsförslaget utgår delvis från ett lagförslag om införande av en 
föreskriftsrätt för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer 
avseende kredithantering enligt 8 kap. 1–4 §§ lagen (2004:297) om bank- och 
finansieringsrörelse (LBF). Lagförslaget antogs av riksdagen den 20 juni 2018. 
I finansutskottets betänkande (2017/18:FiU47) anmärks att ett myndighet innan 
den meddelar föreskrifter i normalfallet ska göra en konsekvensutredning 
enligt förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning, 
och att utskottet förutsätter att det i och med det säkerställs att det föreslagna 
bemyndigandet gällande åtgärder för att uppfylla kraven som avses i 8 kap. 1–
4 §§ LBF inte försämrar kreditförsörjningen i ekonomin. 
 
Finansinspektionen har i samband med den tidigare remissen gjort en sådan 
konsekvensutredning som krävs enligt den ovan nämnda förordningen. Den 
utredningen tar dock inte uttryckligen och direkt sikte på föreskrifternas 
konsekvenser för kreditförsörjningen i ekonomin. För att säkerställa att 
konsekvensutredningen uppfyller det som anges i utskottets betänkande 
remitterar Finansinspektionen en komplettering av konsekvensutredningen. I 
kompletteringen redogörs för Finansinspektionens bedömning av hur den 
föreslagna regleringen förväntas påverka kreditförsörjningen i ekonomin.  
 
Finansinspektionen bifogar kompletteringen angående konsekvenser för 
kreditförsörjningen i ekonomin. Kompletteringen och tidigare remitterat 
material finns även tillgängligt på Finansinspektionens webbplats, www.fi.se. 
 
Skriftliga synpunkter på kompletteringen lämnas till Finansinspektionen, Box 
7821, 103 97 Stockholm eller via mejl till finansinspektionen@fi.se senast den 
17 augusti 2018. Ange diarienummer 16-9877. 
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Finansinspektionen bjuder in till ett särskilt remissmöte den 27 augusti 2018 
för de remissinstanser som vill lämna muntliga synpunkter på kompletteringen. 
Anmälan till remissmöte ska göras till nedanstående kontaktpersoner senast 
den 17 augusti. 
 
Frågor med anledning av förslagen besvaras av kontaktpersonerna: 
Jenny Westin: jenny.westin@fi.se eller tel. 08 408 985 53 
Jenny Lundberg: jenny.lundberg@fi.se eller tel. 8 408 984 23 
 
FINANSINSPEKTIONEN 
 
 
Anna Nystedt 
Regelgivningsansvarig 
 
 
 
 
Bilaga 
Kompletterande konsekvensutredning 
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Sändlista: 
Sveriges Riksbank 
Konkurrensverket 
Konsumentverket 
Regelrådet 
Riksrevisionen 
Riksgäldskontoret 
Advokatsamfundet 
Bankinstitutens arbetsgivarorganisation, BAO 
Bokföringsnämnden, BFN 
Exportkreditnämnden, EKN 
FAR 
Finansbolagens förening 
Industrins Finansförening 
Konsumenternas Bank- och Finansbyrå 
Kreditförsäkringsföreningen, KFF 
Lantbrukarnas riksförbund, LRF 
Näringslivets regelnämnd, NRR 
Revisorsinspektionen 
Rådet för Finansiell Rapportering 
Sparbankernas Riksförbund 
Svenska Bankföreningen 
Svenska kreditföreningen 
Svenska Fondhandlareföreningen 
Svenska Finansanalytikers Förening 
Sveriges Konsumenter 
Sveriges Redovisningskonsulters Förbund (SRF Konsulterna) 
 
För kännedom 
Finansdepartementet 
Justitiedepartementet 


