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Infoklass: 1 

Finansdepartementet 

103 33 STOCKHOLM 

Ändrad tillsyn i fråga om datarapporterings-tjänster och 
referensvärden samt ändrade krav på insiderförteckningar 

Fi2020/00855/V 

 

Kronofogdemyndigheten (Kronofogden) får lämna följande synpunkter.  

 

Handräckningsbestämmelserna 

 

I förslag till lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden införs 

i 23 kapitlet en bestämmelse om handräckning, se 23 kap. 4 a §. Handräckning 

kan ske på begäran av Finansinspektionen. Det innebär att det inte är fråga om 

verkställighet av ett beslut om handräckning. Verkställigheten grundar sig då inte 

på en exekutionstitel, varför det inte finns något stöd för att påföra grundavgift i 

målet, se 5-6 §§ förordning (1992:1094) om avgifter vid 

Kronofogdemyndigheten. Kronofogden anser att det bör övervägas om 

grundavgift ska få tas ut även när handräckning sker utan att det finns en 

exekutionstitel. Kronofogden anser att myndigheten bör få täckning för kostnaden 

som är förknippad med handläggningen av målet. 

  

I förslaget till lag om ändring i lagen (2018:2024) med kompletterande 

bestämmelser till EU:s förordning om referensvärden införs i 3 kap. 5 a § en 

bestämmelse som ger Finansinspektionen rätt att begära handräckning av 

Kronofogden för platskontroll. Även i detta fall är det fråga om handräckning på 

begäran av Finansinspektionen och verkställigheten sker inte utifrån någon 

exekutionstitel. Någon rätt att ta ut grundavgift finns därför inte. Det bör även i 

detta fall övervägas om det ska finnas rätt att ta ut avgift.  

 

Sanktionsavgifter och viten 

 

Kronofogden ska kunna verkställa Esmas beslut om sanktionsavgifter och viten. 

Besluten får verkställas som dom som fått laga kraft, se 23 kap. 4 b § förslag till 

lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och 3 kap. 10 § 

förslag till lag om ändring i lagen (2018:2024) med kompletterande bestämmelser 

till EU:s förordning om referensvärden. Eftersom avgiften och viten tillkommer 

Esma kommer dessa krav att hanteras som enskilda mål, såvida det inte anges i 

lagarna att sådana fordringar ska hanteras som allmänt mål, se 1 kap. 6 § andra 

stycket andra meningen utsökningsbalken. Eftersom dessa fordringar kommer att 
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handläggas som enskilda mål kommer grundavgift att utgå. Esma kan då bli 

ansvarig för sådan avgift och även för annan förrättningskostnad om kostnaderna 

inte kan tas ut av svaranden. Om avsikten har varit att denna typ av mål ska vara 

allmänna mål kan det ske genom en särskild föreskrift. Kronofogden anser att det 

behöver förtydligas om målen ska hanteras som enskilda mål eller som allmänna 

mål. 

 

Det här beslutet har fattats av rikskronofogde Christina Gellerbrant Hagberg. 

Verksjurist Olof Dahnell har föredragit ärendet. I den slutliga handläggningen har 

även biträdande rikskronofogde Cecilia Hegethorn Mogensen, rättschef Ulrika 

Lindén, produktionsdirektör Eva Carlquist, utvecklingsdirektör Tomas Höglund, 

stabschef Jonas Bergström och it-direktör Johan Acharius deltagit. Med stöd av 

Kronofogdens beslut om åtgärder för att motverka spridning av det nya 

Coronaviruset undertecknas beslutet inte. 

 

 

 

Christina Gellerbrant Hagberg 

  Olof Dahnell 

 

 


