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Svensk författningssamling 

Förordning 
om ändring i försäkringsrörelseförordningen (2011:257) 

Utfärdad den 28 maj 2020 

Regeringen föreskriver att 1 kap. 2 §, 3 kap. 27 §, 5 kap. 2 § och 7 kap. 5 § 

försäkringsrörelseförordningen (2011:257) ska ha följande lydelse. 

1 kap. 

2 §1     Denna förordning gäller för försäkringsföretag enligt försäkrings-

rörelselagen (2010:2043). Termer och uttryck som används i denna förord-

ning har samma betydelse och tillämpningsområde som i försäkringsrörelse-

lagen.  

I 4 kap. finns bestämmelser om försäkringsregister som gäller även för 

tjänstepensionsföretag enligt lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag.  

Särskilda bestämmelser om 

– europabolag enligt lagen (2004:575) om europabolag som driver

försäkringsrörelse finns i 5 kap., 

– europakooperativ enligt lagen (2006:595) om europakooperativ som

driver försäkringsrörelse finns i 5 kap., och 

– utländska försäkringsgivare enligt lagen (1998:293) om utländska

försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige finns i 

6 kap. 

3 kap. 

27 §2    För handläggning och prövning av en ansökan enligt lagen  

(2018:672) om ekonomiska föreningar ska en avgift betalas till Bolagsverket 

med följande belopp:  

1. tillstånd till minskning av reservfonden enligt 15 kap. 4 §, 900 kronor,

2. likvidation enligt 17 kap. 11 §, 475 kronor.

5 kap. 

2 §3    Bestämmelserna i 3 kap. om registrering i försäkringsregistret ska, 

i fråga om europabolag och europakooperativ som driver försäkringsrörelse 

tillämpas vid registrering i europabolagsregistret respektive europakoopera-

tivsregistret.  

Denna förordning ska även i övrigt tillämpas på europabolag och europa-

kooperativ som driver försäkringsrörelse om inte något annat framgår av 

SE-förordningen, SCE-förordningen, lagen (2018:672) om ekonomiska 
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föreningar, försäkringsrörelselagen (2010:2043) eller aktiebolagslagen 

(2005:551).  

7 kap. 

5 §4    Finansinspektionen får i fråga om lagen (1998:293) om utländska 

försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige med-

dela föreskrifter om  

1. vilka upplysningar en utländsk försäkringsgivare ska lämna till inspek-

tionen enligt 3 kap. 3 § och 6 kap. 4 §, 

2. vad en verksamhetsplan ska innehålla och vilka ytterligare handlingar

som ska lämnas tillsammans med en ansökan om koncession enligt 4 kap. 

4 §,  

3. indelning i försäkringsklasser när det gäller koncession för åter-

försäkring enligt 4 kap. 5 a §, 

4. innehållet i ett register enligt 5 kap. 10 § första stycket,

5. kapitalbas, solvenskapitalkrav och minimikapitalkrav samt interna

modeller som avser den försäkringsrörelse som en försäkringsgivare från 

tredjeland bedriver i Sverige, enligt 5 kap. 12 §,  

6. uppgiftsskyldighet enligt 6 kap. 3 §, och

7. information till försäkringstagarna, andra ersättningsberättigade på

grund av försäkringar och dem som erbjuds att teckna en försäkring hos en 

utländsk försäkringsgivare enligt 8 kap. 1 a §.  

Finansinspektionen får i fråga om utländska försäkringsgivare meddela 

föreskrifter om verkställigheten av lagen om utländska försäkringsgivares 

och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige. 

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2020. 

På regeringens vägnar 

PER BOLUND 

Tord Gransbo 

(Finansdepartementet) 

4 Senaste lydelse 2019:820. 
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