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Granskning av utländska direktinvesteringar (SOU 2021:87), Ju2021/03838. 

 
Bolagsverket ställer sig positivt vad gäller införandet av en lag som ger möjlighet att 
granska utländska direktinvesteringar. Bolagsverket tillstyrker i stora delar förslagen i 
betänkandet men anser att det behövs ytterligare överväganden vad gäller vissa frågor. 
 

1 Författningsförslag 

1.1 Förslaget till lag (2022:000) om anmälan och granskning av utländska 
direktinvesteringar 

3 § Bolagsverket anser att bestämmelsen bör ändras så den avser juridiska personer 
med säte i Sverige samt enkla bolag och enskild näringsverksamhet. Det framgår av 
bestämmelsen att lagen ska gälla för investeringar i aktiebolag, handelsbolag, enkla 
bolag, enskild näringsverksamhet, ekonomiska föreningar och stiftelser med säte i 
Sverige. Bestämmelsen i dess nuvarande form uppfattas som uttömmande, och även 
författningskommentaren anger att lagen ska gälla vissa juridiska personer (kursivt här) 
samt enkla bolag och enskild näringsverksamhet. Om endast vissa företagsformer  
omfattas finns en risk att en skadlig utländsk direktinvestering sker i Sverige i en 
associationsform som ligger utanför den granskning som annars ska ske. 
 
Vidare bör i en kommande proposition anges att kontroll lämpligen bör ske mot 
faktiskt bedriven verksamhet och inte endast mot registrerade uppgifter. De uppgifter 
som lämnas i anmälan bör enligt Bolagsverket således kontrolleras och säkerställas 
mot olika uppgifter som kan förekomma i andra sammanhang.  
 
4 § Det är enligt Bolagsverkets bedömning viktigt att definitionerna inte ges en alltför 
snäv tolkning. Utvecklingen går snabbt på alla områden och det som inte ses som en 
kritisk resurs idag kan imorgon vara en ytterligt skyddsvärd tillgång.   
 
16 § Detta undantag föreslås tas bort. Det skulle vara relativt enkelt att använda ett 
svenskt medborgarskap för att kringgå syftet med den föreslagna lagen om anmälan 
och granskning av utländska direktinvesteringar.  
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17 § Undantaget i p 1 föreslås tas bort på grund av risk för felaktigheter eller 
missförstånd rörande de aktuella rättsakterna som skulle utgöra grund för undantaget. 
Undantaget i p 2 riskerar att kunna användas på ett felaktigt sätt varför Bolagsverket 
föreslår att riktade nyemissioner ska omfattas av anmälningsskyldigheten.        
 
23 § Bolagsverket anser att granskningsmyndigheten bör vara skyldig att samråda med 
Försvarsmakten, Kommerskollegium, MSB och Säkerhetspolisen innan eventuellt 
beslut fattas om att lämna ansökan utan åtgärd.  
 
36 § Det är enligt Bolagsverkets uppfattning viktigt att även granskningsmyndighetens 
beslut om att lämna en ansökan utan åtgärd kan överklagas. Klagoberättigade bör vara 
de myndigheter som nämns i 22-33 §§ och som är berörda av samråd i frågan eller 
dem inom vars verksamhetsområde den tilltänkta investeringen ligger.  
 
Utöver ovan angivna synpunkter föreslår Bolagsverket att granskningsmyndigheten 
ges en rätt enligt lagen att även i andra fall, när myndigheten bedömer att det är 
nödvändigt med hänsyn till Sveriges säkerhet, inleda granskning av en utländsk 
direktinvestering. Detta beslut att inleda granskning bör kunna överklagas till 
regeringen.  
 
 
Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Annika Stenberg. Föredragande har 
varit verksjuristen Johanna Sahlman. I den slutliga handläggningen har rättschefen 
Erik Janzon deltagit. 
 
 
 
 
Annika Stenberg     
      
    Johanna Sahlman 
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