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Promemorian Kompletterande bestämmelser till  

EU:s förordning om gräsrotsfinansiering 

Förvaltningsrätten har inga synpunkter på förslagen och bedömningarna i 

promemorian utöver dem som följer nedan.

3.2 Om regleringen av gräsrotsfinansiering 

I promemorian anges bl.a. att analysen i betänkandet Gräsrotsfinansiering 

(SOU 2018:20) i allt väsentligt fortfarande är relevant och att EU:s 

förordning om gräsrotsfinansiering inte undanröjer det regleringsbehov som 

utredningen om gräsrotsfinansiering bedömer finns. Mot denna bakgrund 

betonar förvaltningsrätten vikten av en sammanhållen lagstiftning på 

området för att säkerställa ett enhetligt och överblickbart rättsområde.

Författningsförslaget 

Förvaltningsrätten noterar att de föreslagna bestämmelserna i 2 kap. 4 och 

5 §§ kompletteringslagen är uppställda på ett sätt som gör att det inte är helt 

tydligt vilken skillnad som avses dem emellan utan att gå till författnings-

kommentaren. Det bör därför övervägas om bestämmelserna kan förtydligas 

i det fortsatta lagstiftningsarbetet. 

Förvaltningsrätten noterar även att det i 4 § hänvisas till erbjudanden om

gräsrotsfinansiering medan det i 5 § hänvisas till erbjudanden av gräsrots-

finansiering. 

14.3.5 Konsekvenser för Sveriges domstolar och 

Kronofogdemyndigheten 

Som konstateras i promemorian förväntas de nya bestämmelserna endast 

leda till domstolsprövning i enstaka fall. De mål som kan bli aktuella vid 

allmän förvaltningsdomstol kommer dock att vara förhållandevis 

komplicerade och tidskrävande. 

Konsekvenserna av den föreslagna lagstiftningen kan, enligt förvaltnings-

rättens mening, inte bedömas isolerat eftersom den nu föreslagna 

lagstiftningen är en i raden av flera motsvarande nya eller ändrade 

regleringar på finansmarknadsområdet. Liksom i tidigare remissyttranden 

(se bl.a. remissyttrandet den 20 mars 2020, dnr Fi2019/04229/V) betonar 

därför förvaltningsrätten vikten av att konsekvenserna för domstolarna av ny 

lagstiftning på området bedöms samlat.
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______________________ 

Detta yttrande har beslutats av chefsrådmannen Maria Eka efter 

föredragning av förvaltningsrättsfiskalen Lovisa Rune. 

Maria Eka 

Lovisa Rune 


