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Förord 

 

I skrivande stund är det höst och uppsatsarbetet närmar sig sitt slut. Jag läser nu min 

sista termin på juristprogrammet, i form av en fördjupningskurs. Men det är inte endast 

en befrielse att kunna lämna in examensarbetet, genom detta så avslutar jag även vad 

som har varit det absolut roligaste under hela utbildningen: det att få tid och tillfälle att 

välja ett ämne helt själv och sedan få fördjupa sig i detta genom ett arbete som mynnar 

ut i en längre uppsats.  

     Jag anser mig även förunnad genom att ha haft tillgång till min handledares erfaren-

het från Kronofogdemyndigheten och för hans vägledning till ett lämpligt ämne. Genom 

denna vägledning och den goda kontakt jag har haft med min handledare på Kronofog-

demyndigheten så har jag kunnat få en god riktning för uppsatsen och för min praktik-

period hos Kronofogdemyndigheten där jag, utöver att ha fått en god inblick i myndig-

hetens verksamhet, verkligen fått tillfälle att förkovra mig i arbetsuppgifter som haft 

direkt relevans för min uppsats. Dessutom har diskussioner med mina arbetskollegor på 

myndigheten varit mycket givande för att nå intressanta frågeställningar och de har varit 

mycket behjälpliga med att förse mig med material och arbetsuppgifter. Jag är mycket 

tacksam för detta. 

     Med förhoppning om en givande läsning!         

 

Johan Anderén 
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1. Inledning 

 

1.1 Syfte 

 

I den här uppsatsen har jag för avsikt att i ett mindre perspektiv presentera olika typer av 

invändningar, enligt utsökningsbalken (1981:774) (UB) 3 kap. 21 §, samt specifika pro-

blem för dessa. I ett större perspektiv har jag för avsikt att utreda invändningens rättsli-

ga natur, hur verkställighetsfrågan ska hanteras vid tiden för invändningens handlägg-

ning, hur handläggningen av en invändning går till, hur sent en invändning egentligen 

kan framföras, om Kronofogdemyndigheten (KFM) är skyldig att fatta beslut angående 

invändningar samt om beslut avseende invändningar har något som kan liknas vid rätts-

kraft.  

 

 

1.2 Metod och disposition 

 

I framställningen har jag för avsikt att gå kronologiskt tillväga, vilket innebär att jag 

kommer att inleda med KFM:s verksamhet i allmänhet och verkställighet i synnerhet. 

Därefter kommer jag ta itu med de olika typerna av exekutionstitlar och huruvida KFM 

i undantagsfall kan ompröva dessa. Huvuddelen kommer sedan bestå i en analys av in-

vändningar mot verkställighet, d.v.s. kraven för och effekten av dessa. För huvuddelens 

analys kommer jag att använda mig av juridisk metod och därmed av lag, praxis – 

främst av Högsta domstolen (HD), men givetvis kommer lägre instansers avgöranden 

att kunna tjäna till analysens syfte – förarbeten och doktrin, samt även erfarenheter som 

jag vunnit under mina tio veckors praktik hos KFM i Uppsala. Jag är medveten om att 

en uppsats av det här slaget, av naturliga skäl, inte kan utveckla och omfatta allt inom 

området, utan endast belysa större drag.  

 

 

1.3 Avgränsningar 

 

Sådant som berör KFM:s övriga verksamhetsområden, utöver verkställighet, har jag inte 

för avsikt att beröra. Inte heller kommer jag att skriva om europeiska betalningsföreläg-
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ganden. När jag går igenom de materiella invändningarna
1
 mot verkställighet så kom-

mer jag endast att gå igenom invändningar om fullgörelse, preskriptionsinvändningar 

och anstånd, detta p.g.a. att det är sådana invändningar som jag främst kommit i kontakt 

med under min tid på KFM. En viktig avgränsning är även att materialet på området är 

begränsat, det finns helt enkelt inte mycket skrivet om just invändningar mot verkstäl-

lighet. 

     I arbetet skriver jag om enskilda mål,
2
 om inte annat framgår av sammanhanget.  

 

 

2. Organisation och förfarande  

 

2.1 Kronofogdemyndighetens verksamhet 

 

KFM kom år 2006 att utgöras av en enda fristående och rikstäckande myndighet.
3
 Med 

fristående menas att KFM kom att särskiljas från Skatteverket (SKV) och därför inte har 

någon annan myndighet över sig. Emellertid återstår visst samarbete med SKV genom 

gemensamt stöd för IT-verksamheten.  

     KFM ägnar sig åt exekutiv verksamhet, verksamheten är dock indelad på olika om-

råden. De områden som omfattas är verkställighet, indrivning, betalningsföreläggande 

och handräckning, skuldsanering, tillsyn i konkurs samt lönegaranti vid konkurs och 

företagskonstruktion, allt följer av förordning (2007:781) med instruktion för Krono-

fogdemyndigheten 1 §. Föremålet för denna framställning är det som man ägnar sig åt 

på KFM i Uppsala, nämligen verkställighet. 

     Utsökningsmål som handläggs av KFM indelas i två olika kategorier: allmänna mål 

(a-mål) och enskilda mål (e-mål). Indelningen föranleder inga större komplikationer då 

det till a-målen hänförs offentligrättsliga fordringar som det allmänna i form av stat och 

kommun har och som får utsökas utan föregående dom. Andra mål tillhör e-målen. Vad 

som ingår bland a-målen specificeras till böter, viten, skatter, tullar, avgifter och andra 

belopp som stat, landsting eller kommun har rätt till ”enligt vad regeringen närmare 

föreskriver”, UB 1 kap. 6 §. Sådana närmare föreskrifter förekommer i utsökningsför-

ordningen (UF) (1981:981) 1 kap. 2 §. Till e-målen hör sådant som rör civilrättsliga 

                                                           
1
 Se s. 20 ff. 

2
 Se nedan på samma sida. 

3
 Prop. 2005/06:200, s. 134. Se även lag (2006:671) med anledning av inrättande av Kronofogdemyndihe-

ten. 
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skyldigheter, t.ex. verkställande av en dom om att A ska betala upplupna hyror till hy-

resvärden B. Vanligen är sökanden i e-mål en fysisk eller juridisk person, men även stat, 

kommun och landsting kan driva affärsliknande verksamhet. Därtill så behandlas stats 

skadeståndsfordran som e-mål.
4
 Det bör understrykas att indelningen mellan a-mål och 

e-mål endast har betydelse vid handläggningen hos KFM och inte efter överklagan till 

domstol.
5
 Ofta innehåller UB särskilda regler för a-mål i slutet av respektive kapitel.        

 

 

2.2 Parter  

 

I UB håller man sig med en specifik indelning av subjekt som sökande, svarande gälde-

när och tredje man, vilken framgår av UB 1 kap. 7 §. Jag har för avsikt att i min fram-

ställning följa denna indelning för att i så hög grad som möjligt vara systematisk och 

underlätta förståelsen.  

     I UB:s mening är sökande den som begär verkställighet hos KFM. Sökandens mot-

part kallas antingen för svarande eller, i mål som rör fordran på denne, för gäldenär. 

Den som är svarande benämns i vissa fall som ägaren.
6
 I ett fordringsförhållande är 

borgenär den som innehar en fordran gentemot en gäldenär. Annan som varken är sö-

kande eller svarande kallas för tredje man. 

 

 

2.3 Utmätningsförfarandet 

 

Under min praktik hos KFM fick jag god inblick i utmätningsförfarandet. Jag fick bl.a. 

författa förslag till beslut angående invändningar mot verkställighet, göra utredningar 

angående rättsliga frågor, delta i juristgruppens möten där juridiska problem diskutera-

des, se verksamheten på de andra kontoren – i Sundbyberg och Eskilstuna – samt följa 

med ut på fältet vid utmätningar. Jag fick såväl en omfattande bild av KFM:s verksam-

het som en praktikplats som mycket väl lämpade sig för mitt val av uppsatsämne.   

     Regeringen har uttryckt som mål för KFM att verkställigheten ska ske snabbt, rätts-

säkert och med bästa möjliga utfall för sökanden eller borgenären.
7
 Grundtanken med 

                                                           
4
 KFM 901, s. 21. 

5
 Prop. 1980/81:8, s. 194.  

6
 Benämningen förekommer i UB 10-12 kap. 

7
 SOU 2003:97, s. 140. 
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utmätningsförfarandet kan alltså sägas vara att detta ska vara snabbt, enkelt och effek-

tivt.  

     Att vikten av snabbhet poängteras har att göra med sabotagerisken, d.v.s. att gälde-

nären gör sig av med tillgångar som annars skulle kunna utmätas. Det är dessutom så att 

en tidigare utmätning ger förmånsrätt framför en senare enligt förmånsrättslagen 

(1970:979) 9 § 3 s. st., varför det finns intresse av att snabbt erhålla ett utmätningsbeslut 

varigenom förmånsrätt uppnås, UB 4 kap. 30 §. 

     Att det ska vara enkelt att uppnå utmätning har att göra med att exekutiv verkställig-

het är en förutsättning för kreditgivning i samhället. Vetskapen om att det är enkelt att 

uppnå utmätning kan därför fungera som ett påtryckningsmedel från den berättigades 

sida och leda till ett frivilligt fullgörande av den förpliktigade.
8
 Även om en utmätning 

således inte blir aktualiserad i realiteten så tjänar dess blotta existens ett syfte.   

     Det är emellertid även viktigt att förfarandet är effektivt. Behovet av effektivitet 

sammanhänger såväl med behovet av snabbhet som med behovet av rättssäkerhet och 

balanserar dessa behov mot varandra. En snabb handläggning som slutar i en resultatlös 

utmätning är ju givetvis sämre för borgenären än en långsam och mer noggrann hand-

läggning som ger ekonomiskt utbyte för densamma.
9
 Vad som ger uttryck för effektivi-

tetsbehovet är bl.a. att av utmätningsbar egendom i första hand ska tas sådan egendom 

som medför minsta möjliga kostnad, förlust eller annan olägenhet för borgenären, UB 4 

kap. 3 §, samt att egendomen ska vara möjlig att överlåta, UB 5 kap. 5 §.  

     Hur är då själva utmätningsförfarandet uppbyggt? Utmätningsförfarandet hos KFM 

är till stor del uppbyggt enligt dispositionsprincipen, d.v.s. att avgörandet inte får grun-

das på annat än vad parterna i behörig ordning yrkat (jfr RB 17 kap. 3 §). Det är dessut-

om så att i ett från KFM överklagat mål får överinstansens avgörande inte grundas på 

någon omständighet som inte åberopats av en part eller annars införts i ärendet, ärende-

lagen (1996:242) 27 §.
10

 Således är det sökanden som genom sin ansökan, UB 2 kap. 1 

§, bestämmer ramarna för processen. Detta innebär att sökanden kan ta tillbaka sin an-

sökan helt eller delvis,
11

 detta gäller även efter att utmätning har skett men innan för-

säljning.
12

 Ett fall där vikten av sökandens medgivande belyses är NJA 1984 s. 330. I 

det angivna fallet hävdes ett beslut om utmätning och utbetalning av utmätta medel 

p.g.a. ett medgivande från Riksskatteverket (sökanden).  

                                                           
8
 Olivecrona, 1978, s. 52. 

9
 Heuman, 2007, s. 124. 

10
 Ärendelagen är tillämplig om inte annat föreskrivs, UB 18 kap. 1 § 3 st. 

11
 Prop. 1980/81:8, s. 488. 

12
 Gregow, 2012, s. 175. 
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     Notera dock att det med detta inte är sagt att förfarandet hos KFM i sin helhet är dis-

positivt, en domstol kan t.ex. även i indispositiva mål vara bunden av parternas grun-

der.
13

 KFM kan t.ex. behöva pröva om ett erkännande eller medgivande från sökanden 

till förmån för svaranden verkligen är riktigt.
14

 Dessutom har KFM i viss mån möjlighet 

att agera ex officio, d.v.s. självmant och utan parts begäran. Denna officialprövning hos 

KFM är särskilt motiverad när det gäller regler till skydd för gäldenären, t.ex. för bene-

ficeundantaget vid utmätning i UB 5 kap. 1 §.
15

 I allmänhet kan dock sägas att utmät-

ningsförfarandet i hög grad präglas av disposivitet, men att det innehåller indispositiva 

inslag. Det är ett förfarande sui generis. 

 

 

3 Verkställighet 

 

3.1 Vad innebär verkställighet? 

 

KFM ägnar sig åt verkställighet, enligt UB 1 kap. 3 §. Med detta förstås att myndighe-

ten genom tvång genomför det som slagits fast i en dom eller ett beslut av en domstol 

eller i ett avgörande från en myndighet. Förutsättningen för att KFM ska få verkställa är 

att det finns en dom eller annan exekutionstitel som innefattar en förpliktelse, UB 1 kap. 

1 §. Den vanligaste förpliktelsen som verkställs är betalningsskyldighet,
16

 vilket sker 

genom utmätning, UB 4-7 kap. Utmätning sker antingen genom sakutmätning eller ge-

nom löneutmätning. I regel sker sakutmätning genom tre led: utmätning, realisation och 

redovisning. I korthet innebär utmätning att egendomen tas omhand, realisation att 

egendomen försäljs – vilket inte är nödvändigt om det rör sig om kontanta medel – och 

redovisning att medel fördelas till den eller de berättigade. Redovisning ska dock förstås 

i vidsträckt mening och omfattar då bl.a. fördelning, kreditering, avsättande på räntebä-

rande konto och utbetalning.  

     En förpliktelse kan vara såväl positiv som negativ. En negativ förpliktelse innebär en 

skyldighet att underlåta en viss handling eller verksamhet, alltså ett förbud. Positiva 

förpliktelser är, utöver betalningsskyldighet, t.ex. krav på att utge varor eller egendom 

                                                           
13

 Jfr Fitger, 2004, s. 130 f.  
14

 Heuman, 2007, s. 132. 
15

 Prop. 1980/81:8, s. 506. 
16

 Gregow, 2012, s. 30. 
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eller att avflytta från en fastighet. Verkställighet kan även avse åtgärder som inte inne-

fattar förpliktelser, t.ex. säkerhetsåtgärden kvarstad. 

      Vad som framgått ovan är att det krävs att det av exekutionstiteln framgår någon typ 

av förpliktelse, d.v.s. ett åläggande att fullgöra något. En dom eller ett beslut är alltså 

inte tillräckligt såsom exekutionstiteln om den endast fastställer ett visst rättsförhållande 

såsom att A är skadeståndsskyldig, utan det måste finnas ett åläggande att fullgöra en 

prestation. Frågan är då hur en förpliktelse kan utläsas ur domen eller beslutet. Enligt 

rättsvetenskapsmannen och f.d. justitierådet Torkel Gregow så är det avgörande inte 

domens eller beslutets ordalag utan den reella innebörden därav.
17

 Han menar att om A 

fastställs skyldig att betala B:s rättegångskostnader till visst belopp så bör detta vara 

tillräckligt för att det ska anses åligga A att betala beloppet. Även HD har i ett avgöran-

de funnit att det är den reella innebörden och inte ordalydelsen som är av betydelse.
18

  

Den presenterade ordningen är även rimlig utifrån processekonomisk synpunkt eftersom 

det annars skulle krävas ytterligare en rättegång i frågan. Så länge domen eller beslutet 

är tillräckligt tydligt för att kunna leda till fullgörelse så instämmer jag därför i att det är 

den reella innebörden som bör vara avgörande.  

     En illustration av problem som kan uppstå vid otydlighet ges i NJA 2002 not C 47. I 

fallet hade H utdömts att betala obetalda hyresbelopp samt skadestånd till M, frågan var 

dock huruvida ränta skulle utgå eller inte. Det var ostridigt att ränta skulle utgå, men det 

var beräkningsgrunden som var oklar. KFM utmätte inte någon ränta då någon räntesats 

inte hade satts ut i domarna. HD kom emellertid fram till att ränta skulle utgå eftersom, 

även om det inte framgick hur den skulle beräknas utifrån avtal eller på annat sätt, det 

av räntelagen framgick hur räntan skulle beräknas. Skälet för HD:s bedömning var att i 

vissa situationer bör en tillräckligt säker slutsats kunna dras om domslutets innebörd, 

även om domen i sig inte innehåller all nödvändig information.  

     En intressant fråga som återstår är dock vad som avses med exekutionstitlar, vilket 

jag kommer att klargöra i det följande. 

 

 

 

 
                                                           
17

 Gregow, 2012, s. 70 f. 
18

 NJA 1991 s. 363. I ett senare avgörande, av den 31 maj 2013 mål nr Ö 5676-11, så har HD ändrat sig 

beträffande sakfrågan i 1991 års rättsfall. En dom varigenom en förvaltningsdomstol har överprövat För-

säkringskassans beslut om återbetalning av bidrag kan därför inte läggas till grund för verkställighet. 
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4 Exekutionstitlar 

 

4.1 Om exekutionstitlar och verkställighet 

 

Huvudregeln är att det för verkställighet krävs en exekutionstitel, undantag finns då 

KFM enligt särskild bestämmelse får utsöka fordran eller kostnad, UB 4 kap. 1 §. Verk-

ställighet begärs av den som är berättigad till fullgörandet enligt exekutionstiteln, rätten 

kan dock överlåtas. I detta avsnitt ska det klargöras vilka typer av exekutionstitlar det 

finns och vad som krävs av dem för att de ska kunna verkställas. 

     Med exekutionstitel avses såväl ett avgörande som får verkställas som själva hand-

lingen där beslutet kommit till uttryck,
19

 den s.k. exekutionsurkunden. De exekutionstit-

lar som finns framgår av UB 3 kap. 1 §. Det rör sig om domstols dom, beslut eller ut-

slag, förlikning eller medlingsöverenskommelse som förklarats verkställbar av domstol, 

strafföreläggande, ordningsbot eller avgiftsföreläggande, skiljedom, förbindelse angå-

ende underhållsbidrag, förvaltningsmyndighets beslut som får verkställas, handling som 

får läggas till grund för verkställighet, KFM:s utslag eller beslut om betalningsföreläg-

gande eller handräckning samt europeiskt betalningsföreläggande som förklarats verk-

ställbart. Jag har för avsikt att presentera exekutionstitlarna en kategori i taget.      

 

 

4.2 Dom 

 

Den första kategorin exekutionstitlar är domstols dom, beslut eller utslag.
20

 Som dom-

stol avses allmän domstol, förvaltningsdomstol och specialdomstol,
21

 exempel på det 

sistnämnda är arbetsdomstolen, mark- och miljödomstolen och migrationsdomstolen. 

Det spelar ingen roll om det rör sig om tvistemål, brottmål eller ärenden. Emellertid så 

verkställer KFM inte fängelsestraff eller andra frihetsberövanden.
22

   

     Huvudregeln när det gäller domar är att dessa får verkställas utan särskilda villkor 

när de vunnit laga kraft, UB 3 kap. 3 §. Vad som avses med ”utan särskilda villkor” är 

att det för verkställighet inte krävs att det ställs säkerhet, att anmaning till frivillig full-

                                                           
19

 Walin m.fl., s. 68. 
20

 I fortsättningen kommer begreppet dom även innefatta utslag och beslut, om inte annat framgår. 
21

 Prop. 1980/81:8, s. 285. 
22

 Gregow, 2012, s. 30. 
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görelse görs eller dylikt.
23

 Att en dom vunnit laga kraft innebär att tiden för överklagan-

de gått ut och att den således inte längre kan angripas med ordinära rättsmedel, d.v.s. 

överklagande eller återvinning.  

     Särskilda rättsmedel som resning, återställande av försutten tid eller domvilla kan 

dock fortfarande vara tillämpliga, men det är inte KFM som prövar dessa rättsmedel och 

de föranleder inte hinder mot verkställighet, UB 3 kap. 10 §. Hovrätten (HovR) respek-

tive HD kan däremot besluta att verkställigheten ska inställas, s.k. inhibition, vid res-

ning (rättegångsbalken (RB) (1942:740) 58 kap. 6 § 3 st.), återställande av försutten tid 

(RB 58 kap. 12 § 3 st.), eller vid domvilla (RB 59 kap. 3 § 2 st.). Leder vidare rättsmed-

let till att domen undanröjs så är det givet att verkställighet inte längre får ske och åter-

gång av vidtagen åtgärd kan bli aktuell, UB 3 kap. 22 § 1 st. Har svaranden lidit skada 

av utmätningen är sökanden skadeståndsskyldig för den uppkomna skadan, UB 3 kap. 

22 § 3 st.  

     En viktig aspekt är dock att en dom kan överklagas delvis. Fråga uppkommer då i 

vilken utsträckning verkställighet får ske. Ett exempel på ett partiellt överklagande är att 

svaranden döms att betala ett visst skadeståndsbelopp till käranden, käranden väljer då 

att överklaga och yrka ett högre skadeståndsbelopp.  

     Vid ett sådant partiellt överklagande gäller som huvudregel att domen får verkställas 

i den del den inte har överklagats, UB 3 kap. 3 § 2 st. Det sagda gäller dock under förut-

sättning att det ”kan ske”, d.v.s. då den överklagade och den inte överklagade delen inte 

hör så tätt samman att delarna inte kan skiljas från varandra i verkställighetshänseen-

de.
24

 Ett fall då delarna inte kan särskiljas är t.ex. om svaranden ska betala ett visst be-

lopp till käranden för att erhålla viss egendom och käranden överklagar och yrkar änd-

ring av detta villkor, beloppet och egendomen går då inte att särskilja från varandra.  

     Ett ytterligare krav för partiell verkställighet vid överklagande är att KFM kan avgö-

ra vilken del som själva överklagandet avser, råder det oklarhet i denna fråga så kan 

domen inte verkställas om inte bestämmelserna för verkställighet av inte lagakraftvun-

nen dom medger annat.
25

 Eftersom det kan finnas skäl att undanröja hela domen efter 

överklagande bör domstolen där målet pågår kunna besluta om inhibition även i den inte 

överklagade delen.
26

 

                                                           
23

 Prop. 1980/81:8, s. 292. 
24

 Ibid. 
25

 Ibid. 
26

 Ibid. 
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     Det är dock viktigt att poängtera att verkställighet i många fall får ske trots att domen 

inte vunnit laga kraft (jfr UB 2 kap. 19 § 2 st.), en annan ordning skulle leda till att 

verkställigheten kunde skjutas upp genom överklagande. Olika verkställighetsregler kan 

emellertid gälla för olika typer av domar och för olika delar i en specifik dom som inne-

fattar olika förpliktelser. 

     För dom i växel- eller checkmål, tredskodom och annan dom om betalningsskyldig-

het gäller att verkställighet får ske genast, UB 3 kap. 5 och 6 §§. Med annan dom om 

betalningsskyldighet avses endast dom om betalningsskyldighet i pengar,
27

 och med 

tredskodom menas tredskodom som gäller betalningsskyldighet.  

     Med genast avses att det räcker med att domen har meddelats och laga kraft behöver 

således inte inväntas (jfr UB 3 kap. 4 §). Verkställigheten får fortgå till utmätningssteget 

för alla de angivna målen. Detta gäller dock inte för annan dom om betalningsskyldig-

het om gäldenären deponerar pengar hos KFM som motsvarar betalningsskyldigheten 

och förrättningskostnader, ställer pant för beloppet inklusive ränta eller, om det gäller 

underrätts dom, ställer annan säkerhet för beloppet, UB 3 kap. 6 §, varvid hinder mot 

utmätning uppkommer.  

     Vad gäller försäljning så får detta ske för dom i växel- eller checkmål trots att laga 

kraft inte inträtt, detsamma gäller för tredskodom och annan dom om betalningsskyl-

dighet om inte annat har förordnats, t.ex. av domstol efter sökt återvinning (RB 44 kap. 

9 §) av tredskodom. Lös egendom med betydande värde samt fast egendom får dock 

inte säljas innan laga kraft inträtt, undantag finns om gäldenären samtycker till försälj-

ning eller då det är fråga om lös egendom som hastigt faller i värde, UB 8 kap. 4 §. Ex-

empel på det senare är dagligvaror som snabbt kan bli dåliga.  

     Vad gäller redovisning av influtna medel så gäller för dom i växel- eller checkmål 

och annan dom om betalningsskyldighet att detta inte får ske förrän laga kraft inträtt 

eller säkerhet ställts, UB 13 kap. 14 § 1 p. För tredskodom gäller motsatsvis att influtna 

medel får redovisas innan lag kraft inträtt. 

     För dom om utlämnande av egendom gäller att den får verkställas genast om sökan-

den ställer säkerhet, UB 3 kap. 8 §. Här gäller att full verkställighet får ske,
28

 d.v.s. att 

egendomen ska utges av svaranden och överlämnas till sökanden. Avser utlämnandet 

särskild rättsverkan av brott, såsom förverkande av egendom, så krävs laga kraft för 

verkställighet. 

                                                           
27

 Prop. 1980/81:8, s. 300. 
28

 Walin m.fl., s. 83. 
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     I andra lagar kan det finnas två typer av bestämmelser som medger verkställande 

innan laga kraft: dels bestämmelser som direkt anger att verkställighet får ske innan laga 

kraft och dels bestämmelser som anger att domstol får förordna om verkställande innan 

laga kraft.
29

           

 

 

4.3 Förlikning stadfäst av domstol 

 

Förlikning kan stadfästas genom dom på parternas begäran (RB 17 kap. 6 §). Då den 

ska verkställas är det själva förlikningen och inte stadfästelsen som gäller som exeku-

tionstitel.
30

 Verkställande får ske såsom för lagakraftägande dom (UB 3 kap. 13 §), vil-

ket får ske även om stadsfästelsedomen i sig inte vunnit laga kraft.
31

 Om förlikningen 

överklagas kan dock domstolen som prövar överklagandet besluta om inhibition. Talan 

om ogiltighetsförklaring kan föras särskilt mot förlikningen, även då denna vunnit laga 

kraft (jfr NJA 1975 s. 507).  

 

 

4.4 Strafföreläggande, föreläggande om ordningsbot eller av-

giftsföreläggande   

 

Godkänt strafföreläggande eller godkänt föreläggande om ordningsbot får verkställas 

såsom lagakraftägande dom (RB 48 kap. 3 § 2 st. samt UB 3 kap. 14 §) och utgör såle-

des exekutionstitel. Detsamma gäller för avgiftsföreläggande som godkänts enligt kon-

kurrenslagen (2008:579) 3 kap. 18 § (UB 3 kap. 14 § 2 st.). Dessa förelägganden får 

därmed verkställas utan särskilda villkor (jfr UB 3 kap. 3 § 1 st.). Efter klagan kan dock 

domstol besluta om inhibition av strafföreläggande och eller ordningsbot (RB 59 kap. 9 

och 10 §§).   

 

 

 

 

                                                           
29

 Gregow, 2012, s. 87 f. 
30

 Walin m.fl. s. 87. 
31

 Prop. 1980/81:8, s. 309. 
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4.5 Skiljedom 

 

Det finns två typer av skiljedomar för vilka det enligt UB gäller något olika bestämmel-

ser. Det är dels konventionella skiljedomar som stöds av avtal och som regleras i lagen 

(1999:116) om skiljeförfarande och dels legala skiljedomar som stöds av antingen be-

stämmelser i lagen om skiljeförfarande eller i annan lag.
32

 Som utgångspunkt gäller att 

en skiljedom måste innehålla en förpliktelse, d.v.s. en skyldighet att göra eller underlåta 

något, för att kunna verkställas (jfr UB 1 kap. 1 §).  

     Konventionella skiljedomar får verkställas om själva skiljeavtalet inte innehåller för-

behåll om rätt för part att föra talan mot domen, eller om tiden för sådan talan gått ut, 

samt om domen uppfyller kraven på skriftlighet och undertecknande i skiljeförfarande-

lagen (UB 3 kap. 15 § 1 st.). Motsvarande krav gäller för verkställande av skiljedom i 

fråga om själva ersättningen till skiljemännen (UB 3 kap. 15 § 2 st.). Som skiljeavtal 

avses även förbehåll, om att tvist ska hänskjutas till skiljemän, som finns i bolagsord-

ning eller föreningsstadgar.
33

  

     Det är KFM som självmant ska beakta att inte ovan angivna hinder mot verkställig-

het föreligger.
34

 Föreligger inte något sådant hinder mot verkställighet så får skiljedo-

men verkställas såsom lagakraftägande dom, d.v.s. utan särskilda villkor, såvida inte 

domstol förordnar om inhibition i samband med att klandertalan förs mot skiljedomen 

(UB 3 kap. 18 § 1 st.). Det är alltså inte upp till KFM att pröva om skiljedomen bör 

upphävas p.g.a. klander.  

     Finner KFM inte att något hinder föreligger mot verkställighet så behövs det inte 

meddelas ett särskilt beslut om att skiljedomen är verkställbar.
35

 Detta innebär att om 

KFM finner att det inte föreligger hinder mot verkställighet så är det inte ett beslut som 

kan överklagas särskilt.    

     Vad gäller ogiltighet för skiljedom så har KFM att förelägga sökanden att väcka ta-

lan i saken mot svaranden om det finns skäl att anta att ogiltighet föreligger (UB 3 kap. 

16 §), således kan föreläggande meddelas redan vid ganska svag grund. Har KFM gjort 

ett sådant föreläggande så får verkställighet av skiljedomen endast ske såsom för icke 

lagakraftägande dom (UB 3 kap. 18 § 2 st.), vilket innebär att en skiljedom som gäller 

betalningsskyldighet leder till utmätning om inte gäldenären hindrar detta genom att 

                                                           
32

 KFM 901, s. 39. 
33

 Prop. 1980/81:8, s. 314. 
34

 A.a. s. 315. 
35

 Prop. 1998/99:35, s. 250. 
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deponera pengar eller ställa pant eller säkerhet (UB 3 kap. 6 §). Om utmätning kommer 

att ske får egendomen som huvudregel inte försäljas (UB 8 kap. 4 §) och redovisning av 

influtna medel får inte ske utan att säkerhet ställs (UB 13 kap. 14 § 1 p.).    

     Om talan angående skiljedomens giltighet i stället har väckts av någon av parterna så 

är det upp till domstolen att avgöra frågan om verkställighet (UB 3 kap. 18 § 2 st.). 

     En viktig poäng är att svaranden alltid ska få möjlighet att yttra sig innan verkställig-

het (UB 3 kap. 15 § 3 st.). Yttrandet ska ske skriftligt och handlingen ska delges (UF 5 

kap. 3 §), vilket kan tyckas omständligt. Emellertid kan sökanden utverka en säkerhets-

åtgärd enligt RB 15 kap. under tiden.
36

  

     För legala skiljedomar, d.v.s. skiljedomar som inte grundas på skiljeavtal, som har 

stöd i skiljeförfarandelagen gäller att de får verkställas under de förutsättningar som 

gäller för konventionella skiljedomar (UB 3 kap. 17 §). För legala skiljedomar som har 

stöd i annan lag gäller att de får verkställas om det inte föreligger någon omständighet 

som gör domen ogiltig (lag (1981:775) om införande av utsökningsbalken (UBP) 12 §).    

 

 

4.6 Förbindelse angående underhållsbidrag 

 

När det gäller underhållsbidrag så kan skyldighet att erlägga sådant bidrag fastställas 

genom avtal enligt äktenskapsbalken (1987:230) eller föräldrabalken (1949:381). Något 

särskilt formkrav för detta är inte föreskrivet. För verkställighet av underhållsbidrag 

krävs dock att det är en skriftlig förbindelse som är bevittnad av två personer (UB 3 kap. 

19 §), i sådant fall får den verkställas som en lagakraftägande dom, d.v.s. utan särskilda 

villkor. Har talan om förbindelse angående underhållsbidrag väckts vid domstol kan 

domstolen förordna om inhibition (UB 3 kap. 19 § 3 st.). Särskilda villkor gäller dock 

för underhållsbidrag till gäldenärens make för makens egen del eller för dennes barn, 

makarna får då inte varaktigt bo tillsammans under den tid som bidraget avser eller fort-

sätta göra det, om verkställighet ska kunna ske (UB 3 kap. 19 § 2 st.). Avsikten är att 

hindra att makar som lever tillsammans skapar skenfordringar för att skydda egendom 

från utmätning för någon utomståendes fordringar.
37

  

 

 

                                                           
36

 Prop. 1998/99:35, s. 186. 
37

 SOU 1973:22, s. 211. 
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4.7 Förvaltningsmyndighets beslut 

 

Förvaltningsbeslut kan vara mycket olika till sin utformning, en grundförutsättning för 

verkställighet är dock alltid att beslutet innefattar en förpliktelse att göra eller underlåta 

något (UB 1 kap. 1 § 1 st.). Vad som avses med beslut ska förstås i vid omfattning och 

anses omfatta alla förvaltningsmyndighets avgöranden oavsett beteckning såsom utslag, 

beslut, förordnande m.m.
38

  I de fall då förvaltningsmyndighets beslut får verkställas 

direkt framgår detta dessutom av en särskild föreskrift i den författning som stadgar att 

beslutet får verkställas av KFM (UB 3 kap. 1 § 1 st. 6 p.). Ett exempel är tillsynsmyn-

dighets beslut om byggsanktionsavgift, vilket dock verkställs av tillsynsmyndigheten 

(Plan- och bygglag (2010:900) 11 kap. 61 § 2 st.). Det finns även exempel på vad som 

skulle kunna omfattas av bestämmelsen, men som inte gör det. Ett sådant fall utgör För-

säkringskassas krav på återbetalning av bidragsförskott.
39

 För beslut meddelade innan 

UB:s tillkomst gäller att sådant får verkställas utan stöd av föreskrift om beslutet var 

verkställbart vid tidpunkten för meddelandet (UBP 13 §).  

     Förvaltningsbeslutet får verkställas enligt vad som gäller för dom (UB 3 kap. 20 § 1 

st.), varmed verkställighet får ske utan särskilda villkor. I annat fall kan det finnas en 

särskild bestämmelse angående verkställigheten i den förvaltningsrättsliga författning-

en. Viktigt att poängtera är dock att andra villkor gäller för verkställighet om det rör sig 

om allmänna mål (UB 3 kap. 23 § 1 st.). 

 

 

4.8 Handling som får ligga till grund för verkställighet 

  

Enligt föreskrift i olika författningar kan även handlingar som inte meddelats av dom-

stol eller förvaltningsmyndighet ligga till grund för verkställighet (UB 3 kap. 1 § 7 p.). 

Som exempel kan nämnas debiteringslängd för samfällighetsförening som förfallit till 

betalning, vilken får verkställas såsom lagakraftägande dom om betalningsskyldighet 

(lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter 46 § 2 st.).  

     För verkställigheten gäller de villkor som är föreskrivna i författningen (UB 3 kap. 

20 § 2 st.), vilket, som ovan illustrerats, ofta innebär att verkställighet får ske såsom för 

lagakraftägande dom. 

                                                           
38

 Prop. 1980/81:8, s. 320. 
39

 NJA 1983 s. 362. 
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4.9 Kronofogdemyndighetens utslag eller beslut i mål om betal-

ningsföreläggande eller handräckning  

 

För utslag eller beslut i mål om betalningsföreläggande gäller att verkställighet får ske 

genast (UB 3 kap. 11 §). Det angivna gäller under förutsättning att inhibition inte har 

beslutats i samband med ansökan om överklagande eller återvinning. Lös egendom med 

betydande värde eller fast egendom får dock inte säljas utan gäldenärens samtycke in-

nan laga kraft (UB 8 kap. 4 § 2 st.).  

     Vid ansökan om överklagande eller återvinning gäller istället vad som stadgas i UB 

3 kap. 6 § om underrätts dom, d.v.s. hinder föreligger mot försäljning och redovisning 

av medel utan säkerhet (UB 8 kap. 4 § 1 st., 13 kap. 14 § 1 p.). 

     För utslag eller beslut i mål om handräckning, såsom t.ex. skyldighet att avflytta eller 

att återställa olovlig besittningsrubbning, sker verkställighet såsom för lagakraftägande 

dom och inhibition kan beslutas vid ansökan om återvinning eller överklagande (UB 3 

kap. 12 §).  

 

  

5 Invändningar mot verkställighet 

 

5.1 Inledning 

 

För att motverka verkställighet finns det möjlighet för gäldenären att komma med in-

vändningar. Gäldenären kan dels komma med formella invändningar, såsom att sökan-

den i verkställighetsansökan och den berättigade i exekutionstiteln inte är densamma 

eller att laga exekutionstitel inte föreligger, samt dels med materiella invändningar, 

såsom att gäldenären gör gällande kvittning, preskription, anstånd
40

, att skulden är be-

tald eller att ett nytt hyresförhållande har uppkommit när det gäller ärende om verkstäl-

lighet av avhysning. För formella invändningar gäller att dessa ska beaktas självmant av 

KFM och parts påpekande är endast ämnat att fästa myndighetens uppmärksamhet vid 

dessa.
41

    

     Enligt UB 3 kap. 21 § gäller följande för materiella invändningar: 

                                                           
40

  Skillnaden mellan anstånd (jfr UB 7 kap. 11 §) och uppskov (UB 4 kap. 10 § 2 st.) är att det i det första 

fallet är myndigheten som medger att fullgörandet skjuts upp medan det i det senare fallet är sökanden.    
41

 Prop. 1980/81:8, s. 323. 
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Visar svaranden att han har fullgjort betalningsskyldighet eller annan förpliktelse som an-

sökningen om verkställighet avser, får verkställighet ej äga rum. Detsamma gäller om 

svaranden till kvittning åberopar fordran, som har fastställts genom exekutionstitel vilken 

får verkställas eller som grundas på skuldebrev eller annat skriftligt fordringsbevis, och i 

övrigt förutsättningar för kvittning föreligger. 

     Gör svaranden gällande att annat förhållande som rör parternas mellanhavande utgör 

hinder mot verkställighet och kan invändningen ej lämnas utan avseende, får verkställig-

het ej heller äga rum. 

     Föreligger fall som avses i första eller andra stycket och har åtgärd för verkställighet 

redan vidtagits i målet, skall åtgärden återgå, om det kan ske. 

     Kronofogdemyndighetens beslut med anledning av invändning som avses i första eller 

andra stycket hindrar ej att saken prövas i rättegång. 

 

Jag kommer ta upp de olika typerna av materiella invändningar och i det följande redo-

göra för dem var för sig. Först kommer jag dock att redogöra för invändningar som 

gäller omständigheter hänförliga till tiden före meddelad exekutionstitel samt invänd-

ningar mot exekutionstiteln i sig.    

 

 

5.2 Tiden före och prövning av exekutionstitlar  

 

5.2.1 Omständigheter hänförliga till tiden före meddelad exekutionstitel

  

Grundregeln för sådana invändningar mot verkställighet som upptas i UB 3 kap. 21 § är 

att dessa inte får grunda sig på omständigheter hänförliga till tiden före exekutionsti-

telns meddelande, sådana omständigheter är alltså prekluderade. Att så är fallet konsta-

teras i rättsfallet NJA 2006 s. 657 som rörde överprövning av ett av KFM meddelat be-

slut om verkställighet.  

     Omständigheterna i rättsfallet var sådana att ett bolag vid verkställighet invände mot 

fordonsskatt för en släpkärra då bolaget menade att det inte ägde fordonet och därför 

inte var skattskyldigt för detta. Bolaget hade dock tidigare betalat skatt för fordonet och 

vägverket beslöt att inte ändra ägaruppgifterna i vägtrafikregistret vartefter Skattemyn-

digheten fastställde bolagets skattskyldighet för fordonet. Båda besluten kom att fast-

ställas av förvaltningsrätten och därefter av kammarrätten. HD konstaterade att det är en 

grundläggande princip att verkställandemyndigheten vid verkställighet inte har rätt att 
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på nytt granska frågor som har prövats i exekutionstiteln. Därför kunde bolagets in-

vändning inte beaktas.   

     Domstolen valde att, angående prövningen i utsökningsmål, göra skillnad på exeku-

tionstitlar meddelade av domstol, för vilka invändningar hänförliga till tiden före exeku-

tionstitelns meddelande inte kan göras gällande, och exekutionstitlar meddelade genom 

förvaltningsmyndighets beslut, för vilka domstolen öppnar upp för en möjlighet att göra 

sådana omständigheter gällande i utsökningsmålet, åtminstone om omständigheterna 

inte har prövats i exekutionstiteln.  

     Ordningen som domstolen kom fram till kan anses välmotiverad med tanke på att 

KFM:s prövning är begränsad i tid och omfattning samt då dess främsta uppgift inte är 

att slå fast sakförhållanden utan att besluta i enlighet med om invändningen kan anses 

styrkt eller inte. Det är då givet att den domstol eller förvaltningsmyndighet som har att 

meddela själva exekutionstiteln är i en bättre position vad gäller att pröva omständighe-

ter hänförliga till tiden före dess prövning, bl.a. är utredningsmöjligheterna här större då 

omständigheterna ligger närmare i tiden samt då prövningen är mer omfattande. Ett un-

dantag från ordningen skulle lämpligen kunna bero på att prövningen i förvaltnings-

myndighet är mer begränsad, varför vissa frågor kanske inte ens har prövats och därför 

kan föranleda prövning i utsökningsmålet hos KFM.
42

  De omständigheter som sålunda 

kan åberopas i utsökningsmålet hos KFM trots att de är hänförliga till tiden före den av 

förvaltningsmyndighet meddelade exekutionstiteln bör därför lämpligen vara sådana 

som inte varit en del av den begränsade prövning som där har förekommit. Ett exempel 

är att förvaltningsmyndigheten inte har prövat om gäldenären har betalat ett visst be-

lopp, vilket borde få prövas i utsökningsmålet.
43

 

     Redan innan det ovan presenterade rättsfallet så fann HD i NJA 1985 s. 394 att om-

ständigheter från tiden före meddelad exekutionstitel kunde beaktas. Omständigheterna i 

fallet var att en vägsamfällighet ansökt om utmätning hos en person, B, för fordran i 

enlighet med debiteringslängd. B anförde besvär, men detta avvisades av KFM såsom 

för sent inkommet och beslutet vann laga kraft. B förde talan om ”extraordinära besvär 

över formellt fel” i HovR som lämnade talan utan bifall. B förde då talan om domvilla i 

HD med grunden att han felaktigt upptagits som betalningsskyldig eftersom den fastig-

het som hade att svara för fordran hade hans hustru som lagfaren ägare. HD fann att i 

det aktuella fallet – när det gällde verkställighet med stöd av debiteringslängd – så får 

det åligga KFM att pröva invändning från gäldenären om att han inte är delaktig i sam-

                                                           
42

 Jfr Gregow, 2012, s. 97. 
43

 Gregow, 1992, s. 6. 
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fälligheten. Talan avvisades dock på den punkten att B ansetts kunna föra talan om rät-

telse mot vägsamfälligheten hos allmän domstol inom viss klanderfrist.  

     Domstolens uttalande att KFM ägt beakta den framförda invändningen framstår som 

föga överraskande. Det är uppenbart att frågan om vem som är lagfaren ägare inte av-

görs genom debiteringslängden. Omständigheten är således inte prekluderad, utan den 

har inte ens kunnat prövas (annat än efter överklagande). Vid tiden för KFM:s prövning 

av verkställighet förelåg således anledning för myndigheten att beakta omständigheten.    

     Emellertid har prövningen inte stannat vid omständigheter hänförliga till tiden före 

meddelad exekutionstitel utan det finns praxis som medger en mer omfattande pröv-

ning, vilket kommer att presenteras i det följande.  

 

          

5.2.2 Prövning av meddelad exekutionstitel 

 

Utgångspunkten för invändningar genom omständigheter hänförliga till tiden före av 

domstol eller förvaltningsmyndighet meddelad exekutionstitel har klargjorts, men vad 

gäller angående exekutionstiteln i sig? 

     HD har i rättsfallet NJA 1984 s. 602 funnit att KFM t.o.m. kan få gå så långt att 

myndigheten får ompröva en av förvaltningsmyndighet meddelad exekutionstitel. I fal-

let hade ett bolag förelagts av länsstyrelsen att transportera bort miljöfarligt avfall, bola-

get följde dock inte föreläggandet varför ett nytt föreläggande vid äventyr av vite för-

ordnades. Enligt det senare föreläggandet skulle KFM borttransportera avfallet på bola-

gets bekostnad om föreläggandet inte följdes. Föreläggandet följdes inte och länsstyrel-

sen beslutade därför att låta KFM stå för borttransporten på bolagets (konkursboets) 

kostnad. Kostnaderna fastställdes i beslut av länsstyrelsen och utmätning för dessa 

skedde hos bolaget. Bolaget framförde genom invändning att exekutionstiteln var olag-

lig eller felaktig. Bolagets (konkursboets) talan lämnades utan bifall. HD konstaterade 

att det fanns större utrymme för prövning av exekutionstitlar i form av administrativa 

beslut, särskilt då de inte kan överklagas till förvaltningsdomstol. Emellertid skulle möj-

ligheterna att underkänna en exekutionstitel vara ytterligt begränsade och vid administ-

rativa beslut, som i det aktuella fallet, skulle det kunna ske endast om beslutet framstår 

som uppenbart felaktigt. 

     I förarbetena så har såväl lagrådet som departementschefen uttryckt att någon allmän 

rätt för KFM att ompröva exekutionstitlar inte bör föreligga, ens i ytterst begränsad ut-
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sträckning.
44

 Lagrådet anförde i anslutning därtill att den enda möjligheten för KFM att 

få göra en sådan prövning vore om uttryckligt stöd fanns i lag, däremot menade lagrådet 

att KFM självfallet får pröva om en åberopad handling verkligen utgör en exekutionsti-

tel eller inte.        

     Enligt min mening framstår HD:s slutsats – om att ett underkännande av en av för-

valtningsrätt meddelad exekutionstitel ska kunna ske om denna framstår som uppenbart 

felaktig – som väl avvägd och ligger i linje med den förvaltningsrättsliga läran om null-

itet
45

, vilket innebär att en allvarlig oriktighet som lätt kan konstateras i ett beslut med-

för att beslutet inte erkänns exigibilitet (verkställbarhet) och positiv rättskraft, d.v.s. att 

vad som fastslagits i ett mål kan få betydelse för andra mål såsom ett prejudicellt värde.  

     Det förefaller naturligt att det föreligger ett uppenbarhetskrav med tanke på den ba-

lansering av intressen som måste göras: sökanden å ena sidan ska ju inte lida rättsförlust 

genom att gäldenären kan göra gällande invändningar som bättre kan och har prövats av 

en annan instans medan gäldenären å andra sidan inte ska lida rättsförlust genom att 

sökanden kan åberopa en felaktig exekutionstitel. Eftersom det i allmänhet får anses att 

den instans som meddelat exekutionstiteln är i en bättre position att göra just detta, och 

att antalet felaktiga exekutionstitlar därför borde vara mycket få och begränsade till en-

staka missar, så bör KFM lämpligen kunna underkänna exekutionstitlar endast i särskil-

da undantagsfall. Detta ger uppenbarhetskravet uttryck för.  

     Emellertid är det en tveksam ordning att göra skillnad på de exekutionstitlar som kan 

omprövas eller inte. Det kan anses märkligt att vissa beslut utrustas med exigibilitet 

medan andra är så pass tvivelaktiga att deras sakliga riktighet kan prövas av KFM innan 

verkställighet.
46

  Jag ser ingen anledning, utöver den processekonomiska, till varför man 

inte kan ha ett uppenbarhetskrav även avseende exekutionstitlar meddelade av domsto-

lar. Med uppenbarhetskravet bör det då anses stå klart att KFM inte har någon som helst 

möjlighet att göra någon omfattande prövning, vilket skulle gå mot myndighetens själva 

funktion som verkställande instans och ifrågasätta den funktionsfördelning som finns 

mellan beslutande och verkställande instanser. Jag är således inte för att KFM får stora 

befogenheter att ompröva meddelade exekutionstitlar, snarare tvärtom, men jag finner 

det inte lämpligt att göra skillnad exekutionstitlar emellan. Är en exekutionstitel uppen-

bart felaktig så är den uppenbart felaktig oavsett om den meddelats av domstol eller 

genom administrativt beslut. 

                                                           
44

 Prop. 1980/81:8, s. 1098 och 1208. 
45

 Se Ragnemalm, 2012, s. 145. 
46

 Gregow, 2012, s. 97. 
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     Däremot så är det givet att underlaget inte är detsamma vid prövning i domstol som 

vid prövning hos förvaltningsmyndighet, då den senare är mer begränsad. Det bör där-

för anföras att det ovan nämnda uppenbarhetskravet anpassas efter underlaget ifråga, 

t.ex. vid en omfattande domstolsprocess torde det mycket till för att KFM ska kunna 

underkänna exekutionstiteln som uppenbart felaktig medan det vid ett mindre omfattan-

de administrativt beslut torde krävas mindre för att kunna underkänna exekutionstiteln. 

Fortfarande råder ett uppenbarhetskrav, men detta krav bör sättas i relation till exeku-

tionstitelns underlag.     

     Även om det inte rörde exekutionstitlar så har HD i rättsfallet NJA 1991 s. 188 utta-

lat sig angående omprövning av förvaltningsbeslut i ett verkställighetsförfarande. I fallet 

hade J köpt en fastighet på offentlig auktion. Köpet vann laga kraft och köpeskillingen 

hade erlagts till KFM som utfärdade ett köpebrev. J ansökte hos lantbruksnämnden om 

tillstånd att behålla fastigheten enligt jordförvärvslagen (1979:230), nämnden avslog 

dock ansökan. J överklagade till lantbruksstyrelsen och därefter till regeringen, vilka 

båda avslog ansökan. Lantbruksnämnden ansökte om ny försäljning, vilket länsstyrelsen 

beslutade skulle ske genom offentlig auktion hos KFM. J överklagade, men regeringen 

avslog. Lantbruksnämnden blev köpare efter avslutad auktion. J överklagade till HovR, 

vilken inte lämnade bifall. I överklagande till HD yrkade J att HovR beslut skulle un-

danröjas p.g.a. domvilla och att målet skulle återförvisas till HovR för prövning i ny 

sammansättning.  

     HD konstaterade att frågan, huruvida ett förvaltningsbeslut enligt jordförvärvslagen 

kunde omprövas eller åsidosättas i ett verkställighetsförfarande, hade starka berörings-

punkter med frågan i vilken mån exekutionstitlar kan underkännas i ett exekutivt förfa-

rande. I denna fråga fann HD stöd i rättspraxis och litteratur för att såväl KFM som 

överinstanserna hade en mycket begränsad prövningsrätt. HD inföll i det resonemang 

som förts i NJA 1984 s. 602 om att prövningen av exekutionstitlar tilläts sträcka sig 

längre när det gällde administrativa beslut, särskilt om dessa inte kan överklagas till 

förvaltningsdomstol. Då vissa spörsmål aktualiserats som HovR inte tagit ställning till 

och då viss av J åberopad utredning inte bedömts återförvisades målet av HD till HovR 

för ny prövning.  

     Rättsfallet visar på hur en princip utvecklats i praxis som innebär att exekutionstitlar 

kan omprövas i ett verkställighetsförfarande i mycket begränsad utsträckning och sär-

skilt då det gäller administrativa beslut som inte kan överklagas till förvaltningsdomstol. 
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     Även i ett relativt nytt mål, NJA 2011 s. 849, har HD behandlat frågan om prövning 

av en exekutionstitel i ett verkställighetsförfarande. Omständigheterna var att en läns-

styrelse krävde ett bolag, som varit föremål för rekonstruktion, på återbetalning av löne-

garantimedel som utbetalats. Efter att länsstyrelsen ansökt om verkställighet gjorde bo-

laget en invändning om att fordringen omfattats av ett ackord. 

     HD fann att statens fordran på grund av utbetalt lönegarantibelopp utgjorde exeku-

tionstitel. Därefter konstaterade HD att invändningar enligt UB 3 kap. 21 § får göras 

gällande avseende omständigheter efter exekutionstiteln medan en grundläggande prin-

cip är att KFM inte får pröva frågor som avgjorts genom en sådan. HD poängterade 

dock det undantag som kommit till uttryck genom NJA 1984 s. 602, varvid en uppen-

bart felaktig exekutionstitel kan underkännas i ett verkställighetsförfarande. Ett undan-

tag som gäller särskilt då exekutionstiteln inte kan överklagas. Eftersom beslutet i det 

aktuella fallet var överklagbart fann HD att möjligheten att underkänna exekutionstiteln 

var mer begränsad än i 1984 års fall och hinder mot verkställighet förelåg således inte. 

     Rättsfallet är ytterligare ett som bekräftar undantagets existens, d.v.s. att exekutions-

titlar får omprövas i verkställighetsförfarandet i ytterst begränsad utsträckning. HD fann 

ju att skillnad förelåg gentemot 1984 års fall där överklagande inte kunde ske till för-

valtningsdomstol. Frågan är dock hur vanligt det är att sådant överklagande inte kan 

ske.     

     Sverige har införlivat den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rät-

tigheterna och de grundläggande friheterna (EKMR).
47

 Som en följd av detta gäller att 

var och en har rätt till en domstolsprövning av bl.a. civila rättigheter och skyldigheter, 

EKMR art. 6. Detta har medfört en justering av förvaltningslagen (1986:223) (FörvL), 

där det följer att överklagande får ske enligt lagen om det behövs för att tillgodose kra-

ven enligt art. 6.1 i EKMR, FörvL 3 § 2 st. Möjligheterna att överklaga ett administra-

tivt beslut är således stora och särfallet i undantaget, d.v.s. att överklagande inte är möj-

ligt, torde därför vara nästintill obefintligt. Vad detta innebär är att det i huvudsak en-

dast är uppenbart felaktiga exekutionstitlar som kan undanröjas, vilket jag funnit vara en 

rimlig ordning.      

 

 

 

 

                                                           
47

 Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och 

de grundläggande friheterna. 
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5.2.3 Sammanfattning 

                           

Av vad som framgått i de två föregående kapitlen kan det alltså konstateras att HD öpp-

nat upp för såväl att vissa omständigheter som förelåg innan meddelad exekutionstitel 

kan prövas i utsökningsmål hos KFM (NJA 2006 s. 657) som att KFM kan ompröva en 

meddelad exekutionstitel i uppenbara undantagsfall (NJA 1984 s. 602).  

     Angående omständigheter hänförliga till tiden före exekutionstiteln så kan ordningen 

anses välmotiverad utifrån att den instans som meddelar exekutionstiteln är i bättre 

ställning att göra just detta. Då prövningen ofta är mer begränsad i fråga om av förvalt-

ningsmyndighet meddelad exekutionstitel – där vissa frågor kanske inte ens kunnat tas 

upp – så bör det rätteligen föreligga större möjlighet att vid verkställighetsförfarandet 

hos KFM ta hänsyn till sådana omständigheter.  

     Vad gäller omprövning av exekutionstitlar så står det klart, genom utveckling i prax-

is, att sådan prövning får göras i verkställighetsförfarandet hos KFM i särskilda undan-

tagsfall. Exekutionstiteln ska m.a.o. vara uppenbart felaktig och det som sker då är inte i 

egentlig mening en omprövning, utan ett underkännande av exekutionstiteln. Enligt 

NJA 2006 s. 657 så är det ju en grundläggande princip att verkställandemyndigheten vid 

verkställighet inte har rätt att på nytt granska frågor som har prövats i exekutionstiteln. 

Att ett uppenbarhetskrav ska råda kan anses vara en rimlig lösning efter avvägande av 

både sökandens och gäldenärens intressen.  

 

 

5.3 Fullgörelse av betalningsskyldighet 

 

5.3.1 Inledning 

 

Ett hinder mot verkställighet som uttryckligen nämns i UB 3 kap. 21 § 1 st är det att 

gäldenären visar att han har fullgjort betalningsskyldighet eller annan förpliktelse som 

ansökningen om verkställighet avser. Detta utgör en vanlig typ av invändning. Jag 

kommer endast att ta upp invändning om fullgjord betalning, då det är denna typ av in-

vändning jag kommit i kontakt med på KFM. Det är främst problem angående bevis-

ning som är anknutna till bestämmelsens tillämpning och som jag kommer att behandla. 

Vad gäller t.ex. för att beviskravet ska anses uppfyllt och hur vet man att det är just ut-
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mätningsskulden som har betalats om gäldenären betalat, men samtidigt har flera skul-

der hos borgenären?  

 

 

5.3.2 Visande av att betalningsskyldighet fullgjorts 

 

För att gäldenären ska kunna framställa en invändning om att skulden har betalats får 

denna omständighet givetvis inte ha eller kunnat ha prövas av den instans som medde-

lade exekutionstiteln, då är ju omständigheten prekluderad och hinder föreligger mot 

dess upptagande. Detta är givet då instansen är en domstol,
48

 men vad gäller i andra 

fall? 

     För det fall instansen är annan än domstol får frågan besvaras med ledning av vad 

myndigheten hade att pröva vid tillskapandet av exekutionstiteln.
49

 Är myndigheten 

behörig att pröva invändningar av typen att förpliktelsen fullgjorts genom betalning så 

bör förhållandet, i likhet med det som gäller för allmän domstol, vara att invändningen 

är prekluderad efter exekutionstitelns meddelande oavsett om den tagits upp eller ej. 

Slutsatsen är rimlig med tanke på att gäldenärens behov av att framställa invändningar 

redan tillgodosetts genom den instans som är bättre lämpad att pröva dem. Den instans 

som meddelar exekutionstiteln har ju bättre utredningsmöjligheter. Har förfarandet gått 

så långt att det är fråga om verkställighet genom KFM blir prövningen naturligen av ett 

mer summariskt slag. 

     Vad krävs då för att visa att betalning har fullgjorts? Att bevisbördan ligger på gäl-

denären framgår av lagrummet. Vad som krävs för att gäldenären ska ha visat, att full-

görelse genom betalning har skett, är i regel skriftligt bevis i form av ett kvitto om inte 

sökanden vitsordar betalningen.
50

 Detta förefaller rimligt med tanke på att ”visa” är ett 

högt ställt beviskrav. Dessutom bör det hållas i åtanke att beviskravet bör stå i propor-

tion till att invändningen kan omkullkasta hela värdet av sökandens exekutionstitel. Ett 

högt ställt beviskrav är alltså nödvändigt utifrån den effekt en sådan invändning kan ha. 

Emellertid hindrar inte KFM:s bifall till invändningen att sökanden väcker talan i dom-

stol om att kvittot är förfalskat eller dylikt (UB 3 kap. 21 § 4 st.).
51

 Dessutom kan gäl-

denären, om hans invändning inte bifalls, väcka talan för att få invändningen prövad i 

                                                           
48

 Jfr prop. 1980/81:8, s. 331. 
49

 Walin m.fl., s. 102. 
50

 Prop. 1980/81:8, s. 323. 
51

 SOU 1973:22, s. 182. 
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domstol.
52

 Det finns därför anledning att inte ställa beviskravet alltför högt. Kravet 

”visa” är således välavvägt. 

     Om gäldenären dock har visat att han betalat fordringen, hur kan man då veta att det 

är just utmätningsfordran och inte någon annan fordran hos borgenären som har beta-

lats? Frågan har berörts i rättsfallet RH 2004:80. Omständigheterna var att K med stöd 

av en dom begärt verkställighet gentemot L för skulder rörande underhållsbidrag. L 

bestred betalningsskyldigheten och menade att han betalat den avsedda fordringen. K 

menade dock att betalningen avsåg annan överenskommelse än underhållsbidraget.  

     HovR instämde i TR:s bedömning, vilket var att hinder mot verkställighet förelåg. 

Det ansågs ostridigt att betalning skett och domstolen fann att det enligt allmänna prin-

ciper om bevisbördans placering var borgenären som hade bevisbördan för att betal-

ningen avsett något annat än gäldenärens skuld. Domstolen menade att det utifrån UB 3 

kap. 21 § kunde utläsas att gäldenären skulle visa att betalning skett, men inte att gälde-

nären ska visa att betalningen avsett något annat än skulden till sökanden.
53

  

     Domstolen fann stöd i doktrin för sin slutsats. Där konstaterades att om ordningen 

skulle vara en annan – än att bevisbördan för att skulden avsåg annat än gäldenärens 

skuld ålåg borgenären – så skulle detta medföra att gäldenären tvingas få betalningens 

ändamål specificerat i ett kvitto.
54

 En sådan ordning skulle inte vara lämplig. Även en-

ligt min mening förefaller bedömningen riktig. Gäldenären har således uppfyllt bevis-

kravet om han visat att betalning skett och det bör räcka att han påstår att betalningen 

avser skulden till borgenären. Vill borgenären göra annat gällande så bör bevisbördan 

placeras på denne för att så är fallet. Detta utgör resultatet av enkel och ändamålsenlig 

placering av bevisbördan, d.v.s. den som vill göra något gällande har bevisbördan för 

detta, såvida inte särskilda skäl för bevissäkring eller skyddsbehov talar för något annat. 

I det aktuella fallet talar ju även frågan om bevissäkring för att bevisbördan bör åligga 

borgenären och inte gäldenären. 

     Ett liknande avgörande är RH 2005:44. Omständigheterna var att M med stöd av en 

dom sökt verkställighet mot L för skulder avseende underhållsbidrag. L invände att han 

betalat skulden samt att han även gett gåvor till sonen som underhållsbidraget var riktat 

till. Till stöd åberopades kvitton på insättningar till M:s konto samt kontoutdrag. M me-

                                                           
52

 Gregow, 2012, s. 98. 
53

 Formuleringen, som förekommer i domskälen, är något underlig då gäldenären sällan torde ha intresse 

av att visa att betalningen avsett annat än sökandens skuld. Gäldenären ska ju genom invändningen visa 

att betalning har skett till borgenären för att således undgå verkställighet.  
54

 Rodhe, s. 199 f. 
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nade dock att insättningarna avsåg gåvor till sonen och att skulden därför inte var be-

tald.  

     HovR fann det ostridigt att betalningar skett av L till M:s konto. Därefter konstatera-

de domstolen att det att betalningarna inte skett månadsvis till lika stort belopp varje 

månad talade mot L:s invändning. Däremot talade det sammanlagda beloppet, som 

överensstämde med skulden, samt viss regelbundenhet för att L betalat den faktiska 

skulden och inte givit gåvor. Därtill talade förhållandet att betalningarna skett till M och 

inte direkt till sonen för att de inte avsåg gåvor. Vidare hade L givit gåvor i form av 

resor till sonen och M hade inte förklarat varför det som av henne påstods vara gåvor 

satts in på hennes konto. Sammantaget fann HovR därför att L visat att han fullgjort 

betalningsskyldigheten och hinder mot verkställighet förelåg.  

     Även i detta avgörande fanns ett antydande om att borgenären (M) hade bort förklara 

varför insättningarna skulle anses utgöra gåvor och inte betalning av skulden, d.v.s. att 

hon hade bevisbördan. Emellertid är det svårt att dra några längre slutsatser om detta då 

även de objektiva omständigheterna – betalningarnas sammanlagda summa och regel-

bundenhet – talade för att betalningen fullgjorts avseende den aktuella skulden. Dom-

stolens slutsats är således välavvägd.          

 

 

5.3.3 Sammanfattning       

 

Invändning om fullgjord betalning utgör en vanlig typ av invändning. En invändning 

om fullgjord betalning får dock inte göras om det funnits möjlighet att pröva sådana 

invändningar redan i samband med exekutionstitelns tillkomst, invändningen är då prek-

luderad. De problem som finns med invändningstypen rör främst beviskravet och bevis-

bördans placering. 

     Vad gäller beviskravet har jag funnit att det är relativt högt ställt och att det i regel 

krävs skriftlig bevisning. Detta har jag ansett rimligt med tanke på den effekt en sådan 

invändning kan få. 

     Angående bevisbördans placering så åligger det enligt UB 3 kap. 21 § gäldenären att 

visa att fullgörelse ha skett. Om borgenären då menar att betalningen avsett annat än 

betalning av den aktuella skulden så bör denna lämpligen ha bevisbördan för detta (RH 

2004:80). Detta då det motiveras dels av allmänna principer om bevisbördans placering 

samt dels ur bevissäkringssynpunkt. Det kan helt enkelt anses mer befogat att borgenä-
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ren har att styrka sitt påstående om att betalningen avsett annat än skulden än att gälde-

nären ska tvingas till att få betalningens ändamål specificerat i ett kvitto. Även de objek-

tiva omständigheterna kan klargöra situationen om vad betalningen faktiskt avsett (RH 

2005:44).   

 

 

5.4 Preskriptionsinvändningar 

 

5.4.1 Inledning 

 

Med preskription förstås i sammanhanget att borgenären inte längre, med rättslig ver-

kan, kan begära att få betalt för sin fordran (jfr preskriptionslagen (1981:130) (PreskL) 8 

§ 1 st.). Invändning om preskription utgör, enligt min erfarenhet från KFM, den absolut 

vanligaste typen av invändning. Hanteringen av sådana invändningar är dock inte för 

den skull lätt eller enhetlig, utan en mängd svårigheter uppstår. Problem jag kommit i 

kontakt med under praktiken och som kommer beröras är huruvida KFM självmant bör 

beakta tioårig preskription, vilket krav som råder på antal sända kravbrev efter avgöran-

det NJA 2007 s. 157, hanteringen av historiklistor över sända kravbrev samt hantering-

en av årsbesked.  

     Invändning om preskription faller under UB 3 kap. 21 § 2 st. såsom annat förhållan-

de som rör parternas mellanhavande och utgör hinder mot verkställighet. Det finns i 

huvudsak tre olika preskriptionstider att beakta i verkställighetshänseende. Utgångs-

punkten är den allmänna preskriptionstiden på tio år efter fordringens tillkomst, om inte 

preskriptionsavbrott sker dessförinnan, enligt PreskL 2 § 1 st. De övriga preskriptionsti-

derna är dels treårig preskription för konsumentfordringar (PreskL 2 § 2 st.) och dels 

femårig preskription för skattefordringar (lagen (1982:188) om preskription av skatte-

fordringar m.m., 3 §). Viktigt att poängtera är dock att det i en exekutionstitel kan finnas 

fordringar med olika preskriptionstid. Ett exempel är NJA 1988 s. 503 II.  

     Omständigheterna i fallet var att O påförts avgift enligt lagen (1978:478) om avgift 

för innehav av televisionsmottagare. O gjorde gällande att fordringen preskriberats till 

följd av den treåriga preskription som han ansåg förelåg. Exekutionstiteln, i form av ett 

betalningsföreläggande, avsåg ett belopp om 1 185 kr fördelat på kapital 623 kr, ränta 

552 kr, kostnader 10 kr och en utsökningsavgift om 250 kr. HD fann att avgiften var en 

konsumentfordran och således att treårig preskription gällde för huvudfordran, d.v.s. 
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kapitalfordran och ränta. Rättegångskostnad var dock inte en sådan tilläggsförpliktelse 

som enligt PreskL 8 § 2 st. omfattas av huvudfordran och för rättegångskostnad, 10 kr, 

och utsökningsavgiften gällde därför ordinarie tioårig preskriptionstid. 

     En konsumentfordran med treårig preskriptionstid kan alltså ge upphov till rätte-

gångskostnader med ordinär tioårig preskriptionstid. Exempelvis kan även en skatte-

fordran med femårig preskriptionstid ge upphov till rättegångskostnader med tioårig 

preskriptionstid.     

 

 

5.4.2 Om beaktande av preskription ex officio och KFM:s processledning 

 

Problemen kring preskription uppstår, i dagsläget, främst efter det att gäldenären har 

gjort en preskriptionsinvändning och det är upp till borgenären att styrka preskriptions-

avbrott. Att en preskriptionsinvändning har gjorts är ju relativt lätt att konstatera efter-

som det oftast framgår uttryckligen, men KFM beaktar även sådant som kan tolkas som 

en preskriptionsinvändning, t.ex. en invändning om att skulden är gammal eller liknan-

de. Det måste alltså inte uttryckligen framgå att gäldenären gör gällande preskription, 

men KFM bör kunna utläsa att så är fallet utifrån omständigheterna. Emellertid har den 

åsikten framförts att KFM bör kunna beakta tioårig preskriptionstid självmant. 

     I propositionen till UB så anförde några remissinstanser att tioårig preskription bör 

kunna beaktas självmant av KFM. Skälet till detta var att en gäldenär vid exekution säl-

lan anlitade den juridiska kompetens som behövdes och att denne därmed var för okun-

nig för att kunna framställa en preskriptionsinvändning.
55

 Det skulle således vara en 

slags rättssäkerhetsgaranti om KFM självmant beaktade den tioåriga preskriptionen och 

därmed såg till att preskriberade fordringar inte låg till grund för verkställighet av ut-

mätning. Frågan är dock om gäldenären är i behov av ett sådant utökat skydd? 

     Föredraganden i propositionen påpekade att rättsläget var oklart och att det å ena 

sidan i civilprocessen åligger parten själv att göra gällande preskription, medan det å 

andra sidan inte finns anledning för KFM att medverka till indrivandet av preskriberade 

fordringar.
56

 Slutsatsen var att KFM skulle få upplysa gäldenären om att preskription 

inträtt och att KFM alltså självmant skulle få beakta den vanliga tioåriga fordringspre-

skriptionen. Att KFM inte beaktade preskriptionen självmant skulle dock inte föranleda 

                                                           
55

 Prop. 1980/81:8, s. 330. 
56

 A.a. s. 333. 
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skadeståndsskyldighet för staten.
57

 Lagrådet var dock av den uppfattningen att preskrip-

tion bör beaktas endast efter invändning eftersom det annars skulle göras skillnad på 

samma rättsförhållande i domstol och hos KFM.
58

 Beredningen var också av den stånd-

punkten att den tioåriga preskriptionen skulle beaktas endast efter invändning och fann 

stöd därtill i ett rättsfall i Svensk Juristtidning (SvJT) 1966 ref. s. 35.
59

  

     I rättsfallet hade polisstyrelsen yrkat att B skulle förpliktas att utge ett belopp om 

5 882 kr och 50 öre jämte ränta enligt ansökan om lagsökning. Frågan gällde huruvida 

preskription skulle beaktas ex officio i lagsökningsmål efter det att rådhusrätten (RR) 

avvisat polisstyrelsens talan då den inte visat att preskriptionsavbrott skett, trots att nå-

gon preskriptionsinvändning inte gjorts. HovR fann att det att styrelsen inte visat att 

preskriptionsavbrott skett inte utgjorde hinder mot prövning och återförvisade därför 

målet till RR. Detta kan förstås som att preskription i lagsökningsmål inte ska beaktas 

självmant. Det bör dock klargöras att preskriptionsbestämmelser av offentligrättslig 

natur ska beaktas självmant, t.ex. enligt lagen (1982:188) om preskription av skatteford-

ringar m.m.
60

  

     Idag gäller alltså att KFM inte självmant ska beakta tioårig preskription vid verkstäl-

lighetsförfarandet. Att en sådan skyldighet skulle behöva införas menar jag inte heller 

vara nödvändigt. Anledningen är som framförts att preskriptionsinvändning utgör den 

vanligaste typen av invändning mot verkställighet. Det kan därmed konstateras att nå-

gon särskild juridisk sakkunskap inte är nödvändig varken för att förstå att en fordran 

kan vara preskriberad eller för att förstå hur en preskriptionsinvändning ska framställas. 

Allmänheten synes ha en medvetenhet om att ”gamla” fordringar inte kan göras gällan-

de och något extra skyddsbehov är därvid inte för handen. Givetvis är inte heller denna 

lösning problemfri då det kan anföras att det finns de som har så gott som obefintliga 

kunskaper i svenska språket eller i svensk rätt eller bådadera, exempelvis flyktingar. I 

en sådan situation haltar rättsordningen, men det främsta problemet består då inte i att 

systemet är felaktigt eller olämpligt utan snarare av att de berörda personerna inte kun-

nat få tillräckligt med stöd. Problemet är inte specifikt för preskriptionsinvändningar 

utan omfattar hela rättssystemet och utgör enligt min mening inte tillräckligt skäl för att 

det ska anses processekonomiskt riktigt att förpliktiga KFM att ex officio beakta tioårig 

preskription.      

                                                           
57

 Prop. 1980/81:8, s. 333. 
58

 A.a. s. 1085. 
59

 A.a. s. 328. 
60

 Walin m.fl., s. 110. 
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     En intressant fråga som anknyter till den behandlade är dock i vilken mån KFM får 

vägleda parter genom materiell processledning, i propositionen ovan förespråkar ju fö-

redraganden att KFM ska tillåtas uppmärksamma gäldenären om att preskription har 

inträtt. Även lagrådet anförde att KFM bör verka aktivt för att få klarhet i preskriptions-

frågan.
61

 Vad gäller angående detta? 

     Enligt regeringsformen (1974:152) (RF) 1 kap. 9 § gäller för domstolar och förvalt-

ningsmyndigheter att de ska beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och 

opartiskhet, även kallat objektivitetsprincipen. Då KFM utgör en sådan förvaltnings-

myndighet gäller således ett krav på opartiskhet för myndigheten. Det är bl.a. objektivi-

tetsprincipen som motiverar särskilda bestämmelser vad gäller a-mål eftersom KFM i 

sådana mål även är part som företrädare för staten. I övrigt gäller dispositionsprincipen, 

vilket innebär att det åligger parterna att förse den dömande instansen med nödvändigt 

processmaterial. Att skyddsintressen ibland kan föranleda avsteg från dispositionsprin-

cipen har behandlats tidigare i uppsatsen (kap. 2.3).  

     Ser man särskilt till processledning i anknytning till preskriptionsfrågan så har jag 

anfört att det inte torde föreligga något särskilt skyddsbehov för gäldenären i sådant fall. 

Det bör således vara tillräckligt att KFM, såsom i dagsläget, vid oklarhet kan fråga gäl-

denären för att få ett förtydligande om att det är preskription som avses med den gjorda 

invändningen. Någon processledning bör inte ske.     

 

 

5.4.3 Preskriptionsavbrott 

 

Problem som rör preskriptionsavbrott föranleder en hel del huvudbry. Jag kommer i 

huvudsak att beröra de mest frekventa praktiska problem som jag själv stött på under 

min tid hos KFM.  

     När gäldenären har gjort en preskriptionsinvändning åligger det sökanden att styrka 

att preskriptionsavbrott har skett.
62

 Vid preskriptionsavbrott börjar en ny preskriptions-

tid att löpa från dagen för avbrottet, PreskL 6 §. Som preskriptionsavbrott gäller enligt 

PreskL 5 § att: 

 

1. gäldenären utfäster betalning, erlägger ränta eller amortering eller erkänner fordringen 

på annat sätt gentemot borgenären, 

                                                           
61

 Prop. 1980/81:8, s. 1086. 
62

 A.a. s. 328 f. 
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2. gäldenären får ett skriftligt krav eller en skriftlig erinran om fordringen från borgenä-

ren eller 

3. borgenären väcker talan mot gäldenären eller annars åberopar fordringen gentemot 

gäldenären vid domstol, hos Kronofogdemyndigheten eller i skiljeförfarande, konkursför-

farande eller förhandling om offentligt ackord. 

 

De problem jag har för avsikt att ta upp rör endast p. 2 i lagrummet, av den anledningen 

kommer jag inte att ta upp problem i anknytning till p. 1 och p. 3. Därmed inte sagt att 

tillämpningen av dessa punkter är problemfri.
63

 

     Enligt p. 2 gäller alltså att preskriptionsavbrott skett om gäldenären fått ett skriftligt 

krav eller en erinran om fordringen från borgenären. Det råder alltså ett formkrav på 

skriftlighet och kravet eller erinran måste komma från borgenären. Vad som krävs av 

själva handlingen är att det av denna ska framgå att borgenären har en fordran på gälde-

nären samt vilket anspråk som avses,
64

 d.v.s. vilket specifikt krav som fordran avser. 

Innebörden torde vara att gäldenären tveklöst ska kunna förstå vilket anspråk som bor-

genären avser.
65

  

     I rättsfallet NJA 2005 s. 843 har HD gjort uttalanden angående hur preciserad ford-

ran måste vara i kravet för att kunna verka preskriptionsavbrytande. Fallet rörde K:s 

talan om skadestånd mot landstinget för skador som uppkommit i samband med opera-

tion. Landstinget gjorde gällande att rätten till skadestånd var preskriberad medan K 

genmälde att preskriptionsavbrott skett. HD fann att det skulle vara för långtgående att 

kräva att en rättslig grund för fordran skulle anges eftersom kraven inte bör vara större 

än vad som gäller i en rättegång. Det skulle därmed vara tillräckligt – för preskriptions-

avbrott för ett skadeståndsanspråk – att ett huvudsakligt händelseförlopp och anspråk till 

följd av detta anges av den skadelidande. K hade per brev klargjort att hon skadats vid 

operationerna och att hon ville ha ersättning för detta, vilket var tillräcklig för preskrip-

tionsavbrott.     

     Även om rättsfallet rörde preskription av skadeståndsanspråk så bör det i viss mån 

kunna tas till intäkt för vilka allmänna krav som gäller för att en skrift ska verka pre-

skriptionsavbrytande. Kraven för att en skrift ska verka preskriptionsavbrytande är såle-

des inte så höga. En följd torde då vara att det bör åligga borgenären att utforma sitt 

krav så tydligt som möjligt och att låta eventuella oklarheter gå ut över denne.  

                                                           
63

 Se t.ex. Lindskog, 2011, kap. 6.2 angående gäldenärs erkännande av fordringen. 
64

 Lindskog, 2011, s. 292. 
65

 Ibid. 
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     Kravbrev kan emellertid utformas på en mängd olika sätt. Vanligt förekommande är 

att sökanden, ofta genom ett inkassoföretag såsom ombud, inger t.ex. kopior på krav-

brev eller exempel på kravbrev, en historiklista över sända kravbrev – ofta med medföl-

jande förklaring av däri förekommande förkortningar och/eller koder – samt årsbesked 

över gäldenärens skulder. Frågan är vad som gäller avseende dessa olika handlingar i 

fråga om att styrka preskriptionsavbrott? 

     För det första måste gäldenären ha fått kravbrevet tillhanda för att det ska kunna ver-

ka preskriptionsavbrytande.
66

 Hur denna bevisfråga ska tolkas har varit föremål för ut-

veckling i HD:s praxis. Rättsfallet NJA 1996 s. 809 rörde parterna B och S som tagit 

upp varsitt lån, för vilka de gick i borgen för varandra, för att finansiera en verksamhet 

som de drev tillsammans. B lämnade verksamheten som därefter gick i konkurs. Banken 

krävde honom på betalning dels för hans skuld genom borgensåtagandet och dels för 

hans egna lån. B betalade dessa skulder och utverkade sedan ett betalningsföreläggande 

gentemot S för att återfå vad han utgett som borgensman åt denne. S invände dock att 

fordringen preskriberats medan B anförde att S tillsänts preskriptionsavbrytande brev.   

     HD fann som princip att det är borgenären som står risken för att brev med krav eller 

erinran inte når gäldenären och att preskriptionen därmed inte avbryts samt att det står 

klart att det är borgenären som har bevisbördan för preskriptionsavbrott. De brev som 

skickats hade inte gått i retur, men S hade invänt att han inte hade mottagit breven. 

Trots att inget talade för att breven förkommit eller liknande så hade B därför inte styrkt 

att S fått breven. B:s talan vann därför inte bifall. 

     HD:s utgångspunkt, att bevisbördan åligger borgenären, hade stöd i motiven till pre-

skriptionslagen.
67

 Vidare kan utgångspunkten anses rimlig eftersom det torde vara lätta-

re för borgenären att bevisa att ett brev kommit fram än för gäldenären att bevisa att det 

förkommit. Resultatet i fallet blev dock att gäldenären kunde komma undan med blotta 

påståendet att denne inte tagit emot något brev, vilket inte förefaller lämpligt. Beviskra-

vet kan alltså anses alltför strängt i det aktuella fallet. 

     I ett senare rättsfall, NJA 1998 s. 750, skulle makarna A betala visst belopp och ränta 

till L. Hos KFM ansökte L om verkställighet genom utmätning, med stöd av dom och 

lagsökningsutslag. Makarna invände dock att fordran var preskriberad. L gjorde gällan-

de att preskriptionsavbrott skett genom att skrivelser skickats till makarna A i form av 

rekommenderade brev till deras mantalsskrivningsadress (idag folkbokföringsadress). 
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 Prop. 1979/80:119, s. 62. Jfr Mellqvist/Persson, 2011, s. 96 f. 
67

 Prop. 1979/80:119, s. 64. 
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     HD vidhöll att borgenären står risken för att kravbrev inte kommit fram samt att det 

åligger denne att styrka att breven nått gäldenären, i enlighet med NJA 1996 s. 809. HD 

tillade dock att borgenären inte behöver visa att gäldenären, efter att ha mottagit bre-

ven, också rent faktiskt tagit del av dess innehåll. I fallet fanns inga uppgifter om att de 

rekommenderade breven hämtats ut och det fanns därför inga bevis för att makarna mot-

tagit breven, det ena brevet hade även gått i retur. Preskriptionsavbrott var därmed inte 

styrkt.  

     Utgången i detta fall var föga förvånande och byggde vidare på principen som kom 

till uttryck i NJA 1996 s. 809, angående risken för att kravbrev inte kommit fram. Det 

görs dock en begränsning eller ett förtydligande angående beviskravet då det klargörs 

att borgenären inte behöver visa att gäldenären faktiskt tagit del av dess innehåll. Be-

gränsningen synes dock självklar eftersom beviskravet i annat fall skulle framstå som 

oerhört betungande, om inte nästintill ouppnåeligt. 

     Ett banbrytande rättsfall, i fråga om bevisbördan för att gäldenären fått kravet till-

handa, utgör NJA 2007 s. 157. Omständigheterna i fallet var att ett bolag hade ansökt 

hos KFM om verkställighet av en dom för att av M utfå ett visst belopp. M invände där-

emot att fordringen var preskriberad. Bolaget menade dock att preskriptionsavbrott hade 

skett då kravbrev skickats utan att komma i retur. Mer specifikt menade bolaget att man 

mottagit tre telefonsamtal från M där han bekräftat skulden samt att 14 kravbrev skick-

ats till gäldenärens folkbokföringsadress utan att komma i retur. Det rörde sig om fem 

kravbrev inom preskriptionstiden och nio för tiden därefter. Till stöd åberopades utdrag 

ur inkassobolagets datasystem samt kopior av sju kravbrev. M bestred dock att telefon-

samtalen ägt rum.   

     HD vidhöll principen om att borgenären står risken för att sända brev inte når gälde-

nären och att borgenären har att styrka att brevet nått gäldenären, från NJA 1996 s. 809. 

Även preciseringen från NJA 1998 s. 750 om att borgenären inte behöver visa att gälde-

nären faktiskt tagit del av brevets innehåll beaktades. Anteckningarna angående telefon-

samtalen var så svårtolkade att HD inte ansåg preskriptionsavbrott styrkt genom dessa. 

HD konstaterade, angående de avsända breven, att beviskravet för att en gäldenär mot-

tagit kravbrev har ställts högt. Att enstaka brev skickats var därför inte tillräckligt för att 

bevisa att gäldenären mottagit breven, även om själva avsändandet var ett starkt belägg 

för att försändelsen nått adressaten. Därefter fastslog HD att när det, som i fallet, är frå-

ga om ett flertal försändelser får möjligheten att inte åtminstone någon nått gäldenären 

anses vara närmast försumbart, om ingen särskild omständighet till stöd för detta före-
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ligger. M hade inte lämnat någon tänkbar förklaring till att breven skulle ha förkommit 

eller att han av annan anledning inte fått dem och preskriptionsavbrott hade därför skett. 

     Avgörandet är, även om det hade stöd av motiven angående delgivning,
68

 djärvt. Det 

som HD gör i praktiken är att omvandla det stränga beviskravet på borgenären för att ett 

brev nått gäldenären till en mycket mildare sannolikhetsbedömning. Har således ett fler-

tal skrifter sänts till gäldenärens folkbokföringsadress, i fallet fem, utan att gå i retur så 

är detta tillräckligt för att borgenären ska ha styrkt att breven kommit gäldenären till-

handa. Jag finner dock avgörandet befogat eftersom det tidigare beviskravet på borgenä-

ren var alltför strängt. Hur mycket mer skulle det annars ha kunnat krävas av borgenä-

ren? Borgenären hade i fallet skickat fem kravbrev till folkbokföringsadressen och inget 

av dem hade kommit i retur, det enda rimliga alternativet om detta inte hade varit till-

räckligt vore ju att borgenären istället fått skicka en delgivningsman eller personligen 

fått överlämna kravbreven för att verkligen försäkra sig om att gäldenären fått dessa 

tillhanda. Detta skulle naturligtvis föra för långt.  

     Frågan som återstår, och som vållar bekymmer hos KFM, är dock hur många krav-

brev som är tillräckligt? HD nämner ju ett flertal försändelser och framhäver att ett en-

staka kravbrev inte är tillräckligt, och enligt postverket är risken för att två postförsän-

delser felbehandlas i det närmaste obefintlig.
69

  

     Justitierådet och rättsvetenskapsmannen Ingemar Persson har sökt utreda frågan.
70

 

Han gör en jämförelse med reglerna för förenklad delgivning där det räcker att två brev 

skickats, det första avseende själva handlingen och det andra ett brev minst en dag sena-

re om att handlingen sänts. Perssons slutsats är därmed att två icke-returnerade försän-

delser till gäldenärens folkbokföringsadress bör vara tillräcklig bevisning för att gälde-

nären fått preskriptionsavbrytande krav tillhanda.
71

 Åtminstone bör tre kravbrev till gäl-

denärens folkbokföringsadress säkerligen verka preskriptionsavbrytande.
72

 

     Utifrån rättsfallet, NJA 2007 s. 157, så torde allt från två brev och uppåt kunna för-

stås som ett flertal försändelser eftersom skillnad i fallet endast görs mellan enstaka 

brev och ett flertal försändelser. En ordagrann tolkning av rättsfallet hindrar således inte 

Perssons uppfattning. Jag finner också att hans jämförelse är belysande och förtjänar 

beaktande. Även om det kanske inte synes så avgörande att en fast gräns kan bestämmas 

så är det av yttersta vikt att KFM i sin egen bedömning är enhetlig. En sådan enhetlighet 
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underlättas dock inte av den spretiga utveckling i underrättspraxis som skett efter HD:s 

avgörande.  

     Som exempel fann Göta HovR i ett mål
73

 den 6 april 2010 att fyra kravbrev inom 

preskriptionstiden var tillräckligt för att verka preskriptionsavbrytande. I ett mål
74

 från 

HovR över Skåne och Blekinge den 24 juni 2009 bedömdes tre kravbrev otillräckligt för 

att preskriptionsavbrott skulle anses ha skett. Vidare bedömde Göta HovR i ett mål
75

 

den 7 juni 2012 att risken för att två kravbrev inte kommit fram till adressaten inte kan 

anses försumbar. Två kravbrev var alltså inte tillräckligt för att uppfylla kraven enligt 

sannolikhetsbedömningen för att breven kommit gäldenären tillhanda. 

     Det kan visserligen framhävas att två skrifter sända till gäldenären kan klassas som 

enstaka skrifter, såsom i Göta HovR mål den 7 juni 2012, och därmed inte vara tillräck-

ligt för att uppfylla sannolikhetskravet enligt NJA 2007 s. 157. Men jag har svårt att se 

att inte tre skrifter inom preskriptionstiden till gäldenärens folkbokföringsadress skulle 

vara tillräckligt. Utifrån vad postverket anfört är ju risken för att två försändelser för-

kommer nästintill obefintlig.
76

 För att vara på den säkra sidan anser jag det därför fullt 

rimligt att tre försändelser inom preskriptionstiden till gäldenärens folkbokförings-

adress, i enlighet med Perssons åsikt, är tillräckligt för att sannolikhetskravet ska vara 

uppfyllt. Att kräva mer än så förefaller inte fylla någon funktion.  

     Det bör dock tilläggas att hänsyn alltid ska tas till omständigheterna och att gäldenä-

ren kan lämna en tänkbar förklaring till att breven har förkommit eller att han annars 

inte har fått dem. Jag har inte för avsikt att vidare utreda den frågan, men det kan kon-

stateras att om gäldenären t.ex. av en närstående har undanhållits brev så kan detta utgö-

ra en sådan tänkbar förklaring.
77

 Att gäldenären anför att denne inte bott på folkbokfö-

ringsadressen kan dock inte anses vara en sådan förklaring eftersom HD har funnit att 

gäldenären har anledning att bevaka sin post på folkbokföringsadressen oavsett om han 

har bott där eller inte.
78

  

     Åter då till vilka handlingar som kan föranleda preskriptionsavbrott. Att kravbrev 

föranleder preskriptionsavbrott har redan konstaterats, men vad gäller för historiklistor 

och årsbesked som vanligen åberopas av borgenären? 
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     Att en historiklista tillsammans med kopior på skickade kravbrev kan föranleda pre-

skriptionsavbrott framgår av det ovan presenterade avgörandet NJA 2007 s. 157. I detta 

fall fanns i historiklistan namnet på inkassohandläggaren samt noteringen ”BETALPÅ”, 

vilket HD alltså tillsammans med kopiorna på sända kravbrev gjorde en rimlig tolkning 

av såsom preskriptionsavbrytande.
79

  

     Även i ett senare avgörande, NJA 2012 s. 172, har en historiklista förekommit som 

bevismedel. I fallet hade ett kreditbolag utvunnit ett betalningsföreläggande gentemot P 

och ansökt om verkställighet mot honom. P invände att fordringen var preskriberad, att 

han bott på tillfälliga adresser och inte tagit del av några krav. Bolaget uppgav att 27 

försändelser skickats till P:s respektive folkbokföringsadress vid olika tidpunkter. Till 

stöd åberopades utdrag ur bolagets datasystem (historiklista) samt kopior av 16 brev 

som skickats.  

     HD fann att det ur utdraget från datasystemet framgick att nio kravbrev skickats till 

P:s folkbokföringsadress under den inledande preskriptionstiden och att preskriptions-

avbrott därför skett. Därtill klargjorde HD att det ålegat P att bevaka posten på sin folk-

bokföringsadress oavsett om han bott där eller inte.  

     Det synes alltså klart att en historiklista tillsammans med kopior på kravbrev kan 

utgöra tillräckligt bevismedel för att visa att preskriptionsavbrott har skett, men frågan 

är om en historiklista ensamt kan fylla denna funktion? HovR för Nedre Norrland har i 

ett mål
80

 den 30 augusti 2011 funnit så vara fallet. I målet hade ett bolag ansökt om be-

talningsföreläggande gentemot M. Den senare invände dock att fordringen var preskri-

berad. Bolaget menade däremot att preskriptionsavbrott skett genom att gäldenären lö-

pande tillställts brev med preskriptionsbrytande innehåll till dennes folkbokförings-

adress, utan att komma i retur. Till stöd åberopades utdrag ur inkassobolagets register 

(historiklista). HovR godtog bolagets uppgift om att breven skickats till M:s folkbokfö-

ringsadress och angående historiklistan konstaterade rätten att det utifrån hur notering-

arna var utformade i denna fick anses utrett att breven innehållit krav eller skriftliga 

erinringar om fordringen. 

     Enligt min mening kan tillförlitligheten till historiklistor inte vara tillräcklig för att 

ensamt styrka preskriptionsavbrott. Det bör hållas i åtanke att det som behöver styrkas 

är att brev med preskriptionsavbrytande innehåll, d.v.s. ett brev där det framgår att bor-

genären har en fordran på gäldenären samt vilket anspråk som avses, skickats till gälde-

närens folkbokföringsadress. Att såsom i målet från HovR för Nedre Norrland godta 
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bolagets påstående att breven skickats till gäldenärens folkbokföringsadress och därefter 

utifrån historiklistan konstatera brevens innehåll menar jag vara en alltför generös 

rättstillämpning. Det bör krävas mer av bevisningen genom att åtminstone kopior eller 

exempel på enskilda kravbrev kan tas fram, såsom varit fallet i avgörandena från HD. 

Detta uppmuntrar således även till god arkivering hos borgenärerna. I annat fall, vilket 

jag även erfarit under min tid hos KFM, skulle borgenärerna kunna hävda att inga kopi-

or av kravbrev kan fås fram p.g.a. att datasystemet gjorts om eller liknande. Oavsett om 

så verkligen är fallet eller inte så är ändå grundprincipen att borgenären står risken för 

att kravbrev inte kommit gäldenären tillhanda. Att endast åberopa noteringar i en histo-

riklista vore då att sträcka sannolikhetsbedömningen från NJA 2007 s. 157 för långt. 

     Vad gäller då avslutningsvis angående årsbesked? I flera av Kammarrätten (KamR) i 

Göteborg den 3 oktober 2012 meddelade mål
81

 har rätten funnit att årsbesked varit pre-

skriptionsavbrytande. CSN hade fastställt årsbelopp för K. Denne invände dock att stu-

dielånen skulle avskrivas som preskriberade och att årsbeloppen därmed skulle faststäl-

las till 0 kr. K hade varit och var fortfarande bosatt i USA. CSN menade att preskrip-

tionsavbrott skett genom att årsbesked skickats till folkbokföringsadressen.  

     KamR fann att K under preskriptionstiden haft folkbokföringsadress i Sverige och att 

sju årsbesked skickats dit inom den tiden. K hade anledning att bevaka sin post på folk-

bokföringsadressen i enlighet med NJA 2012 s. 172. Av studiestödslagen (1973:349) 8 

kap. 22 § framgår att den återbetalningsskyldige har att förse CSN med de uppgifter 

som är nödvändiga för tillämpningen av återbetalningsreglerna. Därtill framgår av folk-

bokföringslagen (1991:481) 27 § att den som är folkbokförd och avser att flytta till ut-

landet ska anmäla detta till Skatteverket eller Försäkringskassan samt anmäla adress i 

utlandet till någon av myndigheterna. Preskriptionsavbrott hade därför skett. 

     Jag har svårt att se att årsbesked skiljer sig i någon större utsträckning från kravbrev. 

Det viktiga är således att det framgår att borgenären har en fordran, vilket anspråk som 

avses och att årsbeskeden skickats till gäldenärens folkbokföringsadress. I övrigt bör 

inga hinder föreligga mot att årsbesked ensamma kan föranleda preskriptionsavbrott 

varvid samma sannolikhetsbedömning tillämpas som för kravbrev, enligt NJA 2007 s. 

157.                                  
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5.4.4 Sammanfattning 

 

Preskriptionsinvändningen utgör den vanligaste typen av invändning och en mängd 

problem uppstår vid beaktande av sådan invändning av vilka jag berör ett fåtal.  

     Olika preskriptionstider kan gälla för olika fordringar i en och samma exekutionsti-

tel. Frågan har väckts om KFM bör beakta tioårig preskription självmant, d.v.s. utan 

parts framställande därom. Denna fråga har jag dock besvarat nekande med tanke på att 

det inte krävs någon större juridisk kompetens för att framställa en preskriptionsinvänd-

ning, då KFM är relativt öppen i sin tolkning av vad som utgör en preskriptionsinvänd-

ning samt då preskriptionsinvändningar är så vanliga att det tycks ligga i det allmänna 

medvetandet att gamla fordringar inte kan göras gällande. 

     Gällande preskriptionsavbrott har jag fokuserat på vad som gäller eller bör gälla an-

gående borgenärs skriftliga krav eller erinran om fordringen. Av ett kravbrev ska fram-

gå att borgenären gör en fordran gällande gentemot gäldenären och vilken fordran som 

avses, någon rättsgrund behöver dock inte anges (NJA 2005 s. 843). Därefter har jag 

gått igenom rättsutvecklingen för att gäldenären ska få kravet tillhanda. Det har konsta-

terats att borgenären står risken för att kravbrevet förkommer på väg till gäldenären 

(NJA 1996 s. 809). Borgenären behöver dock inte visa att gäldenären faktiskt har tagit 

del av innehållet i brevet (NJA 1998 s. 750). Därefter har HD kommit fram till ett san-

nolikhetskrav som innebär att kraven kommit gäldenären tillhanda om ett flertal försän-

delser skickats till dennes folkbokföringsadress utan att komma i retur (NJA 2007 s. 

157).  

     Jag har därefter försökt utreda hur många kravbrev som krävs för att det ska röra sig 

om ett flertal försändelser. Efter konstaterande om hur spridd bedömningen är i praxis 

så har jag stannat för att tre krav bör anses tillräckligt, detta i enlighet med den bedöm-

ning som Ingemar Persson gjort och då risken för att två försändelser förkommer enligt 

postverket är nästintill obefintlig. 

     Avslutningsvis har jag redogjort för vad som bör gälla angående historiklistor och 

årsbesked såsom bevisning om att gäldenären fått kravbrev tillhanda. Angående histo-

riklistor så har jag funnit att det skulle vara att dra sannolikhetskravet för långt om man 

tillät dessa som enda bevisning. Jag har funnit det svårt att se att enkla noteringar om 

datum för utskick, tillsammans med en kod för att utskicket består av ett kravbrev med 

visst innehåll och borgenärens blotta påstående om att utskicket skett till gäldenärens 

folkbokföringsadress, kan anses utgöra tillförlitlig bevisning för att kravbrev med ett 



37 
 

visst innehåll verkligen skickats till gäldenärens folkbokföringsadress. Vad gäller årsbe-

sked så bör hinder dock inte föreligga mot att de kan verka preskriptionsavbrytandes så 

länge samma krav ställs på dessas innehåll som för ordinära kravbrev.        

 

 

5.5 Anstånd 

 

5.5.1 Inledning 

 

Ett hinder mot verkställighet är att gäldenären medgivits anstånd. Att gäldenären invän-

der att sökanden beviljat anstånd faller under annat förhållande som rör parternas mel-

lanhavande och utgör hinder mot verkställighet, enligt UB 3 kap. 21 § 2 st. Att anstånd 

medgivits utgör dock inte något bestående hinder mot verkställighet utan det är fråga 

om ett tillfälligt uppskjutande av verkställigheten.  

     Anstånd kan ges för en mängd olika situationer. Vid verkställighet av en avhysning 

kan anstånd ges för två veckor om det behövs av hänsyn till svaranden (UB 16 kap. 4 

§), vilket kan vara fallet om denne behöver extra tid på sig för att kunna lösa bostads-

frågan.
82

 Vid löneutmätning kan anstånd beviljas av myndigheten om sökanden begär 

det eller om gäldenären begär det under förutsättning att sökanden medger det eller det 

finns särskilda skäl (UB 7 kap. 11 §).  

     Jag har för avsikt att behandla anstånd vid löneutmätning då det är sådana frågor som 

jag har kommit i kontakt med hos KFM. De problem som jag kommer ta upp är dels 

vad som utgör särskilda skäl samt dels för hur lång tid det är rimligt att bevilja anstånd.   

 

 

5.5.2 Särskilda skäl och tiden för anstånd 

 

Har sökanden medgivit gäldenärens begäran om anstånd föreligger inga problem utan 

myndigheten kan bevilja anstånd för den tid som parterna överenskommit. KFM är dock 

inte bunden av vad parterna anfört utan äger avslå deras begäran om anstånd om den 

finner detta olämpligt.
83

 Att så skulle vara fallet motiverades av att den tidigare gällande 
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tidsbegränsningen för anstånd vid löneutmätning togs bort.
84

 KFM är därmed relativt fri 

i sin bedömning av behov av anstånd. Är detta en lämplig konstruktion? 

     Löneutmätning står högt upp – tredje plats – på ”företrädesordningen” över de till-

gångar som KFM utmäter,
85

 vilken är utformad med tanke på att minsta kostnad, förlust 

eller annan olägenhet ska drabba gäldenären vid utmätning (UB 4 kap. 3 § 2 st.). Detta 

eftersom löneutmätning ger en säker kontant källa som utan värdeförstöring kan använ-

das vid utmätning. Regler till skydd för gäldenären finns då i form av ett förbehållsbe-

lopp som ska täcka gäldenärens levnadskostnader m.m. (UB 7 kap. 4 och 5 §§). Tillägg 

till beloppet kan göras för kostnader för sjukdom, medicin, hjälpmedel vid funktions-

hinder o.dyl.
86

 Hänsyn till gäldenären tas alltså vid bestämmande av hur stor del av lö-

nen som kan utmätas och ett sådant beslut kan överklagas utan tidsbegränsning (UB 18 

kap. 7 § 1 st.). Således finns redan tillräckligt skydd för gäldenären vid löneutmätning. 

Bestämmelsen om anstånd är därför ämnad att ta upp sådana tillfälliga särskilda skäl 

som kan föranleda hinder mot löneutmätningen och att KFM är relativt fri i denna be-

dömning bör inte ses som ett problem.  

     Som särskilda skäl gäller exempelvis att gäldenären råkat ut för sjukdom, olycksfall 

eller liknande som denne inte kunnat råda över eller förutse, men inte det att gäldenären 

ska ha semester.
87

 Bestämmelsen om anstånd vid löneutmätning har aktualiserats i ett 

mål
88

 i Svea HovR den 16 juni 1999. I målet hade makarna Ä överklagat KFM:s beslut 

att lämna deras begäran om anstånd utan bifall. Makarna Ä gjorde gällande att de var i 

behov av anstånd då en av dem led av psoriasis och roccasea, vilket lett till inflamma-

tioner i tandköttet, och då den andre av dem led av en hjärnskada, och var i behov av 

glasögon eller kontaktlinser, samt då deras dotter utvecklat en ätstörning p.g.a. psykisk 

och ekonomisk stress. Läkarintyg åberopades.  

     HovR fann att hänsyn till behovet av tandvård och glasögon kan tas vid bestämman-

det av förbehållsbeloppet om behov och kostnad styrks av gäldenären. Dessa omstän-

digheter var dock inte ämnade att föranleda anstånd i fallet. Vad gällde dotterns problem 

så fann dock HovR att makarna Ä med beviljat anstånd kunde få tid att ta itu med dessa 

problem. Särskilda skäl fanns således för att bevilja anstånd och sådant meddelades för 

fyra månader. 
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     Målet belyser på ett bra sätt att faktorer hänförliga till bestämmande av förbehållsbe-

loppet inte har att göra med dem för beviljande av anstånd. Man skulle kunna hävda att 

förbehållsbeloppet tar hänsyn till problem hänförbara till ekonomi allmänt sett och till 

levnadskostnader specifikt sett medan anstånd är sådant som ger upphov till icke-

ekonomiska hinder mot utmätningens verkställande. Målet var således korrekt eftersom 

det bedömdes att mer tid, i form av anstånd, kunde behövas för att makarna skulle kun-

na ta itu med dotterns problem, vilka var av sådan art att de utgjorde hinder för verkstäl-

lighet under en begränsad tidsperiod. Utifrån detta kan det anses uppenbart att om en 

person som är utsatt för löneutmätning råkar ut för ett olycksfall så kan hinder under en 

tid föreligga för att på ett tillfredställande sätt kunna verkställa löneutmätningen, varför 

anstånd bör beviljas exempelvis för en tillfriskningsperiod. 

     För vilken tid kan då anstånd beviljas? Även här har KFM fria tyglar att sätta grän-

sen och givetvis bör hänsyn tas till omständigheterna i det specifika fallet, varför inga 

generella riktlinjer kan ges. Enligt motiven angående löneutmätning ligger det dock i 

sakens natur att anstånd som regel är få och korta.
89

 Någon anledning till att göra ett 

ytterligare förtydligande i denna fråga anser jag inte föreligga.    

 

 

5.5.3 Sammanfattning 

 

Anstånd är en invändning mot verkställighet som kan utgöra ett hinder av tillfällig na-

tur. Anstånd kan ges för olika situationer, av vilka jag valt att fokusera på anstånd vid 

löneutmätning. För anstånd i sådana situationer föreligger frågetecken främst kring vad 

som utgör särskilda skäl och för hur lång tid anstånd bör beviljas. 

     Jag har funnit att KFM är relativt fri i sin bedömning av om anstånd ska meddelas 

eller inte. Dess beslut i frågan kan överklagas. Anstånd vid löneutmätning är dock inte 

att sammanblanda med bedömningen av förbehållsbeloppet (Svea HovR:s mål den 16 

juni 1999).  

     Som särskilda skäl räknas exempelvis olycksfall, sjukdom eller liknande som kan 

sägas utgöra icke-ekonomiska hinder mot utmätningens verkställande. Hur lång tid som 

bör beviljas för anstånd är det svårt att uttala sig generellt om utan KFM får bedöma 

situationen med hänsyn till omständigheterna. I regel bör anståndstiden dock vara kort 

och mängden beviljade anstånd få.      
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6. Invändningens natur 

 

6.1 Inledning 

 

I detta avsnitt ska jag söka utreda invändningens natur. Invändningar mot verkställighet 

kommer att belysas i ett större perspektiv och frågor kommer tas upp som rör vad som 

händer med verkställigheten under tiden då invändningen behandlas, hur själva hand-

läggningen av invändningar går till, hur sent en invändning får framställas för att kunna 

beaktas, om det finns någon skyldighet för KFM att fatta beslut i fråga om invändningar 

samt om invändningsbeslut har något som kan liknas vid rättskraft. 

 

 

6.2 Hanteringen av verkställighet 

 

6.2.1 Under handläggningen av invändningen 

 

För tiden under vilken KFM handlägger invändning mot verkställighet så finns ingen 

bestämmelse som anger vad som ska ske med den fortsatta verkställigheten. Vad som 

kan eller bör ske under denna tid har jag därför för avsikt att utreda.  

     Frågan har tagits upp inom myndigheten själv.
90

 I myndighetens ställningstagande så 

framhålls det att man bör se till syftet med UB 3 kap. 21 § 1 och 2 st., vilket anses vara 

att skydda svaranden mot rättsförluster p.g.a. obefogade verkställighetsansökningar. 

Skyddet uppges vara starkt eftersom det kan leda till att en vidtagen åtgärd bör återgå. 

Dessutom framhålls att beslut att bifalla verkställighetsansökan i regel fattas utan att 

svaranden har fått yttra sig.
91

 Slutsatsen är därför att en invändning, så länge som den 

inte framstår som grundlös, bör kunna föranleda att fortsatt verkställighet avbryts eller 

ställs in under tiden för handläggning av invändningen.
92

  

     Ställningstagandet förefaller rimligt, men det bör påpekas att även sökanden har 

skyddsvärda intressen, såsom att verkställigheten inte onödigt fördröjs genom att sva-

randen kommer med grundlösa invändningar. Detta skydd tillgodoses dock genom den i 

ställningstagandet föreslagna lösningen att grundlösa invändningar inte föranleder att 
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verkställigheten ställs in eller avbryts under handläggandet av invändningen. Ytterligare 

något som talar till förmån för denna ordning är det beviskrav som finns för invänd-

ningar.  

     För fullgjord betalning gäller det höga kravet visar, vilket diskuterats tidigare, medan 

det vid andra invändningar gäller att sådana inte ska kunna lämnas utan avseende. Inne-

börden av det senare beviskravet synes vara att invändningen gör verkställighetsfrågan 

så tvivelaktig att invändningen inte kan lämnas utan avseende, vad som krävs beror då 

på grunden till invändningen samt omständigheterna i det enskilda fallet.
93

 Detta är allt-

så ett relativt lågt beviskrav, som ska göra verkställigheten tvivelaktig. Det förefaller då 

lämpligt att inte sätta kravet för avbrytande eller inställande av verkställighet vid tiden 

för invändningens handläggning högre än att det ska göra frågan tvivelaktig, men det 

måste också tillgodose sökandens skydd och får då m.a.o. inte vara helt grundlöst. Att 

beviskravet i detta skede kan sättas något lägre stöds då av de, i ställningstagandet an-

förda, skyddsvärda omständigheterna hänförliga till svaranden, invändningens viktiga 

betydelse samt av att KFM i detta läge inte kan göra någon mer omfattande prövning. 

     Justitiekanslern (JK) har i ett beslut
94

 den 2 april 2004 berört den aktuella frågan. 

Omständigheterna i målet var att B med stöd av en dom ansökt om verkställighet av 

förlikning mellan henne och L. Enligt förlikningsavtalet skulle L utge visst belopp till 

B. KFM utmätte medel på L:s konto. L invände dock mot verkställigheten. Varken 

KFM eller TR fann att hinder mot verkställighet förelåg och HovR meddelade inte 

prövningstillstånd. KFM satte pengarna på ett räntebärande konto och betalade, efter att 

HovR inte meddelat prövningstillstånd, ut en del av medlen till B. Ränta betalades ut till 

L. Ytterligare belopp på det räntebärande kontot utmättes av KFM för B:s skulder, så-

som gäldenär, till ett bolag. B anförde hos Justitieombudsmannen (JO) om klagomål 

mot KFM då hon menade att hon inte fått ränta som upplupit på medel som utmätts för 

hennes del samt blivit nedlåtande bemött av KFM.  

     JO fann att räntan skulle ha tillfallit B då det var hon som hade rätt till medlen efter 

utmätning. KFM hade således kommit att betala ut ränta till fel person. Med anledning 

härav vände sig B till JK för att begära skadestånd av staten med anledning av KFM:s 

handläggning av utsökningsmålet.  

     JK fann att medlen och räntan betalats ut felaktigt till L istället för till B. Felet var 

skadeståndsgrundande. B tillerkändes även ersättning för grundavgift i målet mot bola-
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get, där B var gäldenär, då hon kunnat undvika utmätningsansökningen om KFM betalat 

ut medlen på postgirokonto istället för att sätta in dem på räntebärande konto.  

     Vad JK fann var alltså att ränta för medel placerade på räntebärande konto av KFM 

skulle tillfalla den berättigade efter att handläggningen av frågan om hinder mot verk-

ställighet var slutligt behandlad. Att så inte skett var skadeståndsgrundande för staten.  

JK fann dock inte något hinder mot att verkställigheten – redovisningen av medel – av-

stannade under tiden som KFM handlade frågan om verkställighetshinder. Stöd finns 

således för att verkställigheten kan ställas in eller avbrytas under handläggningen av 

invändningar mot verkställighet. 

     Vidare finns stöd för att KFM avbryter eller ställer in verkställigheten under tiden för 

handläggning av invändning i UF 3 kap. 17 § där det stadgas att KFM självmant ska 

pröva om det föreligger anledning att avbryta eller häva verkställighet, om inte annat är 

föreskrivet i UB. KFM får dock inte självmant ta upp en invändning enligt UB 3 kap. 21 

§.
95

 Därtill har det anförts att verkställigheten bör kunna anstå något för att svaranden 

ska få rådrum att styrka sin invändning.
96

 

     Skäl synes alltså föreligga för att KFM ska kunna bromsa upp verkställigheten under 

tiden för handläggning av verkställighetsinvändningar.  

 

 

6.2.2 Vad gäller för själva handläggningen av invändningen? 

 

Att KFM kan avbryta eller inställa verkställigheten under tiden för handläggandet av en 

invändning synes vara fallet, men vad gäller för själva handläggningen av verkställig-

hetsinvändning och för tiden därefter?  

     Av UB 2 kap. 19 § 1 st. följer att KFM:s beslut gäller omedelbart, detta gäller även 

beslut angående invändning mot verkställighet. Enligt samma bestämmelses 2 st. gäller, 

vid överklagande, två hinder mot verkställighet: dels att en bestämmelse i UB föranle-

der att verkställigheten hindras eller dels att en domstol förordnar om inhibition. Ett 

exempel på det tidigare är att försäljning inte får ske utan samtycke av gäldenären när 

utmätning skett med stöd av annan dom om betalningsskyldighet – än dom i växel- och 

checkmål eller tredskodom – enligt UB 8 kap. 4 § 1 st. Något annat lagrum som närma-

re anger vad som gäller för handläggningen finns inte, utan endast UB 3 kap. 21 § som 

anger vad som utgör invändningar och något om beviskravet för dessa.  
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     En invändning medför således inte utan vidare att verkställigheten ställs in, utan om 

den saknar grund så fortsätter verkställigheten.
97

 En närmare utredning av vad som bör 

gälla då invändningen har olika typer av stöd, t.ex. då den är obestyrkt, obestyrkt men 

kan vara befogad och då den sannolikt är befogad har gjorts inom KFM.
98

 Jag har för 

avsikt att bryta ned dessa bedömningar och analysera dem i tur och ordning. Jag har 

inget behov av att bruka någon ytterligare kategori av styrkande, eftersom den sista ka-

tegorin lämpligen torde vara att invändningen är styrkt och detta medför då hinder mot 

verkställighet enligt vad jag har gått igenom tidigare för de olika typerna av invänd-

ningar. 

     Obestyrkt invändning. Enligt myndighetens ställningstagande så har en sådan in-

vändning inte tillräckligt stöd för att föranleda att verkställigheten hindras. Exempel på 

detta är att svaranden gör gällande att skulden betalts men inte uppvisar något kvitto 

eller gör gällande att preskription inträtt men skuldens ålder är sådan att preskription 

inte kan ha inträtt. Det enda undantaget är om svaranden eventuellt kan styrka invänd-

ningen varvid denne bör ges möjlighet att komma med bevisning, utan att verkställighe-

ten skjuts upp under kommunikationstiden.
99

  

     Enligt min mening är lösningen god. En intresseavvägning mellan sökandens intres-

se av att få utmätningen verkställd och svarandens intresse av att skyddas mot obefoga-

de verkställighetsansökningar bör lämpligen utfalla i att svaranden inte kan tillåtas göra 

grundlösa påståenden om att verkställigheten bör hindras. Svaranden har i detta läge 

inget skyddsbehov. För att svaranden ska förtjäna skydd bör denne således ha någon 

form av stöd för sitt påstående. Att verkställigheten ska fortgå i detta läge kan alltså 

sägas utgöra huvudregeln. Huvudregeln bör gälla tills svaranden når upp till en högre 

grad av styrkande för sin invändning, varvid det kan finnas anledning för KFM att av-

bryta eller inställa verkställigheten. Under kommunikationstiden gäller då fortfarande 

att svaranden inte styrkt sin invändning och verkställigheten bör fortskrida tills så är 

fallet. 

     Obestyrkt invändning som kan vara befogad. Enligt myndighetens ställningstagande 

så bör KFM i detta fall avbryta verkställigheten så att medel inte utbetalas till sökanden. 

Exempel på detta är att svaranden gör en preskriptionsinvändning och denna är av det 

slaget att preskriptionstiden kan ha gått ut om preskriptionsavbrott inte har skett. Utöver 

att medel inte bör utbetalas till sökanden anses det att verkställigheten i övrigt bör fort-

                                                           
97

 KFM 901, s. 50. 
98

 PÄST nr 2/08/IND, s. 7 ff. 
99

 A.a. s. 7. 



44 
 

gå.
100

 Om det rör sig om utmätning av ett föremål bör alltså egendomen kunna tas om-

hand av KFM och försäljning kunna ske.  

     I detta läge har svaranden nått upp till en högre grad av bevisning för sin invändning 

och dennes skyddsbehov har således ökat. Att preskription har kunnat ske om inte pre-

skriptionsavbrott har skett är ett tydligt exempel. Det åligger då sökanden att styrka pre-

skriptionsavbrott. I samma läge som bevisbördan går över på sökanden så är det lämp-

ligt att huvudregeln går över i undantaget att verkställighet inte får ske. Emellertid så är 

det endast själva utbetalningen till sökanden som hindras enligt ställningstagandet och 

någon motivering till detta anförs inte. Fördelarna med att egendomen kan tas omhand i 

detta tvistiga läge är tydliga: det är mindre risk för att egendomen försvinner eller för-

störs, att den minskar i värde, att värdering och identifiering underlättas och att det inte 

behövs resurser för att hämta den inför en exekutiv försäljning.
101

 Starka skäl talar såle-

des för att verkställighet till detta steg bör få ske, men vad gäller för en eventuell för-

säljning? 

     Som utgångspunkt så gäller ju att ett överklagande av beslut om utmätning inte hind-

rar försäljning av egendom om inte rätten meddelar annat (UB 2 kap. 19 § 2 st. och 18 

kap. 12 §.). Ett undantag gäller t.ex. för egendom av betydande värde och fast egendom 

(UB 8 kap. 4 § 2 st.). I annat fall synes alltså egendomen få säljas. Såvida inga sådana 

särskilda omständigheter föreligger som kan hindra försäljning enligt UB 8 kap. 4 § så 

är alltså utgångspunkten att försäljning får ske. Att så sker torde inte heller medföra 

någon förlust för svaranden, som framställt invändningen, eftersom skyddsreglerna vid 

utmätning ser till att egendomen som utmätts inte är av beneficieslag, d.v.s. absolut be-

hov, för denne. Svaranden kan alltså avvara egendomen och torde inte lida skada av att 

den ersatts av kontanta medel. Eventuell värdeförlust kan dock vara nog så påfrestande 

för svaranden och hänsyn bör tas till detta. Vid detta bevisläge är det emellertid tvek-

samt om försäljning bör hindras eftersom svaranden inte har uppnått någon övertygande 

bevisning, det rör sig endast om invändning som kan vara befogad. Försäljning bör där-

för få ske.   

     Att själva utdelningen bör hindras är dock uppenbart eftersom detta är slutsteget för 

verkställigheten och bör ske först när invändningen är slutbehandlad. Utifrån detta före-

faller alltså avvägningen mellan sökanden och svaranden i utmätningsmålet, i fråga om 

obestyrkt invändning som kan vara befogad, god.  
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     Invändning som sannolikt är befogad. Enligt myndighetens ställningstagande är in-

vändningen i detta fall i det närmaste styrkt, men KFM har ändå funnit att beslut inte 

kan meddelas förrän sökanden fått tillfälle att yttra sig. Verkställigheten bör då inte gå 

till utbetalningsstadiet. Exempel på detta bevisläge är att svaranden påstår att skulden 

betalats och visar upp kvitto och för att försäkra sig om att betalningen inte avser annat 

än utmätningsfordringen kan det då vara lämpligt att kommunicera med sökanden. Åt-

gärder som kan medföra kostnader för en part bör då anstå tills beslut fattats angående 

invändningen.
102

 

     I detta fall är bevisläget sådant att invändningen i det närmaste är styrkt och svaran-

dens skyddsbehov är då framträdande. Emellertid medför fortfarande omhändertagandet 

av egendomen inte någon större oangelägenhet för svaranden, men om det gör det bör 

även denna åtgärd anstå. Vad gäller eventuell försäljning så har dock svaranden visat 

upp kvitto och det kan ifrågasättas om denne kan göra så mycket mer för att förhindra 

utmätningen. En försäljning som medför värdeförlust för svaranden bör således inte 

godtas. Vidare är det givet att utbetalning av medel bör vänta tills beslut fattats med 

anledning av invändningen.  

     En återkommande brist vid själva handläggningen av invändningar hos KFM är dock 

att myndigheten inte alltid dokumenterat vad som ska ske med den fortsatta verkställig-

heten med anledning av att en invändning har gjorts. Detta är dock en intern fråga gäl-

lande arkivering, för ett ställningstagande sker ju alltid i samband med att invändningen 

gås igenom.      

 

 

6.2.3 Sammanfattning 

 

I de ovanstående avsnitten har det sökt utredas hur verkställigheten bör hanteras under 

tiden för handläggning av en invändning samt hur själva handläggningen ska gå till. 

     Efter en avvägning mellan sökandens intresse av att verkställigheten inte fördröjs 

genom svarandens grundlösa invändningar och svarandens intresse av att skyddas från 

obefogade verkställighetsansökningar så har jag funnit stöd för slutsatsen att verkstäl-

ligheten kan avbrytas eller inställas under tiden för handläggningen av invändningen. 

Ståndpunkten stöddes även av KFM:s ställningstagande, av JK-fallet av den 2 april 

2004 (dnr 920-02-40) samt av lagrummet UF 3 kap. 17 §. 
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     Frågan om själva handläggningen var mer besvärlig. Enligt myndighetens ställnings-

tagande har jag delat upp hanteringen av invändningar efter den modell som där före-

kommer, d.v.s. efter obestyrkta invändningar, obestyrkta invändningar som kan vara 

befogade samt obestyrkta invändningar som sannolikt är befogade. Slutsatsen är att 

obestyrkta invändningar inte bör föranleda något som helst hinder mot verkställighet, 

med undantag av att svaranden kan beredas tillfälle att komma med bevisning. För obe-

styrkta invändningar som kan vara befogade befogade har jag, i enlighet med ställnings-

tagandet från KFM, funnit det välavvägt att verkställigheten får ske till omhändertagan-

de av egendomen och eventuell försäljning, men inte så långt som till redovisning av 

medel. För invändningar som sannolikt är befogade bör utmätning och försäljning kun-

na ske om det inte medför kostnader för part, det är således inte troligt att försäljning av 

egendomen kan ske eftersom detta torde medföra värdeförlust. Vidare bör redovisning 

av medel anstå till dess beslut har fattats. 

     Ett problem som uppmärksammats är att KFM inte alltid har ett dokumenterat ställ-

ningstagande för hur verkställigheten ska fortgå med anledning av en invändning. 

 

            

6.3 Hur sent kan en invändning framställas? 

 

En mycket relevant fråga avseende invändningar är hur pass sent i processen de egentli-

gen kan framställas och ändå föranleda beaktande. Enligt UB 3 kap. 21 § 3 st. kan tydli-

gen en invändning leda till att verkställighetsåtgärder ska återgå, att verkställighet har 

påbörjats utgör därför inte hinder mot att en invändning styrks i efterhand. Ett undantag 

är t.ex. att utmätt egendom sålts och försäljningen vunnit laga kraft, åtgärden kan då inte 

återgå.
103

 Men hur sent kan en invändning framställas? 

     Härom finns litet skrivet. Enligt myndighetens ställningstagande kan en invändning 

dock framställas när som helst under handläggningen.
104

 Detta torde innebära att en 

invändning kan framställas från det att sökanden har ansökt om verkställighet hos KFM, 

men för hur lång tid därefter? 

     Om man tar processen från början, utifrån gäldenärens synvinkel, så ska gäldenären 

underrättas om att utmätning sökts mot denne, vilket ska ske så tidigt att han får tillräck-

ligt med tid för att bevaka sin rätt (UB 4 kap. 12 §). Underrättelsen sker enligt formulär 
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som fastställts av KFM, men kan ske muntligen om det bedöms lämpligare (UF 6 kap. 1 

§). I vissa fall kan omständigheterna kräva att gäldenären delges underrättelsen (UF 6 

kap. 1 § 2 st.). Underrättelse är obligatorisk om det inte finns risk att gäldenären skaffar 

undan eller förstör egendom, saken är brådskande eller om gäldenären saknar känd 

hemvist och det inte gått att klarlägga var han uppehåller sig (UB 4 kap. 12 § 2 st.).  

     Det finns således en långtgående mekanism för att se till att gäldenären uppmärk-

sammas om utmätningsansökan, vilket är nödvändigt bl.a. för att gäldenären ska kunna 

undgå verkställighet genom att betala skulden. Lämplig tidpunkt för att lämna underrät-

telsen är så snart ansökning har gjorts.
105

 I regel torde alltså gäldenären ha fått en under-

rättelse om den ansökta verkställigheten i samband med att sådan ansökan kommit in till 

KFM och utifrån detta har han tid på sig att betala skulden eller framställa invändningar. 

Efter att viss tid har förflutit från underrättelsen kan det även vara motiverat att fram-

ställa en ny underrättelse (UF 6 kap. 2 §). HD har ansett det motiverat att i allmänna mål 

tillämpa en ettårsgräns för ny underrättelse.
106

 För själva utmätningen gäller sedan att 

denna ska ske så snart som möjligt (UB 4 kap. 10 § 1 st.). Tidigare gällde en fyraveck-

orsfrist inom vilken utmätning skulle ske, men det betonades att även detta kunde vara 

för lång tid.
107

 Även om fyraveckorsfristen slopats kan den ge viss ledning för hur lång 

tid utmätningsförfarandet får ta i anspråk. Har ingen invändning framställt och det i öv-

rigt inte föreligger hinder mot utmätning så fattar KFM beslut om utmätning.
108

 Beslutet 

gäller omedelbart (UB 2 kap. 19 § 1 st.) och gäldenären ska underrättas om utmätnings-

beslutet genom delgivning (UF 6 kap. 9 §). Vid denna tidpunkt är det således för sent att 

framställa invändningar eftersom handläggningen är avslutad. KFM:s beslut kan dock 

överklagas av den som beslutet angår om det gått denne emot (UB 18 kap. 2 §), vissa 

beslut kan dock inte överklagas såsom ett beslut genom vilket en förrättningsman för-

klarats jävig (UB 18 kap. 5 §).  

     En invändning kan alltså framställas närsomhelst under handläggningen. Men vad 

gäller för en invändning som framställs efter ett beslut om verkställighet? Det kan t.ex. 

vara så att gäldenären först vid tiden efter ett beslut om verkställighet hittar det kvitto 

som styrker att betalning av skulden faktiskt har skett och därefter framställer en in-

vändning om fullgjord betalning. 
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     För det ovan presenterade scenariot kan det inte anses rimligt att invändningen inte 

beaktas. Det torde vara för just sådana fall som UB 3 kap. 21 § st. 3 blir tillämpligt, vari 

det stadgas att om svaranden uppfyllt t.ex. det som gäller för att visa att fullgjord betal-

ning har skett så ska vidtagna verkställighetsåtgärder gå åter om det kan ske. Gäldenä-

ren har således gjort allt som kan förväntas av denne genom att framställa sin invänd-

ning så snart som möjligt efter det att kvittot hittats, och genom denna invändning så är 

det ostridigt att fullgjord betalning är visad – såvida det är utrett att kvittot faktiskt avser 

den aktuella skulden. Återgång blir då aktuellt om det kan ske. Den senare lokutionen 

gäller tydligen inte om utmätt egendom hunnit säljas och försäljningen vunnit laga kraft, 

dock kan genomförd försäljning återgå genom överklagan och undanröjande,
109

 men 

vad som gäller i tidsmässigt hänseende har inte varit föremål för behandling. Hur sent 

kan en invändning framställas? 

     För att besvara frågan gäller det att veta vilka värden som står på spel. För sökandens 

del så torde intresset vara att snabbt, billigt och effektivt få till stånd verkställighet, detta 

även om gäldenären har en rättmätig invändning som framställs för sent. Vid något till-

fälle måste det dock finnas en gräns. Det vore inte rimligt att låta gäldenären framställa 

invändningar för en lång tid efter verkställigheten, varvid denna hålls osäker och öppen 

för ändring. För gäldenärens del är det intresset av att få sina rättmätiga invändningar 

tillgodosedda som är framträdande, detta även om de framställs sent, t.ex. vid praktiska 

problem såsom att kvittot inte kunnat återfinnas tidigare. För KFM är det av vikt att 

korrekta och processekonomiska beslut tas som tillgodoser båda parters intressen och 

som inte står öppna under alltför lång tid. Förenligt med de presenterade intressena vore 

att invändningen ska framställas så snart som möjligt. Hur detta ska förstås bör ses i ett 

större sammanhang, d.v.s. i anslutning till en eventuell domstolsprocess. Har gäldenären 

t.ex. möjlighet att få en invändning, som framställs först i domstol, prövad eller är in-

vändningen då prekluderad?                

     Svaret på frågan torde vara att invändningen är prekluderad, detta eftersom lagen 

(1996:242) om domstolsärenden 27 § medför att överklagandeinstansen inte kan grunda 

sitt avgörande på någon omständighet som part inte har åberopat eller annars införts i 

ärendet.
110

 Klaganden får inte hos överklagandeinstansen yrka något som i behörig ord-

ning kunnat yrkas i den lägre instansen.
111

 Lagen om domstolsärenden är tillämplig i 

den mån inte annat är föreskrivet (UB 18 kap. 1 § 3 st.). Att gäldenären inte tidigare 
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åberopat invändningen utgör alltså hinder mot att ta upp invändningen vid överklagan-

de, om inte invändningen t.ex. är en ny omständighet som inträffat under förfarandet 

eller om gäldenären haft laga förfall, d.v.s. giltig ursäkt för att ha hindrats utföra vad 

som ålegat honom (jfr RB 32 kap. 8 §). 

     Rör det sig om en ny omständighet, såsom ett upphittat kvitto, bör det dock av pro-

cessekonomiska skäl anses mer ändamålsenligt att det är KFM som har att beakta denna 

nya omständighet, än att den tas upp först av domstol. Ordningen är också mer tilltalan-

de ur lämplighetssynpunkt eftersom det är KFM som parterna varit i kontakt med under 

förfarandet och som innehar underlaget för beslutet. 

     Hur den föreslagna tumregeln så snart som möjligt ska tolkas är dock inte givet. Det 

bör konstateras att ett sådant krav måste vara beroende av omständigheterna i det en-

skilda fallet. Om ett kvitto som visar att betalning har skett hittas först efter verkställig-

het så är det rimligt att gäldenären tillåts framställa sin invändning med anledning av 

detta inom några dagar upp till en vecka, det är då inte fråga om någon större prestation 

från hans sida. Bevisning om att det gått en viss tid sedan gäldenären hittade kvittot är 

dock svårt för KFM att prestera, varför en fast tidsgräns blir svår att tillämpa.  

     Skulle det vara fråga om en annan typ av invändning, såsom preskription, så finns 

det mindre anledning att tillåta att gäldenären framställer invändningen efter verkstäl-

lighet, detta eftersom gäldenären har försummat invändningen genom att inte framställa 

den i tid. Invändningen är då inte i lika hög grad beroende av yttre omständigheter så-

som i fallet med det hittade kvittot, däremot kan gäldenären ha haft förhinder av något 

slag (jfr laga förfall) som gjort att invändningen inte kunnat framställas tidigare. Även 

för detta fall kan det således finnas anledning att låta verkställigheten återgå genom att 

gäldenären tillåts göra gällande hindret och därmed framställa sin befogade preskrip-

tionsinvändning. I det här fallet får tidskravet för invändningens framställning sättas i 

relation till tiden för det åberopade hindret.   

     Någon fast yttersta tidsgräns, efter verkställighet, inom vilken gäldenären tillåts 

framställa en invändning kan svårligen ges. En sådan tidsgräns är dock motiverad ut-

ifrån sökandens, KFM:s och det allmänna intresset av att inte hålla öppet för invänd-

ningar efter verkställighet för en obegränsat lång tid, vilket skulle skapa ett betydande 

mått av osäkerhet. Den ordinära överklagandetiden om tre veckor skulle kunna tjäna till 

generell utgångspunkt. Bedöms denna tid som rimlig för att formulera ett överklagande 

så bör den anses rimlig också för framställande av en invändning efter verkställighet till 

följd av t.ex. nya omständigheter. Påstår gäldenären att denne hittat kvittot först efter 
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denna tidpunkt så bör invändningen endast i undantagsfall kunna föranleda beaktande. 

Anledningen är att verkställigheten redan föranlett olägenhet för gäldenären och denne 

har då ett starkt incitament att förhindra verkställigheten genom de medel som är möjli-

ga. Därtill så bör verkställigheten inte hållas svävande under en längre tid, vilket är ett 

tungt vägande intresse framför allt för sökanden och KFM. 

     Det bör dock påpekas att den nya omständigheten, efter den föreslagna treveckors-

fristen hos KFM, även i fortsättningen kan vara möjlig att åberopa med framgång i en 

domstolsprocess, med följden att verkställigheten undanröjs. Tidsgränsen visar emeller-

tid på en rimlig tidpunkt varvid kopplingen till KFM inte längre gör sig gällande med 

samma styrka, varför ärendet då bör betraktas som slutbehandlat hos myndigheten.     

     Vad gäller det att gäldenären hävdar giltigt hinder för framställande av invändning – 

liknande laga förfall – så får den angivna utgångspunkten på tre veckor anpassas efter 

omständigheterna i det enskilda fallet och endast i undantagsfall leda till beaktande av 

invändning efter den föreslagna treveckorsfristen. För detta fall bör dessutom framhållas 

att gäldenären kunnat begära anstånd, varför utrymmet för med laga förfall jämförliga 

situationer torde vara ytterst begränsat. En sådan situation är för handen då gäldenären 

är medveten om verkställighetsförfarandet, men av någon anledning förhindrats att 

framställa sin invändning fram tills efter verkställigheten. Den praktiska förekomsten av 

sådana fall kan ifrågasättas.  

     En annan intressant fråga är dock hur sent en framställd invändning kan styrkas och 

därmed föranleda att verkställighet hindras eller ska återgå. Såsom framhållits tidigare 

kan ju även en obestyrkt invändning föranleda att gäldenären bereds tillfälle att inkom-

ma med bevisning och att verkställigheten skjuts upp under kommunikationstiden. 

     Detta blir dock en fråga för KFM att avgöra, d.v.s. myndigheten bör ge gäldenären 

den tid som den finner tillräcklig för att gäldenären ska kunna inkomma med bevisning-

en. I likhet med då anstånd beviljas – som också är ett tillfälligt uppskjutande av verk-

ställigheten – så bör sådana avbrott i regel vara få och kortvariga. Kanske är det lämp-

ligt att gäldenären ges någon eller några få veckor att inkomma med bevisningen, be-

dömningen får göras från fall till fall.    
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6.4 Skyldighet för KFM att fatta beslut? 

 

En fråga som dykt upp under min tid på KFM är den om myndigheten har en skyldighet 

att fatta beslut med anledning av en invändning och inte lika gärna kan besvara invänd-

ningen med ett mindre formellt svar per brev. Varför är då denna fråga intressant? 

     Frågan tar bäring på den viktiga skillnaden att beslut kan överklagas medan detta 

inte är fallet för informella brev. Själva överklagandet är i sin tur en rättssäkerhetsgaran-

ti för gäldenären. Enligt EKMR art 6 så har var och en rätt till en domstolsprövning av 

bl.a. civila rättigheter och skyldigheter, en rätt som gett upphov till ett förtydligande av 

FörvL 3 § 2 st. Det är allstå fråga om en långtgående rättighet.  

     En utgångspunkt är Gregows uttalande att om svaranden framställt en invändning så 

bör KFM meddela ett särskilt beslut i frågan snarast.
112

 Detta förefaller vara en rimlig 

utgångspunkt med tanke på att rätten att överklaga är stark. Men kan det finnas undan-

tag? 

     Anför gäldenären någon materiell invändning såsom att skulden betalats eller är fö-

remål för kvittning eller att preskription inträtt så bör KFM givetvis fatta beslut i frågan 

eftersom det rör sig om ett ställningstagande angående den enskildes civila rättigheter 

och skyldigheter, mer specifikt skyldigheten att betala en skuld i detta fall. Men vad 

gäller för den situationen att gäldenären anför en invändning som inte kan prövas eller 

kommer med helt obestyrkta invändningar? Jag har för avsikt att utreda dessa typfall. 

För övriga fall torde KFM enligt huvudregeln fatta formella beslut. 

     Invändning som inte kan prövas. En situation då KFM inte alltid meddelar ett for-

mellt beslut rör det förhållandet att gäldenären gör en invändning som inte kan prövas. 

Det rör sig då om en omständighet som är hänförlig till tiden före exekutionstitelns 

meddelande och som således är prekluderad i verkställighetsförfarandet hos KFM (jfr 

NJA 2006 s. 657). Bör beslut fattas i en sådan situation? 

     Enligt min mening bör frågan besvaras nekande, det bör inte finnas någon skyldighet 

för KFM att fatta beslut i en sådan situation. Vid en intresseavvägning väger ju rätten att 

överklaga tungt, men i den angivna situationen har KFM inte kunnat pröva invändning-

en. Invändningen angående omständigheten skulle ha gjorts i anslutning till exekutions-

titelns meddelande eller genom överklagande av denna. Att KFM ska fatta ett beslut i 

frågan och möjliggöra ett ytterligare överklagande av KFM:s beslut fyller inte någon 

funktion, gäldenärens rättssäkerhet har tillgodosetts genom prövningen av exekutionsti-
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teln och möjligheten att överklaga denna. Ett överklagande av KFM:s beslut i denna 

situation skulle endast medföra att verkställigheten drog ut på tiden, vilket ligger i sö-

kandens intresse att det inte sker. Skyldighet för KFM att fatta beslut bör således inte 

föreligga, utan det bör räcka att KFM meddelar gäldenären att invändningen är av sådan 

art att den inte kan prövas i verkställighetsförfarandet.  

     Obestyrkt invändning. Om gäldenären kommer med en obestyrkt invändning kan 

denne beredas tillfälle att komma in med kompletterande bevisning, varvid verkställig-

heten inte avbryts under kommunikationstiden. Men bör ett formellt beslut fattas av 

KFM om invändningen förblir obestyrkt? 

     I detta fall har KFM som utgångspunkt haft att pröva invändningen enligt det under-

lag som parterna presterat,
113

 vilket torde gälla även om invändningen förblir obestyrkt. 

Oavsett att invändningen är obestyrkt så har KFM därför prövat vad som rör den enskil-

des civila rättigheter och skyldigheter. Det är således svårt att se att det i detta läge finns 

skäl att frångå huvudregeln att ett formellt beslut bör fattas. Således bör KFM i detta fall 

meddela ett formellt beslut som kan överklagas särskilt.                 

       

 

6.5 Rättskraft? 

 

En avslutande frågeställning för denna uppsats är om det för KFM:s beslut gäller något 

som i det närmaste kan liknas vid rättskraft, d.v.s. att vad som prövats inte kan bli före-

mål för ny prövning. Inledningsvis har jag för avsikt att specificera den rättsliga karak-

tären hos ett av KFM meddelat beslut. 

     Den rättsliga karaktären för ett av KFM meddelat beslut har varit föremål för be-

dömning av HD i avgörandet NJA 1989 s. 174. Omständigheterna i fallet var att Stiftel-

sen Lulebostäder med stöd av utslag i lagsökningmål ansökt hos KFM om utmätning av 

L:s egendom som betalning av en hyresfordran. L invände att fordran var preskriberad. 

KFM lämnade invändningen utan bifall. Efter överklagande till HovR
114

 så avvisade 

HovR L:s talan då det överklagade beslutet – KFM:s beslut med anledning av invänd-

ningen – endast var att anse som en förberedelse för ett senare beslut och därför inte 

kunde överklagas särskilt, utan först i samband med talan mot det senare beslutet. L 
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överklagade till HD och yrkade att HovR:s beslut skulle undanröjas och att målet skulle 

återförvisas till HovR. 

     HD konstaterade att huvudregeln var att beslut under det exekutiva förfarandet kan 

överklagas särskilt, men att vissa undantag fanns vid t.ex. beslut som endast innefattade 

förberedelse till senare beslut och inte rör tredje man. I detta fall, när det gällde överkla-

gande av KFM:s prövning av invändning enligt UB 3 kap. 21 §, så fann HD att detta 

inte var att se som sådant endast förberedande beslut enligt undantaget. I stället var 

KFM:s beslut närmast att likna vid en mellandom i allmänt tvistemål enligt RB 17 kap. 

5 §. Beslutet kunde därför överklagas särskilt.         

     Även om rättfallet är något åldersstiget så är liknelsen slående och, då inget senare 

uttalande gjorts i frågan, bör KFM:s beslut med anledning av en invändning enligt UB 3 

kap. 21 § än idag kunna karaktäriseras såsom liknande en mellandom i allmänt tviste-

mål. Vad som kännetecknar en mellandom är i sin tur att sambandet mellan denna och 

vad som gäller återstoden i rättegången är av sådant slag att mellandomen kan ge det 

resultat att återstoden inte behöver prövas i sak.
115

 Som exempel kan det i en mellandom 

tas upp om ett anspråk är preskriberat.
116

 I utmätningsförfarandet så kan exekutionsti-

teln anses utgöra återstoden medan prövningen av en invändning enligt UB 3 kap. 21 § 

kan anses utgöra en sådan mellandom vars resultat kan göra återstoden verkningslös. En 

mellandom har rättskraft (RB 17 kap. 11 §),
117

 dock endast intraprocessuell rättskraft, 

d.v.s. en mellandom har ingen rättskraft utanför det mål som domen meddelats i.
118

 Frå-

gan är om KFM:s prövning av en invändning har rättskraft?  

     KFM:s verksamhet vad gäller utmätningsmål skiljer sig en hel del från den verksam-

het som sker hos domstolar i tvistemål. Förfarandet hos KFM är förenklat och avsett att 

kunna ske snabbt och effektivt medan en prövning i domstol är mer omfattande och 

tidskrävande. Uppdelningen blir särskilt tydlig för det fall en domstol har meddelat en 

exekutionstitel och då KFM endast har att pröva invändningar som rör omständigheter 

hänförliga till tiden efter exekutionstiteln. Det är således en särpräglad process som sker 

hos KFM där andra ändamål gör sig gällande än vid processen i domstol.  

     Inom utsökningsrätten finns inte några rättskraftsregler som förbjuder förnyad pröv-

ning.
119

 Detta innebär att en sökande som fått avslag på sin begäran om verkställighet 

helt enkelt kan komma med en ny ansökan avseende samma sak. Enligt motiven till UB 
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så ansågs detta inte föranleda några problem, dels för att det inte torde finnas anledning 

för sökanden att göra en ny ansökan, om det inte har inträffat några nya omständigheter, 

och dels för att utsökningskostnaderna torde verka avskräckande. Om en ny ansökan 

gjordes utan att nya omständigheter tillkommit skulle KFM därför kunna hänvisa till det 

tidigare beslutet och konstatera att skäl att frångå den tidigare bedömningen inte före-

ligger. Efter överklagande gäller därtill, enligt motiven, att överinstansens beslut inte 

ska få mer bindande verkan än KFM:s beslut.
120

 Den åsikten har dock framförts att 

KFM inte ens borde ta upp en ansökan till prövning om den tidigare har avslagits och 

inga nya omständigheter tillkommit.
121

 

     Enligt min mening är det med hänsyn till den summariska prövning som sker hos 

KFM inte lämpligt att beslut angående invändningar ges bestående verkan i form av 

rättskraft. Inte heller är det lämpligt att blankt avslå nya ansökningar om verkställighet 

bara för att sådan har varit föremål för prövning tidigare och inga nya omständigheter 

tillkommit. Det förefaller tillräckligt att sökanden själv finner att det inte är mödan värt 

att lägga ned tid och pengar på att göra en ny ansökan om verkställighet, när denne re-

dan tidigare fått avslag och inga nya omständigheter tillkommit. Att KFM då kan hänvi-

sa till sitt tidigare avgörande och förklara att den nya ansökan inte föranleder någon 

annan bedömning är då snarast en bekvämlighetsfråga och detta förfarande bör inte 

ifrågasättas, dock under förutsättning att KFM verkligen förvissar sig om att inga nya 

omständigheter som kan föranleda en ändring har tillkommit.    

 

 

7 Avslutning       

 

I den här uppsatsen har jag sökt använda mig av de praktiska kunskaper som jag har 

erhållit under min tio veckors praktik hos KFM. Jag har lyft fram problem som jag stött 

på under denna tid, både problem som jag själv uppmärksammat och sådant som jag 

diskuterat med arbetskollegor inom KFM.  

     I kronologisk ordning har jag presenterat den del av KFM:s verksamhet som jag av-

sett beröra, nämligen verkställighet. Jag har redogjort för utmätningsförfarandet och för 

exekutionstitlar som en grund för uppsatsen att bygga vidare utifrån. Därefter har jag 

inlett det mer analytiska arbetet med att gå igenom de materiella invändningarna mot 
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verkställighet. Jag har inte gått igenom alla typer av invändningar utan urvalet har moti-

verats av att jag tagit upp de typer av invändningar som jag ägnat mig åt hos KFM. De 

viktigaste problemområdena för dessa invändningar har då sållats fram och jag har sökt 

visa rättsläget som det är och så som det borde vara. 

     I det avslutande kapitlet har jag i ett bredare perspektiv analyserat invändningens 

natur utifrån specifika frågor, d.v.s. hur verkställigheten ska hanteras under tiden för 

prövning av verkställighet, hur handläggningen av invändningar ska gå till, hur sent en 

invändning får framställas, om KFM har skyldighet att fatta beslut med anledning av 

invändningen samt om invändningen har något som kan liknas vid rättskraft. För detta 

avslutande kapitel har jag verkligen försökt greppa de frågor som jag uppmärksammat 

efter diskussion med mina arbetskollegor på KFM. 

     Slutsatsen i arbetet är att själva ramarna för myndighetens prövning av invändningar 

är tydliga, men lämnar mycket spelrum för myndigheten. Vikten av intern enhetlighet 

inom myndigheten är därför av väsentlig betydelse, vilket bl.a. uppnås genom myndig-

hetens egna ställningstaganden. Då dessa ibland lämnar mer att önska har jag försökt 

belysa problem vid hanteringen av vissa invändningar, såsom den om preskription, och 

försökt förtydliga rättsläget. Detta då enhetlighet och ett klarare rättsläge inom myndig-

heten underlättar för myndigheten själv samt utgör en viktig rättssäkerhetsgaranti ge-

nom att det leder till bättre uppfyllande av t.ex. den grundlagsfästa objektivitetsprinci-

pen. Ett resultat av det förhållningssätt som jag har haft, d.v.s. att fylla ut rättsliga 

”luckor” angående hanterandet av invändningar mot verkställighet, är att jag inte sällan 

har haft att falla tillbaka på egna ställningstaganden om vad som är lämpligt och rimligt 

efter att ha vägt förekommande intressen mot varandra. 

     Min förhoppning är att arbetet har bidragit till en större förståelse för rättsområdet. 
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Hovrätten över Skåne och Blekinge beslut 2009-06-24 ärende nr ÖÄ 827-09. 

Hovrätten för Nedre Norrland dom 2011-08-30 mål nr FT 24-11. 

Svea hovrätt beslut 1999-06-16 mål nr ÖÄ 2995-99.  

 

RH 2004:80. 

RH 2005:44. 

RH 2010:19. 
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Från kammarrätterna 

 

Kammarrätten i Göteborg dom 2012-10-30 mål nr 8242-8244-11. 

 

 


