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1 Inledning 
1.1 Bakgrund 
Att äga någonting innebär för de flesta en rätt att fritt förfoga över det ägda.1 Ägaren 

kan därmed fritt utnyttja egendomen som han vill, vilket kan vara att exempelvis låna ut 

eller ge bort egendomen. Det krävs inget partsförhållande för äganderätten, utan någon 

kan äga egendom utan att någon annan har rätt till den.2  

 

Att egendom kan överges synes ha varit en självklarhet i doktrin.3 Samtidigt har det i 

svensk rätt förutsatts att egendom kan vara herrelös, vilken kan förvärvas genom ett 

originärt fång. Som det kommer att visa sig är svaret på frågan inte lika enkelt. Genom 

förfoganderätten, som medföljer äganderätten, finns det möjlighet för ägaren att göra sig 

av med egendomen, antingen genom att kasta bort den, eller genom att överge den. Är 

det då möjligt att hävda att egendom kan bli herrelös? Detta får stor betydelse vid fall 

där kostnader eller nödvändiga åtgärder är kopplade till egendomen i fråga. Till detta 

kopplas frågan om vem som är ansvarig att bära dessa kostnader, eller vem som är 

skyldig att vidta dessa åtgärder.  

 

I de fall en gäldenär har en varaktig betalningsoförmåga, insolvens, kan gäldenären 

försättas i konkurs efter att en konkursansökan lämnats in, antingen av gäldenären själv, 

eller av någon av dennes borgenärer.  Konkursen är en sista åtgärd mot en gäldenär med 

betalningssvårigheter, där gäldenärens samtliga tillgångar tas i anspråk av konkursboet 

för att betala dennes samlade skulder.4  

 

I vissa fall har gäldenärens egendom ett negativt värde, vilket kan grunda sig i att 

egendomen kräver omfattande reparationer för att den ska bli lönsam, eller på grund av 

offentligrättsliga principer som är knutna till blotta innehavet av egendomen.5 Vid dessa 

fall kan konkursboet vara intresserade av att avstå egendomen, med verkan att den åter 

får disponeras av gäldenären. Detta institut, abandoneringsinstitutet, är omdiskuterat i 

svensk rätt, och inget klart svar finns ännu. En del av uppsatsens syfte är att utreda just 

																																																								
1 Myhrman, Äganderätt och samhällssystem, s. 19, i Äganderätt och egendomsskydd, Strömholm m.fl.  
2 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s. 23.  
3 Se bl.a. Undén, Svensk sakrätt 1, s. 79.  
4 Welamson, Mellqvist, Konkurs och annan insolvensrätt, s. 13.  
5 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s. 427.  
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detta, om det är möjligt att abandonera egendom i konkurs. Till abandoneringsinstitutet 

finns ett antal frågor som är nödvändiga att ta upp till diskussion. Sådana frågor är bland 

annat vem som bär ansvaret för egendomen, om det är en juridisk person som går i 

konkurs, och därefter avvecklas. En ytterligare fråga är vem som är ansvarig för 

eventuella kostnader som är hänförliga till egendomen.  

 

Frågan om egendom kan bli herrelös har därmed stor betydelse för 

abandoneringsinstitutet i stort, vilket öppnar upp en rad med problem som inte har 

uppmärksammats av lagstiftaren.   	

	
1.2 Syfte och frågeställning  
Uppsatsen kommer inledningsvis att behandla äganderätten som rättighetsbegrepp, för 

att kunna utreda om egendom kan bli herrelös. Därefter diskuteras möjligheten till 

abandonering i konkurser, och de eventuella rättsverkningar ett sådant institut medför. 

Uppsatsen kommer härav att utreda rättsverkan av att ett konkursbo avstår från viss 

egendom som ingår i konkursboet. Framställningens syfte är att utreda om egendom, 

genom abandonering i konkurs, kan bli herrelös, och vilka rättsverkningar detta medför.  

 

För att uppnå syftet med uppsatsen kommer följande frågor att behandlas: kan egendom 

bli herrelös? Är abandonering i konkurs möjligt? Samt; kan egendom bli herrelös 

genom abandonering i konkurs? 

 

1.3 Avgränsningar  
Inledningsvis kommer äganderätten i stort att diskuteras. Ett problem med att undersöka 

ett rättsområde som verkar sträcka sig över hela civilrätten är att avgränsa arbetet till ett 

enda rättsligt område.  För att göra uppsatsen så koncentrerad som möjligt har vissa 

avgränsningar varit nödvändiga att göra. En sådan är den lagstadgade äganderätten i 

EKMR. Denna kommer inte att beröras, då detta faller utanför syftet för uppsatsen. 

Diskussionen om herrelös mark har också valts bort, då den förtjänar en egen uppsats. I 

syfte att vara vägledande i diskussionen nämns det dock på några ställen. Eventuella 

straffrättsliga sanktioner, i samband med förvärv av äganderätt eller olovliga 

besittningsrubbningar, har inte heller diskuterats mer ingående, då även det faller 

utanför uppsatsens syfte.  
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I andra delen av uppsatsen diskuteras ansvar för juridiska personer.  I denna del har en 

avgränsning gjorts till enbart aktiebolag, mer konkret dess upphörande och det 

personliga ansvaret som gäller enligt aktiebolagslagen (2005:552, ABL). De principiella 

resonemang som förs om detta ansvar och upplösningen av aktiebolag bör enligt min 

mening ändå utan allt för stora problem kunna appliceras på andra juridiska personer, 

med tillhörande lagstiftning.  

 

1.4 Metod 
Följande uppsats bygger på rättsdogmatisk metod. Rättsdogmatik förknippas primärt 

med en rekonstruktion av gällande rätt, men metoden tillåter även ett kritiskt 

metodperspektiv utanför gällande rätt för att försöker hitta alternativa, ideala lösningar 

på den rättsliga regleringen. 6  Den rättsdogmatiska metoden baseras på tillämplig 

lagstiftning, förarbeten, praxis och doktrin. Då varken äganderätten eller 

abandoneringsinstitutet är reglerat i svensk rätt har det funnits vissa svårigheter med att 

utröna gällande rätt.  Uppsatsen baseras med anledning härav främst på doktrin och 

rättspraxis i syfte att söka besvara uppsatsens frågeställningar, men viss utblick görs till 

närliggande lagstiftning och lagrum med tillhörande förarbeten. Det förs i uppsatsen en 

löpande diskussion de lege ferenda, i syfte att se om det finns bättre lösningar på den 

lagstiftning och praxis som finns idag, som bör genomföras av lagstiftaren.  

 

1.5 Disposition 
Den fösta halvan av uppsatsen behandlar äganderätten, hur denna uppstår och om det är 

möjligt för egendom att bli herrelös genom ett bortkastande eller ett borttappande. Efter 

ett detta inledande kapitel följer en överblick över äganderätten som helhet. Kapitlet 

innefattar en definition av äganderätten som sådan, från äganderätten som idé till gängse 

uppfattning idag, hur äganderätter kan förvärvas, samt frågan om hur besittning och 

äganderätt hör ihop. Vidare diskuteras möjligheten till äganderättens upphörande genom 

lag. I det efterföljande kapitlet redogörs för om lös respektive fast egendom kan bli 

herrelös, och hur detta kan ske i förhållande till äganderätten. Därefter diskuteras 

skillnaden mellan hur egendom kan bli herrelös beroende på om det rör sig om lös eller 

fast egendom, och vilka effekter detta får.  

																																																								
6 Jareborg, Rättsdogmatik som vetenskap, SvJT 2004, s. 4.  
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Den andra halvan av uppsatsen behandlar konkurser och om det finns möjlighet att 

under konkurser överge egendom, så kallad abandonering. Först utreds hur en konkurs 

fungerar, dess grundläggande syfte och dess aktörer. I det efterföljande kapitlet 

diskuteras möjligheten till abandonering i konkurser och de eventuella rättsverkningar 

ett sådant institut medför. Därefter diskuteras möjligheten att genom abandonering göra 

egendom herrelös. Slutligen följer avslutande kommenterar. Själva analysen av 

uppsatsen sker löpande, men kommer även att presenteras i det avslutande kapitlet.  

 

2 Äganderätt 
2.1 Äganderätten som idé 
Äganderätt är en uppfattning om ett materiellt eller immateriellt rättighetsanspråk, där 

ägaren har kontroll och makt över individuellt bestämd egendom, med vissa 

befogenheter att förfoga över egendomen i fråga.7 Men hur vet vi att någon äger denna 

egendom och hur uppstår äganderätten till den, och kan äganderätten gå förlorad för den 

ursprunglige ägaren?   

 

Att försöka definiera begreppet äganderätt är inte helt oproblematiskt. Bakgrunden 

kring äganderätten och hur denna uppstått är omdiskuterad inom idéhistorien. Begreppet 

äganderätt kan således variera. Hur och varför äganderätten uppstått kan med en 

teoretisk utgångspunkt förklaras genom John Lockes egendomslära. Locke är en av den 

västerländska filosofins viktigaste företrädare och han var verksam i England i slutet på 

1600-talet. För eftervärlden är han mest känd som empirismens grundare och den 

moderna liberalismens första klara representant.8. Locke hävdade, genom läran om 

property, att egendom ska innefatta samtliga rättigheter som en människa på något sätt 

kan avyttra, med utgångspunkt i den egna personen, och att begreppet således inte ska 

tolkas i en snäv bemärkelse till att bara avse egendom.9  

 

Syftet med läran om property var inte i första hand att konstruera en teori om 

äganderätten, utan fyllde istället två andra syften. För det första innebar konstruktionen 
																																																								
7 Malmström och Ramberg, Civilrätt, s. 72.  
8 Nergelius, Zetterquist, Kontraktsteorier, s. 39, i Rättsfilosofi: Samhälle och moral genom tiderna, 
Nergelius (red.).  
9 A.a. s. 41.  
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att olika rättigheters uppkomst frikopplades från det politiska samhället, varför det inte 

var nödvändigt för en rättighets existens att den först erkändes i lagen, utan 

rättigheternas ursprung kunde finnas redan i naturtillståndet. I det naturliga tillståndet 

ägde människan den egna personen, och genom arbete med den egna personen kunde 

människan bli ägare av egendom. För det andra var propertyläran framför allt ett försvar 

mot godtycklig beskattning. Då äganderätten genom propertyläran inte längre härleddes 

från suveränen eller fursten, så kunde den inte heller göra anspråk på medborgarnas 

egendom, om inte samtycke från dem själva gavs.10  

 

Det viktiga ändamålet med Lockes lära var att genom att tillerkänna människor rätten 

(property) till att sälja sitt eget arbete, så vinner dessa säkerheter mot den utsatthet som 

råder i naturtillståndet. Locke ansåg att makt som utövas utan property är despotisk och 

det är framför allt property som gör människan till en självständig och moralisk 

kännande individ.11 Lockes tes var alltså att den som tillägnar sig något genom eget 

arbete, även har rätt till detta. Av andra författare har Locke tolkats så att ägande 

framspringer ur arbete, och att det inte är överenskommelser som rättfärdigar arbete, 

utan det är skapandet av nya värden som rättfärdigar den enskilda egendomsrätten.12 Jag 

anser att det därför går att säga att Lockes egendomslära kan tolkas på två sätt, vilka var 

för sig kan besvara två frågor om äganderätten. Frågan om hur det enskilda ägandet 

ursprungligen uppkom besvaras genom att arbete skapar äganderätt till egendom, medan 

frågan om varför en viss enskild äganderätt uppstår besvaras genom att värdeökning 

som människan tillför skapar äganderätt till egendom.  

 

2.2 Äganderättsuppfattningen idag  
Idag är den gängse uppfattningen att äganderätten tolkas som en förfoganderätt, där 

ägaren har rätt att fritt förfoga över egendomen och även utesluta andra från rätten till 

förfogande.13 Genom äganderätten får ägaren fritt utnyttja egendomen precis som han 

vill, om inte begränsningar följer av lag eller avtal som ägaren själv har ingått 

(exempelvis ett nyttjanderättsavtal till egendomen).  Ägaren kan således påta sig olika 

begränsningar, varför man talar om äganderättens elasticitet – ägarens befogenheter 

																																																								
10 A.a. s. 41f.  
11 A.a. s. 42.  
12 Nordin, Privat egendom: om ägande och moral, s. 18f.  
13 Myhrman, Äganderätt och samhällssystem, s. 19, i Äganderätt och egendomsskydd, Strömholm m.fl.  
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över egendomen kan komma att växla.14 Äganderätten kräver inget partsförhållande, 

utan en person kan äga egendom, exempelvis en bil, utan att några andra personer har 

rätt till bilen.15 Äganderätt kan bara avse rättsobjekt, det vill säga lös och fast egendom. 

Fysiska personer kan inte ägas i juridiskt mening, men de kan bindas genom kontrakt 

som exempelvis äktenskap och anställning.16  

 

En möjlig definition av äganderätten har lagts fram av Åhman. Hon konstaterar att 

själva begreppet äganderätt bör ses som ett rättsfaktum vilket medför vissa 

rättsföljder. 17  Nergelius utgår ifrån att äganderätten kan ses som ett i lag och 

internationella konventioner reglerat och definierat knippe med rättigheter, vilket 

innebär att en person kan inneha egendom, vägra tillträde till egendomen, samt avyttra 

och disponera egendomen fritt. Detta gäller för såväl fast som lös egendom, och även 

immateriella rättigheter, inklusive nyttjanderätter. Både fysiska och juridiska personer 

kan ha äganderätt, vilket i praktiken torde åberopas oftast mot andra enskilda, 

exempelvis genom det praktiskt viktiga skyddet mot stöld, men det kan även åberopas 

mot det allmänna.18  

 

För begreppet äganderätt antar Hedenius två dimensioner. Den första dimensionen avser 

graden av ägarens besittningsskydd för den ägda saken, där idealet är ett fullkomligt och 

undantagslöst besittningsskydd. Den andra dimensionen, förfogandefrihet, avser en 

frihet att förfoga över det ägda genom att sälja eller på annat sätt överlåta saken, 

exempelvis genom gåva eller arv, eller att träffa avtal om saken. Hedenius har valt dessa 

två dimensioner, besittningsskydd och förfogandefrihet, därför att de har fördelen att de 

kan variera oberoende av varandra.19  

 

																																																								
14 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s. 23. 
15 A.a. s. 26.  
16 Roos, Äganderätten i dagens Sverige, s. 44, i Äganderätt och egendomsskydd, Strömholm m.fl.  
17 Åhman, Egendomsskyddet: Äganderätten enligt artikel 1 första tilläggsprotokollet till den Europeiska 
konventionen om de mänskliga rättigheterna, s. 68f.  
18 Nergelius, De europeiska domstolarna och det svenska äganderättsskyddet, s. 12.  
19 Hedenius, Analysen av äganderättsbegreppet, s. 54f, i Filosofi och rättsvetenskap, Belfrage, Stille 
(red.).  
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2.3 Äganderättens två dimensioner 
2.3.1 Besittningsskydd 

Med begreppet besittning menas att en person de facto innehar en sak och besittning 

avser det skydd som ägaren enligt rättsordningen har mot att ofrivilligt bli frånhänd en 

sak, till vars besittning han har rätt.20  Den som besitter en sak presumeras vara ägare till 

den. Om någon hävdar bättre rätt till saken är det den som saknar besittning som har 

bevisbördan för påståendet.21 Besittning kan sägas föreligga när någon har omedelbar 

kontroll, eller rådighet, över egendomen. Av detta följer att varje person torde besitta de 

kläder som han eller hon har på sig,22 och detsamma lär gälla när en person har uppsikt 

över egendom som finns i en omedelbar närhet.23  

 

Besittning torde även föreligga till egendom som befinner sig i en lokal, som någon har 

rådighet över. Ett exempel på detta utgör NJA 1956 s. 533, där en kamera hade ställts 

på en disk i en lokal som ägdes av ett pantbolag. En man hade kommit in i lokalen för 

att lösa ut en pant och ett affärsbiträde hade tillsammans med ägaren till kameran 

tillfälligt lämnat lokalen. Mannen tog sedan kameran för att lämna in den till polisen 

som hittegods för att erhålla hittelön. HD fann att kameran vid ett sådant förhållande var 

om ej i ägarens så i pantbolagets besittning, varför mannen dömdes för egenmäktigt 

förfarande. Kameran kunde inte anses vara kvarglömd eller borttappad egendom. Av det 

anförda kan utläsas att redan innehavet av nycklar kan innebära besittning till föremål, 

exempelvis till egendom i ett hus dit man har nycklar.24 Detta stöds av NJA 1946 s. 524, 

där en värnpliktig man hade använt en bil utan lov. Han hade dock i egenskap av 

bilförare ständigt haft hand om bilnycklarna och ansågs därmed ha haft bilen i sin 

besittning sedan tidigare.  

 

I anslutning till det anförda bör dock nämnas ett viktigt undantag, nämligen att ingen 

har besittning om saken har införts i en lokalitet av någon som har omedelbar rådighet 

över saken, och besittningen till densamma inte har upphört. Om A besöker B:s bostad 

så har inte A besittning till B:s kläder och skor. Undantag görs även för lokaler dit 

allmänheten har tillträde, exempelvis idrottsarenor, offentliga toaletter eller mässhallar. 

																																																								
20 A.a. s. 54f.  
21 Malmström och Ramberg, Civilrätt, s. 74.  
22 Zackariasson, Borgenärsskydd och specialitet, s. 107.  
23 Beckman, Rättspraxis om besittning, s. 73, i Festskrift till Håkan Nial, 1966.  
24 Zackariasson, Borgenärsskydd och specialitet, s. 108.  
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Likväl så görs undantag vid de fall där man tillfälligt vistas i en lokalitet, exempelvis ett 

hotell, en restaurang eller en butik. En hotellgäst har inte hotellrummets inventarier i sin 

besittning, och en kund inte har butikens varor i sin besittning.25 Att notera är dock att 

det straffrättsliga besittningsbegreppet skiljer sig något från det civilrättsliga. Vid 

tillgreppsbrotten är olovligt tagande det grundläggande rekvisitet, vilket är tänkt att 

bygga på det civilrättsliga besittningsbegreppet trots att lagen inte definierar ”taga” som 

i ”tagande i besittning”. Att kriminalisera tillgreppsbrott är ett led i besittningsskyddet, 

där det är tagandet till sig som är det väsentliga, och ett tagande förutsätter därför inte 

att det tagna finns i någons besittning.26  

 

Besittningsskyddet är ett nödvändigt skydd för äganderättsskyddet, och är till för 

ägarens skull. För att regeln ska kunna fylla sitt ändamål krävs det att den är allmän. 

Konsekvensen av detta blir att även andra än den rätte ägaren kan erhålla 

besittningsskydd för egendomen i fråga. Besittningsskyddet är inte inskränkt till de fall 

då egendomen är inom räckhåll för ägaren. I vissa fall krävs det att ägaren lämnar sin 

egendom utan uppsikt, exempelvis egendom i ett sommarhus eller verktyg i ett garage. 

Föremålen behöver då ett besittningsskydd, vilket bör medgivas endast då främmande 

personer kan iaktta att egendomen innehas av någon. Sålunda krävs att ett 

besittningsförhållande ska vara skönjbart för att förtjäna besittningsskydd. 27  Ett 

besittningsförhållande kan upphöra genom att besittaren kastar eller tappar bort saken, 

men kan även bero på en naturhändelse. Vanligtvis upphör dock ett 

besittningsförhållande genom att någon annan istället får besittning över egendomen. 

Detta är dock inte fallet om någonting har blivit kvarglömt av besittaren och han vet var 

han ska återfinna den.28  

 

NJA 1952 s. 177 är ett exempel på hur besittning kan upphöra genom en naturhändelse, 

men behandlar även frågan om när ett föremål ska anses ha kommit i någons besittning. 

I rättsfallet hade en spärrballong, som tillhörde engelska staten, lossat och drivit in över 

svenskt territorium där wiren till ballongen hade fastnat i ett träd. Ballongen upptäcktes 

av tre män som förtöjde wiren vid trädet. Senare föll trädet och då placerade männen 

tunga stenar på och intill trädet, varefter de rapporterade händelsen till 
																																																								
25 Jareborg, Friberg, Brotten mot person och förmögenhetsbrotten, s. 132.  
26 A.a. s. 131.  
27 Undén, Svensk sakrätt 1, s. 28f.  
28 Beckman, Rättspraxis om besittning, s. 74f, i Festskrift till Håkan Nial, 1966.  
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polismyndigheten. HD framhöll att ballongen inte kunde anses vara i någons besittning 

när männen påträffade ballongens wire, men att de vidtagna åtgärderna för ballongens 

förtöjande medförde att ballongen hade kommit i männens besittning. Efter att männen 

rapporterat händelsen till polismyndigheten och två tjänstemän kommit till platsen, 

ansågs de ha överlämnat besittningen till kronan. Av rättsfallet kan utläsas att det inte 

ställs särskilt omfattande krav på en eventuell ockupant för att egendom ska anses ha 

kommit i dennes besittning. I rättsfallet hade redan ballongens wire fastnat i ett träd och 

de åtgärder som vidtogs av upphittarna var att fästa wiren samt att se till att trädet låg 

kvar för att ballongen inte skulle slita sig och åka iväg.  

 

Reglerna om besittningsskydd avser att stärka ägarens, genom äganderätten, givna 

rättsskydd och skydda en legitim besittare till en sak. Som kommer att beskrivas nedan 

under avsnitt 2.4 finns det regleringar rörande äganderättsförvärv till egendom. Det kan 

sålunda förutsättas att medborgare inrättar sig i överrensstämmelse med de bestående 

rättsreglerna som föreligger när de förvärvar egendom.  Det är knappast rimligt att en 

person ska kunna bevisa sin äganderätt till sina samtliga tillhörigheter. Det är på så vis 

rimligt att vid en eventuell tvist, om rätten till viss egendom, så presumeras den som 

besitter egendomen vara behörig innehavare, tills motsatsen bevisas eller görs 

sannolik.29   

 

Frågan om besittningen är att se som en rätt, eller som ett faktiskt förhållande, har 

diskuterats i doktrin. Besittningsskyddet innebär vissa rättsliga förmåner för besittaren, 

vilket av vissa författare har uttryckts som att besittaren har en sakrätt till egendomen. 

Av andra författare har det framförts att besittningen är en motsats till en sakrätt – en 

person som besitter en sak är skyddad i besittningen, och det faktum att han besitter 

egendomen är tillräckligt för att besittningsskyddet ska gälla. Det hävdas då att 

besittningen i sig är ett faktiskt förhållande, vilket kan medföra vissa rättsverkningar.30 

Min uppfattning är att besittningen är ett faktiskt förhållande, så länge som den är synlig 

för utomstående. Genom besittningen är ägaren skyddad från att bli frånhänd 

egendomen och därför krävs det att den är allmän. Konsekvensen av att regeln är allmän 

blir att även andra än den rätte ägaren kan erhålla besittningsskydd till egendomen i 

fråga. Denna konsekvens känns däremot inte orimlig i förhållande till det skydd som 
																																																								
29 Undén, Svensk sakrätt 1, s. 30.  
30 Undén, Svensk sakrätt 1, s. 32.  
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den rättmätige ägaren får, då jag har svårt att se att det i många fall tillkommer ett 

besittningsskydd till felaktiga innehavare.   

 

2.3.2 Förfoganderätt 

Den förfogandefrihet över egendom som någon äger innebär bland annat att ägaren har 

frihet att avhända sig besittningen och/eller förfogandet till egendomen. Detta kan ske 

genom avtal (exempelvis ett nyttjanderättsavtal eller en pantsättning av egendomen) och 

den förfoganderätt som ingår i äganderätten innebär att det är ägaren och ingen annan 

som har rätt att sluta sådana avtal. Det kan även innebära att skänka bort, testamentera 

eller förstöra saken i fråga. Det väsentliga med förfoganderätten är just detta, att 

avhändandet av sin besittning och/eller förfogande beror på ägarens fria vilja.31  

 
2.4 Förvärv av äganderätt 
2.4.1 Derivativa och exstinktiva fång 

Att bli ägare till ett föremål sker genom laga fång. Dessa förvärvsgrunder brukar delas 

in i huvudgrupperna originära, derivativa och exstinktiva fång.32 Ett derivativt fång 

innebär att äganderätten, eller annan rätt, härleds från den föregående ägaren. Derivativa 

fång indelas i sin tur i singular- och universalfång. Ett singularfång sker genom olika 

former av överlåtelser, exempelvis köp, byte och gåva. Det som är kännetecknande för 

dessa typer är att rättighetsinnehavaren överlåter hela sin rätt till någon annan. Till 

singularfång hör även upplåtelse, vilket innebär att rättighetshavaren upplåter en del av 

sin rättighet genom exempelvis nyttjanderätt eller panträtt i egendomen. Vid 

universalfång inträder istället den nya innehavaren i den tidigare innehavarens ställning, 

genom att tillgångarna fortfarande kan tas i anspråk för betalning av den ursprunglige 

innehavarens skulder. Typexempel på universalfång är arv och testamente, men kan 

även innebära likvidation eller utskiftning av bolagsegendom.33 

 

Ett exstinktivt fång är där en rättighetsinnehavare inte härleder rätten från den tidigare 

innehavaren, utan förvärvar rätten i strid mot den tidigare innehavarens rätt. Den 

ursprunglige innehavarens rätt utsläcks då. Ett exempel på ett exstinktivt fång är 

godtrosförvärv av lösöre vid köp av egendom som innehar ett äganderättsförbehåll, eller 

																																																								
31 Hedenius, Analysen av äganderättsbegreppet, s. 59, i Filosofi och rättsvetenskap, Belfrage, Stille (red.).  
32 Undén, Svensk sakrätt 1, s. 72.  
33 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s. 48.   
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då köp sker från någon som otillbörligt tillgodogjort sig egendomen, exempelvis genom 

stöld. Till exstinktiva fång kan även räknas tvångsförvärv, såsom expropriation.34  

 

2.4.2 Originära fång 

Genom ett originärt fång härleder inte rättighetshavaren sin rätt från någon, utan istället 

tar någon över en herrelös egendom. Den som tar hand om egendomen blir således 

ägare genom ockupation. Ett sådant äganderättsförvärv kan i vissa fall förekomma 

avseende lös egendom.35 Ockupation innebär att ett besittningstagande sker, och den 

som först omhändertar den herrelösa egendomen blir således ägare till den. 36 

Ockupation av herrelös mark kan inte längre ske i Sverige då all mark som inte ägs av 

enskild anses tillhöra staten.37 Således går det inte längre att definiera mark som 

herrelös.   

 

Till originära fång bör även nämnas fynd. I sådana fall rör det sig om föremål som har 

varit i någons ägo, men som på grund av att föremålet kastats bort eller tappats bort inte 

längre är i ägarens besittning. Bortkastad egendom, res derelictae, kan tas till vara av 

vem som helst. Det kan röra sig om en tidning på tåget, en cigarettfimp, eller en gammal 

duk. Äganderätt uppstår då för tillvaratagaren av egendomen genom ockupation.38  När 

någon hittar ett bortkastat föremål blir upphittaren ägare till saken, såtillvida han tar 

hand om den. Det finns ingen regel om anmälningstvång eller liknande för bortkastade 

saker, men vid borttappade eller förlorade föremål finns regler om anmälningsplikt som 

måste följas för att ägaren ska ha möjlighet att återfå föremålet. Om anmälningsplikten 

inte iakttas kan straffrättsligt ansvar inträda för upphittaren enligt 10 kap. 4 § 

brottsbalken (1962:700), BrB, om olovligt förfogande eller 10 kap. 8 § BrB om 

fyndförseelse. Ägaren kanske dock inte anmäler sitt borttappande, och i sådana fall kan 

upphittaren bli ägare till föremålet. Här bör lagen (1938:121) om hittegods, HgL, 

noteras.39  

																																																								
34 A.a. s. 48f.  
35 A.a. s. 43.  
36 Undén, Svensk sakrätt 1, s. 73.  
37 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom s. 43, med hänvisning till NJA 1981 s. 1. 
38 Undén, Svensk sakrätt 1, s. 79.  
39 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s. 43f. Se även avsnitt 3.1.2 nedan om borttappad egendom.  
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2.5 Äganderättens upphörande genom lag  
2.5.1 Godtrosförvärvslagen  

Det absoluta ägandet av egendom kan upphöra genom lag. Förutsättningarna för 

godtrosförvärv finns i lag (1986:796) om godtrosförvärv av lösöre, GfvL. Av 2 § 

nämnda lag framgår att ett godtrosförvärv endast kan ske vid överlåtelse, vilket kan vara 

både köp, byte och gåva. Vidare krävs det att överlåtaren varken är ägare till lösöret, 

eller är behörig att förfoga över det, samt att förvärvaren har fått lösöret i sin besittning 

och var i god tro om överlåtelsen. Lagen kan tillämpas vid dubbelöverlåtelser, det vill 

säga när överlåtaren en gång har varit ägare till lösöret men tidigare överlåtit densamma 

till någon annan, och kan även tillämpas i fall där överlåtaren påstår att han handlar för 

annans räkning, exempelvis som fullmäktig, men som saknar behörighet.40 Tidigare 

täckte GfvL fall där överlåtaren hade stulit egendomen, haft den till låns, eller köpt den 

på avbetalning med ett äganderättsförbehåll utan att fullt betalat egendomen. Nya regler 

trädde i kraft den 1 juli 2003, vilka innebär att godtrosförvärv inte kan ske när lösöret 

frånhänts ägaren genom att någon olovligen tagit egendomen, eller tillägnat sig det 

genom våld.41 Att noteras vid dessa situationer är 4 § GfvL om hävd, vilken i korthet 

innebär att en bestulen ägare förlorar sin äganderätt om någon har innehaft lösöret i tio 

år efter det att han har förvärvat egendomen, och varken under förvärvet eller under 

innehavet borde ha misstänkt att överlåtaren saknade rätt att förfoga över egendomen. 

Det krävs således god tro i tio år för att kunna förvärva lös egendom genom hävd.42  

 

En förutsättning för att kunna göra ett godtrosförvärv är att överlåtaren har haft saken i 

sin besittning, där besittningen således har en legitimerande funktion. Slutligen krävs att 

förvärvaren i god tro fått egendomen i sin besittning. Det besvärliga vid tillämpningen 

av GfvL är rekvisitet god tro. För att underlätta bedömningen om när god tro förelegat 

innehöll GfvL en särskild regel om detta i dåvarande 3 §. Enligt lagrummet skulle 

förvärvaren anses varit i god tro endast då han inte borde ha insett att överlåtaren 

saknade rätt att förfoga över egendomen.43 I anledning av SOU 1995:52 gjordes den 1 

januari 1999 en ändring i 3 § GfvL44, vilket innebär att godtrosförvärv numer är 

																																																								
40 A.a. s. 65.  
41 NJA II 2003 s. 126f.  
42 Håstad, Supplement 2004 till Sakrätt avseende lös egendom, s. 8.  
43 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s. 66ff.  
44 NJA II 2003, s. 125.  



 19 

uteslutet om förvärvaren borde ha misstänkt att överlåtaren saknade förfoganderätt.45 

Således stärktes kravet på god tro hos förvärvaren. Lagtekniskt har förutsättningarna i 

allmänhet för godtrosförvärv av lösöre samlats i 2 § GfvL, och undantaget för lösöre 

som stulits eller frånhänts ägaren genom rån har tagits upp i 3 § nämnda lag.  

 

GfvL bygger på exstinktionsprincipen, vilken innebär att en förvärvare som är i god tro 

blir ägare till egendomen, även om den förvärvats från någon som inte har rätt att 

överlåta den. Vidare så gäller vindikationsprincipen vid lösöre som olovligen tillgripits 

och överlåtits vidare, vilken innebär att den ursprunglige ägarens rätt till återkrav utan 

lösen består, trots att förvärvaren varit i god tro. Undantaget är 4 § GfvL om hävd. 

Således är det möjligt att bli frånhänd sin äganderätt om någon gör ett godtrosförvärv av 

lösöret, i enlighet med reglerna i GfvL.46  

 

2.5.2 Hittegodslagen  

HgL innehåller allmänna regler om hittegods, samt bestämmelser om och hänvisningar 

till andra lagar för andra former av fynd. Lagen syftar till att en bortkommen egendom 

ska återställas till den rättmätige ägaren, varför det även finns bestämmelser om 

upphittarens skyldigheter, såsom anmälningsplikt i 1 § och vårdplikt i 2 §. Fyndet ska 

anmälas direkt till polismyndigheten, men är ägaren känd för upphittaren får han istället 

underrätta ägaren om fyndet. Om en anmälan har gjorts ska polismyndigheten 

underrätta ägaren till godset, om ägaren är känd. Om en upphittare inte anmäler fyndet 

till polismyndigheten, eller direkt till ägaren, ådrar sig upphittaren straff enligt 5 § HgL. 

Det finns inte något krav i HgL på att en upphittare måste ta hand om fyndet, utan 

reglerna om vårdplikt träder i kraft först vid ett faktiskt omhändertagande.47 Däremot 

krävs det enligt 2 § HgL att hittegods ska vårdas väl.   

 

Förutsättningarna för ett laga fång enligt HgL är att egendomen ska ha kommit ur 

ägarens besittning och kommit i upphittarens besittning. Det krävs vidare att ägaren 

antingen ska vara okänd inom tre månader från att fyndet anmäldes hos 

polismyndigheten, eller ha underlåtit att efterfråga egendomen under en månad från det 

																																																								
45 Prop. 1997/98:168 s. 4.  
46 Zetterström, Sakrättens fyra huvudfall, s. 25.  
47 Prop. 1938:32 s. 13.  



 20 

att ägaren blev av polismyndigheten underrättad om fyndet.48 Slutligen kan ett laga fång 

ske om ägaren kan anses ha uppgivit sin rätt till egendomen.49 Det är således möjligt att 

även genom att beakta reglerna i HgL förvärva äganderätten till egendom som har blivit 

bortkommen.  

 

2.6 Äganderätt och besittning – två åtskilda begrepp? 
I förevarande kapitel har det diskuterats hur äganderätt ska definieras, och hur 

äganderätten förhåller sig till besittning. Besittning och äganderätt är två åtskilda 

begrepp, men tycks på något sätt ändå hänga ihop, varför det inte är helt givet om det 

går att säga om de skiljer sig åt, eller vad som skiljer dem åt. Besittningen i sig ger en 

presumtion för ägande, trots att besittaren inte har omedelbar kontroll över egendom, 

samtidigt som äganderätt i sig medför en besittningsrätt. Är det trots dessa svårigheter 

möjligt att konstruera ett traditionellt äganderättsbegrepp? 

 

Det verkar som att man inom den juridiska diskursen utgår ifrån att allting ägs av 

någon. Den underliggande idén är att mark som inte uttryckligen ägs av någon, det vill 

säga tidigare herrelös mark, tillhör staten. Detta framgår av NJA 1981 s. 1, där HD 

uttalade: 

 ”Men det har här varit fråga om herrelös mark, och beträffande sådan mark 
finns det i och för sig inte något hinder att anta att staten förvärvat äganderätt 
utan ett laga fång i vanlig mening. Som jämförelse kan nämnas att staten anses 
ha blivit ägare till de norrländska skogarna utan att ett sådant fång har 
förekommit”.50  

Kan man med detta uttalande som grund hävda att all egendom som ingen äger tillhör 

staten? Det skulle i och för sig kunna vara en möjlig lösning, men jag ställer mig 

frågande till om det över huvud taget finns egendom som ingen äger, från det att 

egendom skapas och uppstår.  

I linje med Lockes lära om property, där det antogs att människan ägde den egna 

personen och genom arbete med denna kunde människan bli ägare av egendom,51 vill 

jag hävda att den som skapar egendom även blir ägare till densamma. Troligtvis har den 

																																																								
48 Lindskog, Något om övergiven egendom, s. 350, i Festskrift till Sveriges Advokatsamfund, 1987.  
49 Se mer om detta nedan under avsnitt 3.1.2.  
50 Se referatet på s. 227.  
51 Nergelius, Kontraktsteorier, s. 41f, i Rättsfilosofi: Samhälle och moral genom tiderna, Nergelius (red.).  
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som skapar något köpt in material till egendomen och sedan tillfört arbete till 

densamma. Således kan ingen egendom vara utan ägare, eller vara herrelös, redan 

genom sin existens. Huruvida egendom vid ett senare tillfälle kan bli herrelös kommer 

att diskuteras strax nedan under avsnitt 3.1. Lockes tes var att den som tillägnar sig 

något genom eget arbete även har rätt till detta, det vill säga att skaparen erhåller 

äganderätten till egendomen. Trots att Lockes lära om property kan anses vara allt för 

vid för att passa dagens moderna definition av äganderätt tycker jag den kan vara 

vägledande i ett försök att konstruera ett för idag traditionellt äganderättsbegrepp. 

Utifrån vad som i förevarande kapitel har anförts är min uppfattning att äganderätten 

bör tolkas på följande sätt: äganderätt och besittning är två begrepp som på något 

underligt sätt hänger ihop, men de måste trots det ses som två åtskilda begrepp. 

Äganderätten bör ses som en förfoganderätt, där ägaren får och kan förfoga fritt över 

egendomen, om inte begränsningar följer av lag eller avtal som ägaren har ingått, 

samtidigt som han har rätt att utesluta andra från rätten till förfogande. Genom att 

förvärva äganderätt till egendom så medförs även besittning. Begreppet besittning är 

den faktiska makten, rådigheten, över egendomen och besittningsskyddet tillkommer 

ägaren till saken. När någon köper en vara så tar personen vanligtvis även med sig varan 

hem. Därför kan besittningen i sig utgöra en presumtion för ägande, men jag anser att 

utan skönjbar besittning kan ingen sådan presumtion göras. Skönjbar besittning är då 

främmande personer kan iaktta att egendomen innehas av någon, exempelvis genom att 

någon besitter ett par nycklar till ett hus eller då någon har ett klädesplagg på sig. Om 

besittningen inte är skönjbar för utomstående kan ingen presumtion för ägande göras, 

varför det i sådana fall krävs att ägaren bevisar sin rätt till egendomen för att erhålla 

besittningsskyddet.  

Begreppet äganderätt bör därför ses som ett idealtypsbegrepp, vilket antar 

dimensionerna besittningsskydd och förfogandefrihet. Förfogandefriheten avser den rätt 

som ägaren erhåller, och innebär rätten att förfoga över det ägda. Besittningsskyddet är 

det skydd som tillkommer äganderätten genom att ta egendomen i sin besittning. För att 

erhålla skyddet krävs det att besittningen är skönjbar för utomstående. För att vidare 

analysera begreppet bör man ange var relationen mellan ägaren och den ägda saken 

består.  
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3 Herrelös egendom 
3.1 Lös egendom 
För att ett originärt fång ska komma till stånd genom ockupation krävs det att 

egendomen är övergiven, eller herrelös. Som ovan beskrivits presumeras den som 

besitter egendomen även ha äganderätten till den. Men om ingen besitter föremålet, hur 

kan vi då vara säkra på vem som är den egentlige ägaren, om det över huvud taget finns 

en ägare? Och finns det en möjlighet att som ägare göra sig av med sina föremål så att 

den blir herrelös? 

 

De olika slag av övergiven egendom som har ansetts föreligga då HgL inte är tillämplig, 

och där äganderätten inträder omedelbart genom ockupation, är: a) egendom av 

obetydligt värde, b) egendom som är utsatt för snar försämring och som inte kan säljas, 

c) förlorad egendom som ägaren inte kan styrka sin rätt till, och d) egendom som blivit 

bortkastat av ägaren.52  

 

Att ställa upp olika typer av övergiven egendom är inte helt oproblematiskt. Punkt c, 

egendom som ägaren inte kan styrka sin rätt till, är snarare än processrättslig fråga där 

det handlar om ägarens möjlighet att bevisa sin äganderätt. Det handlar då inte längre 

om att man har haft en äganderätt men att den har gått förlorad, utan det är enbart en 

bevisfråga. Det görs även skillnad mellan olika egendomsslag vid en dylik uppställning 

av övergiven egendom. Detta är tydligt under punkt a, egendom av obetydligt värde. 

Var och när ska det dras en gräns för att bedöma att viss egendom är av sådant 

obetydligt värde att det går att ockupera densamma?  

 

Genom att kategorisera olika typer av egendom är det egentligen inte fråga om ett 

traditionellt äganderättsbegrepp längre. I avsnitt 2.6 anförde jag att äganderätt bör ses 

som ett idealtypsbegrepp där ägaren erhåller ett besittningsskydd och även en fri 

förfoganderätt. Äganderätten, som medför ett skydd och en rätt, bör vara detsamma för 

all slags egendom, och således inte i förhållande till den uppställning som gjorts ovan. 

Konsekvensen av att dela upp egendom är att äganderätt genom ockupation endast kan 

																																																								
52 Ds Ju 1980:11 s. 32f samt Undén, Svensk sakrätt 1, s. 80. 
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erhållas vid viss typ av egendom. Detta ställer jag mig kritisk till, varför jag kommer att 

diskutera detta i de två följande avsnitten nedan.  

 

3.1.1 Kan egendom bli herrelös genom ett bortkastadande? 

Att egendom kan överges verkar ha varit en självklarhet i doktrin. Undén nämner att: 

 

”Vad först angår ting som uppenbart blivit bortkastade av ägaren, ”res 
derelictae”, må de tillvaratagas av vem som helst. Äganderätt uppstår då för 
tillvaratagaren genom ockupation”.53   

 

Kan man då säga att egendom som ingen besitter är herrelös, och krävs det ett aktivt 

bortkastande av egendomen från den ursprunglige ägaren? Enligt Beckman kan ett 

besittningstagande upphöra genom åtgärder från ägaren själv. Det kan ske genom att 

ägaren ger uttryck åt att han inte längre vill göra anspråk på egendomen eller att han 

kastar bort den.54 Genom detta uttalande torde kunna inläsas att egendom vid ett 

avsiktligt besittningsupphörande kan ockuperas.  

 

Frågan om ett avsiktligt besittningsupphörande berördes i NJA 1969 s. 340. I målet var 

fråga om ett tillägnande av ett föremål ur en övergiven bil kunde bedömas som olovligt 

förfogande samt stöld. Den tilltalade, W, hade iakttagit en bil som han bedömde som 

övergiven, då bilen saknade hjul och hade trasiga rutor. I bilen låg en ny hylsnyckelsats 

som var förpackad i en låda, som var märkt med namn och telefonnummer. W insåg att 

hylsnyckelsatsen var ny och hade ett inte obetydligt värde. W anförde att 

hylsnyckelsatsen var att anse som herrelöst gods och att han därför inte kunde fällas till 

ansvar för stöld enligt BrB 8 kap. 1§.   

 

I målet yttrade sig riksåklagaren och anförde att bilen måste ha givit uttryck åt att ha 

varit övergiven samt att W inte rubbat ägarens eller annans besittning till 

hylsnyckelsatsen, varför han inte genom att ta hand om föremålet hade gjort sig skyldig 

till stöld. I målet framhölls tanken att hylsnyckelsatsen var att anse som res derelictae 

som kan förvärvas genom ockupation, något som har lämnats utan reglering i lag. 

Riksåklagaren anförde vidare att eftersom HgL enligt ordalydelsen är tillämplig på 

fynd, värdefullt eller värdelöst, så finns det en rättighet att tillägna sig föremål som har 

																																																								
53 Undén, Svensk sakrätt 1, s. 79.  
54 Beckman, Rättspraxis om besittning, s. 74, i Festskrift till Håkan Nial, 1966.  
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kastats bort eller som har övergivits. Däremot bör det krävas att den som vill tillägna sig 

föremålet (ockupanten) måste vara övertygad om att ägaren frivilligt har övergivit 

föremålet. Övertygelsen kan enligt riksåklagaren grunda sig på kännedom om ägaren 

och dennes handlingssätt, eller på föremålets obetydliga värde. Om föremålet däremot 

ger intryck av att vara bortkastat av misstag, eller kvarglömt, finns ingen 

ockupationsrätt. W dömdes slutligen till stöld och olovligt förfogande, då W borde ha 

insett att ägaren inte uppsåtligt övergett hylsnyckelsatsen.55  

 

En eventuell ockupant måste således för att kunna tillgodogöra sig egendomen, samt 

förvärva äganderätten till densamma, vara säker på att ägaren har haft en avsikt att 

överge den. Uppfattningen om att ägaren frivilligt har övergett egendomen kan därför 

grundas på kännedom om ägaren och dennes handlingssätt, eller på föremålets 

obetydliga värde.56 För att kunna ockupera övergiven egendom krävs följaktligen en 

övergivandeförklaring av ägaren, om egendomen inte bedöms som värdelös eller har ett 

obetydligt värde. Men vem riktar sig övergivandeförklaringen mot och hur ska en sådan 

gå till? Enligt Lindskog krävs det, för att förklaringen ska bli verksam, att den kommer 

till allas kännedom. Först då kan egendom möjligen tänkas vara övergiven.57  

 

1969 års fall är intressant även ur en annan synvinkel. Såväl RÅ som HD ansåg att det 

var försvarligt att W tog hand om hylsnyckelsatsen, med hänsyn till bilens 

uppställningsplats, samt ålder och skick. Satsen kunde däremot inte anses övergiven då 

det var en lös sak som var av ett slag som normalt inte hör till en bil, och som därtill var 

synbarligen ny och inte av ett ringa värde. HD valde här att göra skillnad på egendom 

med värde och egendom utan värde. Utgången blev som ovan nämnts stöld och olovligt 

förfogande, på grund av att hylsnyckelsatsen hade ett värde. Det jag finner intressant 

med utgången i målet är att tyngdpunkten läggs på att hylsnyckelsatsen hade ett värde 

och därför kunde den inte anses övergiven. Men vilken typ av egendom har inte ett 

värde? Lindskog nämner att en cigarettfimp kan ha ett värde – vem vet att det inte var 

exempelvis Winston Churchill som rökte just den cigaretten? I sådana fall har 

antagligen cigarettfimpen ett värde, som inte är ringa.58 

 
																																																								
55 Se RÅ:s yttrande i NJA 1969 s. 340.  
56 Ds Ju 1980:11 s. 73 fotnot 22, med hänvisning till RÅ:s uttalanden i NJA 1969 s. 340.  
57 Lindskog, Något om övergiven egendom, s. 349f, i Festskrift till Sveriges Advokatsamfund, 1987.   
58 A.a. s. 344. 
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Att göra en bedömning mellan egendom som har ett värde och egendom med ett ringa 

eller inget värde alls, kan lätt bli godtycklig. Om man följer den linje som RÅ och HD 

ställde upp i 1969-års fall så är det den eventuella ockupanten som måste dra någon 

form av värdegräns innan han tillgodogör sig egendomen. Det jag finner problematiskt 

med en sådan gränsdragning, där ockupantens inställning till värdet på egendomen 

avgör om egendomen ska anses övergiven eller inte, är att det kommer att bli olika 

bedömningar vid olika tillfällen, beroende på vem som eventuellt kommer att ta tillvara 

på egendomen i fråga. All egendom med ett värde som inte är ringa skulle i sådana fall 

bli omöjliga att ockupera, och skulle därför inte kunna bli herrelösa. Vidare skulle det i 

praktiken innebära att egendom med värde inte kan kastas bort, och ägaren till 

egendomen förblir ägare. Om man delar upp egendom på detta sätt, mellan egendom 

med värde och egendom utan värde, är jag beredd att hålla med Lindskogs slutsats om 

att ägd egendom förblir ägd.59 Det blir då en omöjlighet att kasta bort någonting som är 

av värde, exempelvis en dator, en bil, etc.    

 

Ett exempel på ett övergivande av egendom av ringa eller inget värde alls, är då en 

tidning lämnas kvar på ett tåg. Frågan man får ställa sig är om det i dessa fall är 

självklart att ägaren inte har för avsikt att ta samma tåg tillbaka från jobbet för att 

fortsätta läsa tidningen? Hur långtgående en sådan bedömning bör göras är inte givet. 

En rimlig värdebedömning vid nämnda exempel kan förslagsvis vara följande: en 

dagstidning har ett relativt lågt inköpspris, cirka 15 kronor. En dagstidning tappar sitt 

värde snabbt, då det kommer nya tidningar varje dag. Tidningen är således utsatt för 

snar försämring och kan troligtvis inte säljas vidare på grund av sitt låga inköpspris. Av 

ovan anförda torde man kunna anse att tidningen är av ringa värde, eller av inget värde 

alls. För att sedan se om tidningen går att ockupera krävs det, enligt tidigare uppställda 

kriterier för övergiven egendom, att ägaren kan bevisa sin äganderätt till egendomen. 

Detta kan ägaren inte utan vidare styrka, såtillvida han inte har ett kvitto på exakt det 

tidningsexemplaret och en tågbiljett med platsnumrering. Slutligen måste det 

presumeras att ägaren inte har för avsikt att ta tillvara på tidningen. På grund av ovan 

anförda bör typexemplet ge en presumtion för att tidningen kan ockuperas.  

 

																																																								
59 A.a. s. 354. 
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Att övergiven, eller bortkastad, egendom kan ockuperas förefaller för mig naturligt. 

Men blir egendomen herrelös för att den ursprunglige ägaren förklarar sig att inte vilja 

ha egendomen längre? Ägaren har inte egendomen i sin besittning, men har 

äganderätten i så fall upphört helt? Lindskog anser att ägd egendom förblir ägd, vilket 

innebär att övergiven egendom inte upphör äganderätten. Övergivandeförklaringen kan 

dock ses som en viljeförklaring att den som vill förvärva äganderätten till föremålet får 

göra det. Ett äganderättsförvärv sker då genom ett besittningstagande.60  

 

Det som jag finner problematiskt med Lindskogs åsikt är att själva besittningen i sig ger 

en presumtion för ägande, men han anser att när ingen besitter viss egendom så är den 

ändå inte herrelös. Snarare så utgår Lindskog ifrån att äganderätten kan övergå från den 

första ägaren enbart genom att någon annan tar egendomen i sin besittning. Således kan 

äganderätten försvinna endast genom att någon annan tar egendomen i sin besittning. 

Enligt Lindskogs tes kan således egendom som ligger i ett soprum inte anses herrelös i 

den betydelsen att den saknar ägare. Jag motsätter mig denna slutsats. Jag anförde ovan 

att om skillnad görs mellan egendom som har ett värde, och egendom som har ett ringa 

eller inget värde alls, så kommer det att bli omöjligt att kasta bort egendom. Det anser 

jag är problematiskt och även en felaktig tolkning av rättsläget. I och med att det följer 

en fri förfoganderätt med äganderätten, liksom ett besittningsskydd, så måste ägaren 

fritt kunna välja om han vill behålla egendomen, sälja den eller ge bort den i gåva, 

samtidigt som han borde kunna välja att göra sig av med egendomen genom att kasta 

bort den. Att kunna kasta bort egendom tycker jag måste ses som en rätt som är 

inkluderad i den fria förfoganderätten, för om så inte är fallet betyder det att all 

egendom ägs av någon tills det möjligen förstörs. Detta kan inte ha varit tanken när 

rättighetsbegreppet bildades. Genom att kasta bort egendom, exempelvis genom att 

slänga det i ett soprum, bör äganderätten kunna upphöra i och med att besittningen 

försvinner. Således anser jag att det kan föreligga herrelös egendom, om ägaren väljer 

att kasta bort eller överge egendom.   

 

3.1.2 Kan egendom bli herrelös genom ett borttappande? 

Vid borttappade, eller kvarglömda saker, gäller HgL. Förutsättningarna för ett 

äganderättsförvärv enligt lagen är att den borttappade saken ska ha kommit ur ägarens 

																																																								
60A.a. s. 354.  
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besittning61 och att saken ska ha kommit i upphittarens besittning. Vidare krävs att 

ägaren är okänd inom tre månader från det at fyndet anmäldes hos polismyndigheten, 

eller så ska ägaren senast en månad efter underrättelse från polismyndigheten om fyndet 

ha underlåtit att efterfråga den borttappade egendomen. Ett sista alternativ är att ägaren 

anses ha uppgivit sin rätt till egendomen.62  

 

HgL är inte tillämplig när ett föremål som frivilligt har övergetts av ägaren påträffas.63 

Detta framgår indirekt av 4 §, som stadgar att godset tillfaller upphittaren om ägaren 

kan anses ha uppgett sin rätt till egendomen.64 Således kan en upphittare förvärva 

äganderätten till objektet, om det förefaller vara övergivet, utan att först anmäla det till 

polismyndigheten.  

 

Det är således viktigt att skilja på borttappade och bortkastade saker. Vid borttappade 

saker finns en anmälningsskyldighet enligt HgL, om inte föremålet kan anses vara 

övergivet av ägaren. Om ägaren har tappat bort, eller glömt kvar, sitt föremål och 

upphittaren har följt anmälningsskyldigheterna i HgL, men ägaren trots detta inte 

kunnat återfå egendomen, så har upphittaren förvärvat äganderätten till egendomen och 

således utsläckt den ursprungliga ägarens rätt. Till skillnad från bortkastad egendom så 

har ägaren här ett intresse av att återfå egendomen, men upphittaren kan ändock 

förvärva äganderätten till objektet. Frågan är om inte detta borde klassificeras som ett 

exstinktivt fång istället för ett originärt fång. Ägaren har inte gjort någon 

övergivandeförklaring, eller kastat bort egendomen, men har dock förlorat besittningen 

och även äganderätten till den.  

 

Att inte ha besittning är inte att likställa med att ha övergivit ett föremål. Detta framgår 

av rättsfallen NJA 1947 s. 582 och NJA 1969 s. 340.65 Således kan ägaren ha förlorat 

besittningen till den borttappade egendomen utan att ha övergivit den. Upphittaren har 

dock en möjlighet att förvärva äganderätten till objektet i strid med den ursprunglige 

ägarens rätt, varför ett äganderättsförvärv av borttappad egendom borde vara att 

																																																								
61 Ibland anförs att saken inte får anträffas på sin ”naturliga plats”, se exempelvis Undén, s. 78.  
62 Lindskog, Något om övergiven egendom, s. 350, i Festskrift till Sveriges Advokatsamfund, 1987.  
63 NJA II 1938 s. 743.  
64 Lindskog, Något om övergiven egendom, s. 350, i Festskrift till Sveriges Advokatsamfund, 1987.  
65 Ds Ju 1980:11 s. 73.  
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klassificera som ett exstinktivt fång. Mot bakgrund av det anförda anser jag att en 

borttappad sak aldrig kan bli herrelös.   

	
3.3 Fast egendom  
3.3.1 Fastigheter som inte går att sälja 
Alla fastigheter är upptagna i fastighetsregistret, i vilket det framgår vem som äger viss 

fastighet. Systemet förutsätter att alla fastigheter är ägda. Termen herrelösa fastigheter 

beskriver de fastigheter som ägs av upplösta juridiska personer. Det är inte möjligt att 

kasta bort en fastighet, såsom det går att göra med en lös sak, och en ägare kan inte 

avsäga sig äganderätten till fastigheten. För att upphöra att vara fastighetsägare måste 

någon annan förvärva äganderätten till fastigheten, vilket oftast sker genom köp, gåva 

eller arvskifte.66 

 

Fastigheter kan bli herrelösa genom att juridiska personer upplöses och de fastigheter 

som ägs av dessa inte går att avyttra. Att en fastighet inte kan säljas kan bero på att 

fastigheten saknar värde, eller att ägandet av den specifika fastigheten innebär en 

belastning. Den vanligaste belastningsorsaken är att fastigheten är miljöskadad eller på 

annat sätt belastad. Vid dessa tillfällen måste en eventuell köpare sanera fastigheten 

eller försätta den i ett godtagbart skick. Kostnaden för att vidta sådana nödvändiga 

åtgärder kan överstiga värdet av fastigheten i åtgärdat skick, varför det kan vara svårt att 

finna en köpare som är beredd att påta sig ett sådant ansvar. Det kan även vara svårt att 

avyttra en fastighet när förelägganden om rivning eller andra åtgärder har utfärdats 

enligt bestämmelser i plan- och bygglagen (1987:10). Om en fastighet säljs med ett 

sådant föreläggande blir den nya ägaren ansvarig för att åtgärderna vidtas. Den kan även 

vara så att fastigheten inte går att avyttra, om det inte finns någon marknad för 

försäljning på grund av vissa orsaker.67  

 

3.3.2 Upplösning av juridiska personer 

För att en fastighet ska bli herrelös krävs således att den ägs av en juridisk person som 

upplöses. En upplösning kan ske genom konkurs, om den juridiska personen är på 

obestånd, eller genom likvidation.68 Problem med fastighetsägare som saknar vilja, eller 

förmåga, att åtgärda brister på sina ägda fastigheter är inte specifika för upplösta 
																																																								
66 Prop. 2004/05:35 s. 10f.  
67 A.a. s. 11f.  
68 A.a. s. 12.  
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juridiska personer. Hanteringen av dessa fastigheter är dock problematisk för att 

upplösta juridiska personer i de flesta sammanhang saknar rättshandlingsförmåga. Det 

innebär att en upplöst juridisk person som äger en fastighet, och som saknar 

rättshandlingsförmåga, inte kan sälja fastigheten eller uppträda som part i en rättegång 

eller vid något annat myndighetsförfarande. När en juridisk upplöst person saknar 

rättshandlingsförmåga saknas ofta även möjlighet att förelägga den upplösta juridiska 

personen att vidta eventuella åtgärder som är nödvändiga, exempelvis 

saneringsåtgärder.69  

 

3.3.3 Det allmännas ansvar för herrelösa fastigheter   

När den upplösta juridiska personen är fastighetsägare, och inte tar det ansvar som krävs 

enligt lag, uppkommer frågan om vem som bär ansvaret för de åtgärder som är 

nödvändiga att vidta. Staten och kommunerna har ett ansvar för räddningsinsatser enligt 

lagen (2003:778) om skydd mot olyckor 1 kap. 2 §, vid överhängande fara för 

olyckshändelser för att hindra och begränsa skador på människor, egendom eller miljön. 

Kommunerna ska vidare enligt 3 kap. 1 § nämnda lag ansvara för att skydda människors 

liv och hälsa samt egendom och miljö genom att vidta åtgärder för att förebygga 

bränder och skador till följd av bränder. Om det krävs åtgärder på en herrelös fastighet 

för att förhindra ras eller för att utestänga allmänheten från farliga miljöer så åligger 

detta i regel den kommunala räddningstjänsten. Därmed belastas kommunen för 

kostnaderna. Finns det inte en risk för skador på människor eller annan egendom så har 

staten eller kommunerna inget ansvar att agera. Kommunerna har dock möjlighet att 

välja att åtgärda eventuella problem på herrelösa fastigheter enligt kommunallagen 

(1991:900). I 2 kap. 1 § nämnda lag stadgas att kommunerna själva får ha hand om 

sådana angelägenheter av allmänt intresse, som har anknytning till kommunen eller dess 

medlemmar.70  

 

3.4 Kan egendom bli herrelös? 
I förevarande kapitel har jag diskuterat huruvida egendom kan bli herrelös. När det 

gäller fast egendom kan dessa bli herrelösa genom att de ägs av upplösta juridiska 

personer och dessa inte går att avyttra. Att fastigheterna inte går att sälja kan bero på att 

den saknar värde, eller genom att endast innehavet av dem innebär en belastning, såsom 
																																																								
69 A.a. s. 15f.  
70 A.a. s. 16.  
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miljöskador som kräver diverse åtgärder och således kostnader. Om en fastighet blir 

herrelös har det allmänna ett ansvar och ska skydda människors liv och hälsa, samt 

egendom och miljö genom att vidta åtgärder för att förebygga bränder och skador till 

följd av bränder.71 Kommunen belastas således för de eventuella kostnader en herrelös 

fastighet drar på sig.  

 

När det gäller lös egendom måste det skiljas mellan egendom som tappas bort och 

egendom som kastas bort av ägaren. Vid ett borttappande av lös egendom måste 

reglerna i HgL beaktas, vilka bland annat innehåller en anmälningsskyldighet. Den 

största skillnaden mellan egendom som tappas bort och egendom som kastas bort, är att 

ägaren här har ett intresse av att återfå egendomen. Trots att HgL beaktas kan ändock en 

upphittare förvärva äganderätten till egendomen, i strid med den ursprunglige ägarens 

rätt. Mot bakgrund av detta anser jag att egendom som har tappats bort inte kan bli 

herrelös.  

 

Avseende egendom som kastas bort är rättsläget något annorlunda. En ägare till 

egendom som inte längre önskar äga denna kan välja att kasta bort egendomen, eller att 

överge den. Ett besittningsförhållande kan således upphöra genom åtgärder från ägaren 

själv.72 Hittills finner jag inga frågetecken, eftersom egendom lätt kan försvinna ur 

ägarens besittning genom diverse åtgärder. Det problematiska blir istället att se till hur 

det förhåller sig med äganderätten. Lindskog har anfört att ägd egendom förblir ägd, och 

att ett övergivande av egendomen inte upphör äganderätten.73 Detta har jag motsatt mig. 

Besittning ger presumtion för ägande, men när ingen besitter egendom så anser 

Lindskog att egendomen trots detta inte är herrelös, utan att äganderätten övergår från 

den första ägaren enbart när någon annan tar egendomen i sin besittning. Enligt detta 

resonemang skulle egendom aldrig kunna kastas bort, med verkan att äganderätten 

upphör. Eftersom äganderätten medför en fri förfoganderätt så är jag av uppfattningen 

att det måste vara möjligt att genom ett bortkastande, och således genom ett aktivt 

besittningsupphörande, frånhända sig äganderätten, och därför kan lös egendom som 

kastas bort bli herrelös.          

 

																																																								
71 Se 3 kap. 1 § lag (2003:778) mot olyckor. 
72 Beckman, Rättspraxis om besittning, s. 74, i Festskrift till Håkan Nial, 1966.  
73 Lindskog, Något om övergiven egendom, s. 354, i Festskrift till Sveriges Advokatsamfund, 1987.  
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4 Konkurs 
4.1 Konkursens inledande och syfte 
Konkurs är en exekutionsform vilken regleras i konkurslagen (1987:672), KL. 

Konkurslagstiftningen bygger på principen att i de fall när flera borgenärer inte fullt ut 

kan tillgodoses ska de bära förlusten proportionellt, mot storleken av var och ens 

fordran. Principen har dock modifierats avsevärt genom införandet av förmånsrätt för 

skilda fordringar. Den omedelbara funktionen av konkurs är att vid en gäldenärs 

insolvens tvångsvis genomföra den stadgade ordningen för att tillgodose konkurrerande 

betalningsanspråk. Tvånget är inte enbart riktat mot gäldenären, utan även mot 

borgenärerna. Efter ett konkursbeslut kan ingen borgenär skaffa sig företräde framför 

annan borgenär, exempelvis via indrivningsåtgärder. Genom beslutet om konkurs kan 

man således sätta stopp för en kapplöpning borgenärerna emellan, som är ägnad att 

förvärra gäldenärens ekonomiska situation. Ovan anförda regler syftar till att skapa 

trygghet för borgenärerna och på så sätt underlätta för gäldenären att erhålla kredit.74 

Det ska betonas att konkursen inte har till ändamål att ”städa upp” efter ett misslyckat 

affärsäventyr, utan ändamålet är att bereda betalning till gäldenärens borgenärer.75 

 

Efterlevnaden av civilrättsliga regler om betalningsskyldighet, och andra skyldigheter 

om att fullgöra något, garanteras genom exekutiva åtgärder och i sista hand konkurs, 

bland annat genom att en skyldig gäldenärs egendom tvångsvis kan användas för att 

tillgodose en fordringsägare. En konkurs inträder då en gäldenär är insolvent och inte 

kan betala sina förfallna skulder. Med insolvens, eller obestånd, avses att gäldenären 

inte rätteligen kan betala sina skulder och att denna oförmåga inte endast är tillfällig, se 

1 kap. 2 § KL. Konkursen är ett samlat förfarande och en sista åtgärd mot en gäldenär 

med betalningssvårigheter, där gäldenärens samtliga tillgångar tas i anspråk för att 

betala dennes samlade skulder.76 För att inleda en konkurs fordras en konkursansökan, 

antingen av gäldenären själv eller av någon av dennes borgenärer. En ansökan om 

konkurs ges in till tingsrätten som har att besluta om gäldenären ska försättas i konkurs. 

Genom konkurs tas gäldenärens samtliga utmätningsbara tillgångar i anspråk av 

konkursboet för betalning av samtliga borgenärers fordringar enligt 1 kap. 1 § KL. 

																																																								
74 Welamson, Konkurs, s. 14.  
75 Se Handbok för konkurstillsyn, avsnitt 2.2.11.  
76 Welamson, Mellqvist, Konkurs och annan insolvensrätt, s. 13.  
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Gäldenären kan vid detta tillfälle inte längre förfoga över den egendom som tillhör 

konkursboet.  

 

En förutsättning för att en gäldenär kan försättas i konkurs är att denna är på obestånd. 

Definitionen av obestånd, eller insolvens, stadgas som ovan nämnts i 1 kap. 2 § st. 2 

KL. Med uttrycket ”inte rätteligen kan betala sina skulder” avses att gäldenären är ur 

stånd att i behörig ordning infria dem när de förfaller till betalning.77 HD har i NJA 

2013 s. 822, som är ett straffrättsligt fall, slagit fast att en obeståndsbedömning är 

framåtblickande och innefattar en prognosbedömning, där det måste prövas huruvida 

det med tillräcklig grad av säkerhet kan sägas att gäldenärens ekonomi inom en 

godtagbar tid kan förväntas ha förbättras så att denne kommer att kunna betala sina 

skulder i takt med att de förfaller till betalning. Om så inte är fallet så föreligger 

insolvens. 78  Det anges inte i lagen vilken tidsgräns som avses med tillfällig 

betalningsoförmåga, men enligt ovan nämnda rättsfall bör man se om gäldenärens 

ekonomi kan förväntas förbättras inom en godtagbar tid. Bedömningen torde dock skilja 

sig beroende på om det rör sig om en fysisk eller en juridisk person och bedömningen 

torde inte heller vara enhetlig inom grupperna. Om gäldenären är näringsidkare beaktas 

sannolikt vad som är brukligt inom branschen, och inom säsongsbetonade verksamheter 

torde det i vissa situationer accepteras en något längre tids betalningsoförmåga. 

Prövningen av en eventuell insolvens förutsätter således en allmän bedömning av 

gäldenärens förmögenhetsställning och dennes förmåga att i rätt tid kunna infria sina 

skulder. Vid bedömningen ska det även beaktas gäldenärens förutsebara men ännu inte 

uppkomna skulder, såsom skatteskulder och skadeståndskrav. Gäldenärens 

förvärvsförmåga och möjlighet att erhålla kredit är också av betydelse, och i de fall då 

gäldenären är en juridisk person förutsätts på motsvarande sätt att en sammanvägning 

görs av bolagets ställning, resultat och finansiering.79  

 

4.2 Konkursens subjekt 
4.2.1 Konkursförvaltaren 

Förvaltning av boet handhas av en konkursförvaltare som utses av rätten enligt 1 kap. 3 

§ KL. Enligt samma lagrum ska förvaltningen av ett konkursbo stå under tillsyn av en 

																																																								
77 SOU 1996:30 s. 37ff.  
78 Se referatet på s. 827.  
79 SOU 1996:30 s. 39f.  
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tillsynsmyndighet, TSM, vilken enligt 7 kap 25 § KL är Kronofogdemyndigheten. 

Konkursförvaltarens allmänna uppdrag är enligt 7 kap. 8 § 1 st. KL att tillvarata 

borgenärernas gemensamma rätt och bästa samt att vidta alla de åtgärder som främjar en 

förmånlig och snabb avveckling av konkursboet.80 Detta ska enligt 7 kap. 8 § 2 st. inte 

hindra att förvaltaren vid avvecklingen av boet beaktar vad som är ägnat att främja 

sysselsättningen långsiktigt, om det kan ske utan att borgenärernas rätt försämras.81 En 

av förvaltarens främsta uppgifter är att realisera den egendom som finns i konkursboet 

och fördela ett eventuellt överskott mellan borgenärerna. Förutom att vidta alla de 

åtgärder som främjar en förmånlig och snabb avveckling av boet ankommer det på 

förvaltaren att bland annat upprätta en bouppteckning. Konkursförvaltaren ska även så 

snart som möjligt upprätta en s.k. förvaltarberättelse om boets tillstånd samt om 

orsakerna till obeståndet. Förvaltarberättelsen ska därutöver även innehålla en översikt 

om konkursboets tillgångar och skulder, samt om det finns något förhållande som kan 

föranleda återvinning till konkursboet.82 		

	

En konkursförvaltares verksamhet är i huvudsak inte längre att betrakta som 

myndighetsutövning, 83  men vid de fall då förvaltaren företar uppgifter enligt 

lönegarantilagen (1992:497) anses detta utgöra myndighetsutövning.84 Sanktioner mot 

konkursförvaltaren utgörs av att han kan entledigas av rätten, efter framställning från 

TSM, granskningsman, borgenär eller gäldenären själv, se 7 kap. 5 § KL. Förvaltaren 

kan även entlediga sig själv enligt nämnda lagrum. En ytterligare sanktion är att 

förvaltaren kan ådra sig skadeståndsansvar enligt 17 kap. 1 § KL, där det stadgas att 

förvaltaren ska ersätta de skador som han vid fullgörandet av sitt uppdrag, uppsåtligen 

eller av oaktsamhet, tillfogar konkursboet, en borgenär eller gäldenären. Att förvaltaren 

är väl kvalificerad måste därför ses som en grundläggande förutsättning för att 

förvaltningen ska kunna vara effektiv och ändamålsenlig.85  

	

4.2.2 Konkursboet och konkursgäldenären 

Som ovan nämnts är konkursboets funktion enligt 1 kap. 1 § KL att tillvarata 

gäldenärens samtliga utmätningsbara tillgångar för borgenärernas räkning.  Termen 
																																																								
80 Welamson, Konkurs, s. 57.  
81 Welamson, Mellqvist, Konkurs och annan insolvensrätt, s. 91.  
82 SOU 1996:30 s. 38.  
83 Prop. 1975/76:210 s. 192, se även prop. 1972:5 s. 507.  
84 Se RH 1993:27.  
85 Prop. 1978/79:105 s. 156f. 
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konkursbo används i två olika betydelser. För det första så talas om egendom som ingår 

i ett konkursbo, där termen konkursbo betecknar en förmögenhetsmassa. För det andra 

så talas om att konkursboet utför vissa handlingar, exempelvis väcker talan som part i 

en rättegång, där termen konkursbo betecknar ett rättssubjekt (en juridisk person) vilket 

kan företa rättshandlingar genom en eller flera fysiska personer (konkursförvaltare) som 

ställföreträdare för konkursboet. Boet kan således förvärva rättigheter och ikläda sig 

skyldigheter.86  Liksom för en gäldenär som är på obestånd kan ett konkursbo försättas i 

konkurs i enlighet med 1 kap. 4 § KL.  

 

Det är inte helt givet vilken uppfattning termen konkursbo har. Den allmänna 

uppfattningen är dock att ett konkursbo bör ses som en särskild juridisk person som kan 

förvärva rättigheter och ikläda sig skyldigheter. 87  Termen brukar även i allmänt 

språkbruk innebära att boet ses som en särskild juridisk person utan koppling till 

gäldenären.88 Att se boet som ett särskilt rättssubjekt överensstämmer dock inte fullt 

med rådande terminologi, med tanke på att, beträffande konkursmassan, vissa rester av 

normal ägarposition kan ha bestått hos gäldenären. Det är å andra sidan inte helt 

naturligt att beteckna gäldenären som ägare till egendomen i boet, då exempelvis 

massaskulder89 inte belastar gäldenärens egendom efter det att konkursen är avslutad.90 

Med anledning av detta uttalade sig JustR Lindskog i NJA 2011 s. 306 där han tillade 

för egen del: 

 

”Enligt ett nutida synsätt bör emellertid utgångspunkten vara att vid en konkurs 
övergår den egendom som omfattas av konkursen till konkursboet såsom en 
särskild juridisk person... Det synsättet stämmer väl med såväl att gäldenären 
inte råder över konkursegendomen som att en talan om bättre rätt kan föras 
direkt mot boet utan att gäldenären behöver ta del i rättegången. Med synsättet 
framträder också likheten med det fallet att en talan om bättre rätt väcks mot 
någon som har överlåtit egendomen.” 

 

Lindskog anför således att äganderätten till egendom övergår från gäldenären till 

konkursboet som en särskild juridisk person. Hur ett konkursbo ställer sig i förhållande 

																																																								
86 Welamson, Mellqvist, Konkurs och annan insolvensrätt, s. 95.  
87 Prop. 1986/87:90 s. 183.  
88 A.a. s. 183.  
89 Massaskulder, eller massafordringar, är fordringar som riktar sig mot konkursboet som sådant och 
berättigar till betalning innan utdelning till konkursborgenärerna aktualiseras. En massafordran är således 
en mycket säker fordran. Se Welamson, Mellqvist, Konkurs och annan insolvensrätt, s. 84.  
90 Welamson, Mellqvist, Konkurs och annan insolvensrätt, s. 95.  
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till gäldenären är inte givet, men en möjlig tanke är den som Lindskog anför. Welamson 

anser dock att det endast rör sig om en framställningsteknisk fråga, och att det inte är 

nödvändigt att konstruera ett konkursbo som en juridisk person. Han anser att det har 

visat sig ändamålsenligt avseende tillgångssidan att använda uttryck som ”egendom i 

boet”, med vilket avses egendom som ingår i eller omfattas av boet, och ”boets 

egendom”. Avseende skuldsidan anser han att man bör skilja mellan gäldenärens 

skulder, konkursfordringar, boets skulder, samt massafordringar.91  

 

Vilken egendom som ingår i en konkurs regleras i 3 kap. 3 § KL, där det framgår att 

som hörande till konkursbo, om inte annat följer av 3 kap. 2 § nämnda lag, räknas 

egendom som tillhörde gäldenären när beslut om konkurs meddelades, sådan egendom 

som tillfaller gäldenären under konkursen, och sådan egendom som kan återvinnas till 

konkursboet enligt 4 kap. KL.92  

 

5 Abandonering i konkurs 
5.1 Vad innebär ett övergivande i konkurs? 
I vissa fall har gäldenärens egendom ett negativt värde. Detta kan grunda sig i att 

egendomen kräver omfattande reparationer för att egendomen ska bli lönsam, eller på 

grund av offentligrättsliga förpliktelser som är knutna till blotta innehavet av 

egendomen, såsom bortskaffande av miljöfarligt avfall eller uppkomsten av 

skatteskulder för konkursboet i samband med en realisation av egendomen. Vid dessa 

fall, då egendom har ett negativt värde, kan konkursboet vara intresserade av att avstå, 

abandonera, egendomen, med verkan att den får disponeras av gäldenären, eller av dem 

som har panträtt i just den egendomen. Frågan är om detta är möjligt enligt svensk 

rätt.93 Abandonering är inte reglerat i svensk lagstiftning, men det tycks vara relativt 

bekant och någonting som de flesta konkursförvaltare ägnar sig åt under konkurser.94 

Tanken om att abandonera egendom kommer från 3 kap. 9 § KL, där det stadgas att ett 

konkursbo kan avstå från att inträda i en rättegång som gäldenären deltar i. I sådant fall 

ingår inte tillgången i konkursboet, utan får och kan disponeras fritt av gäldenären. 

																																																								
91 Welamson, Konkurs, s. 61. Se även Welamson, Mellqvist, Konkurs och annan insolvensrätt, s. 96.  
92 Welamson, Mellqvist, Konkurs och annan insolvensrätt, s. 96.  
93 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s. 427.  
94 Insolvensrättsligt Forum 1997, s. 94.  
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Samtidigt slipper konkursboet massaansvar för rättegångskostnader och andra skulder 

hänförliga till tvisten.  

 

5.1.1 Processavstående 

Som ovan nämnts kan ett konkursbo välja att antingen inträda och överta gäldenärens 

talan i en rättegång, eller att avstå från processen i sin helhet. Om boet inte inträder i 

rättegången har det inte heller rätt till en eventuell ”vinst”. I följande kapitel ska kort 

redogöras för ett rättsfall som är centralt för frågan om ett processavstående.  

 

I NJA 1996 s. 46 ansökte Belin & Belin AB om stämning mot två parter, med yrkande 

om skadestånd. Kärandebolaget beslöt senare att träda i likvidation och försattes 

därefter i konkurs innan dom hade avkunnats i målet. Konkursförvaltaren meddelade 

skriftligt till TR:n att konkursboet inte avsåg att överta kärandebolagets talan i målet, i 

enlighet med 3 kap. 9 § KL. Ungefär en månad senare ändrade sig konkursförvaltaren 

och meddelade TR:n att konkursboet övertog gäldenärens talan i processen, varefter 

förvaltaren begärde att målet skulle avskrivas då konkursboet hade träffat en förlikning 

med svarandena.  Svarandena hade inget emot att målet avskrevs på detta sätt, men 

konkursbolaget (Belin & Belin AB) bestred konkursboets rätt att överta 

konkursbolagets talan i målet. De anförde att konkursboets ursprungliga inställning att 

inte överta talan i processen var definitiv och oåterkallelig. Frågan i målet var huruvida 

konkursboet kunde återta förklaringen att boet inte övertog gäldenärens talan.  

 

HD anförde att en processhandling kan ändras och återtas i den instans den avges, om 

inte särskilda omständigheter föranleder annat, vilket måste ses som en huvudregel för 

processhandlingar i allmänhet. HD menar att en gäldenär och ett konkursbo inte kan 

anses ha motstridiga intressen, då en eventuell framgång i en tvist, efter att boet har 

övertagit gäldenärens talan, gynnar gäldenärens egna borgenärer. Att konkursboet får 

överta talan och därmed tvisteföremålet kan därför inte anses strida mot gäldenärens 

berättigade intressen. Vidare så konstateras att konkursförvaltarens uppgift är att utreda 

och avveckla gäldenärens konkurs med så gott resultat som möjligt. HD kom således 

fram till att konkursboet kunde återta förklaringen, då det inte fanns särskilda 

omständigheter som föranledde att en processhandling inte kunde återtas. Konkursboet 

övertog således konkursbolagets talan.  
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Rättsfallet har utsatts för relativt hård kritik, inte minst vid Insolvensrättsligt Forum 

2005. Håstad kritiserade rättsfallet, och motsatte sig HD:s argument att förklaringen 

kunde återkallas på grund av processrättsliga regler, då det även finns civilrättsliga 

verkningar av att avstå från gäldenärens process. Han framförde att det även kan vara så 

att någon investerar i tillgången, vilket inte poängterades av HD när de talade om 

intressegemenskapen mellan gäldenären och boet, och HD utgick från att om 

avståendeförklaringen återkallas, och det blir en utdelning i konkurs, så minskar 

gäldenärens skulder.  En potentiell investerare är då inte intresserad av att det kan bli en 

eventuell utdelning i konkurs, utan är således intresserad av tillgången i fråga.95 

Rättsfallet fick även betydelse för ett senare fall, NJA 2004 s. 777, vilket kommer att 

redogöras för i avsnitt 5.1.2.2 nedan.  

 

Vad som kan utläsas av rättsfallet är att gäldenären och konkursboet inte kan anses ha 

motstridiga intressen, och att det är fråga om en processhandling. Det jag ställer mig 

kritisk till är att frågan om en eventuell intressent har investerat i tillgången inte tas upp 

till prövning, likväl som att frågan om gäldenären har överlåtit hela processen eller 

tillgången vidare till annan inte heller prövas. Detta lämnar ett stort utrymme för att 

problemet ska hanteras på ett helt annat sätt. I detta avseende anser jag Håstads kritik 

mot rättsfallet vara välmotiverad.  

 

5.1.2 Abandonering 

Som ovan nämnts är abandonering, trots att det inte är reglerat i svensk rätt, något som 

många konkursförvaltare ägnar sig åt i konkurser.96 Med abandonering förstås att 

konkursboet avstår från att dra in viss egendom i boet, eller avstår från viss egendom 

som annars skulle ha ingått i boet. Egendomen blir i dessa fall under gäldenärens 

rådighet, med eventuella begränsningar som kan följa av eventuell pantsättning innan 

konkursen. Abandonering sker för de allmänt förmånsberättigade, och de oprioriterade 

borgenärernas del. Intresset av att abandonera egendom finns i de fall det är möjligt att 

undvika konkurskostnader som är knutna till egendomen, eftersom dessa skulle kunna 

överstiga vad boet skulle kunna tillgodogöra sig ur panten efter försäljning.97  

 

																																																								
95 Insolvensrättsligt Forum 2005, s. 151.  
96 Insolvensrättsligt Forum 1997, s. 94.  
97 A.a. s. 58.  
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Några exempel på när abandonering aktualiseras är bland annat när en hyreslokal är 

fylld med skräp som det inte lönar sig för boet att ta hand om, om inte boet vill inträda i 

hyresavtalet, eller när ett fartyg ligger i en farled och behöver bärgas. Ett annat exempel 

är när ett leasingobjekt med tillhörande leasingavtal är pantsatta och överbelånade, 

samtidigt som konkursboets befattning med avtalen för egen räkning skulle ådra boet 

momsansvar enligt 6 kap. 3 § mervärdesskattelagen (1994:200, ML). Problemet gäller 

således huruvida ett konkursbo genom abandonering kan undandra sig massaansvar för 

i allmänhet offentligrättsliga förpliktelser, som har uppkommit villkorligt redan genom 

gäldenärens verksamhet, men som av varierande orsaker har gjorts till massaskulder.98 

 

Som tidigare nämnts stadgas i 1 kap. 1 § KL att gäldenärens samlade tillgångar tas i 

anspråk vid en konkurs, och i 3 kap. 3 § nämnda lag stadgas att till ett konkursbo räknas 

all egendom som tillhörde gäldenären när konkursbeslutet meddelades eller tillfaller 

honom under konkursen, eller kan tillföras boet genom återvinning, och som är 

utmätningsbar. Vid en första anblick verkar det som att alla gäldenärens utmätningsbara 

tillgångar ingår i konkursboet. Syftet med dessa två regleringar är snarare att ange 

vilken egendom som får berövas gäldenären och senare säljas för att täcka 

borgenärernas fordringar. Lagstiftaren verkar inte i detta avseende ha tänkt på 

möjligheten att konkursborgenärerna inte är intresserade av egendomen.99 Således kan 1 

kap. 1 § KL, jämlikt 3 kap. 3 § KL inte hindra abandonering i konkurser, om en sådan 

kan anses ändamålsenlig. Att ett konkursbo kan hålla vis egendom med ett eventuellt 

negativt värde utanför boet framgår av 3 kap. 9 § KL. Poängen med att ett konkursbo 

kan avstå från att inträda i gäldenärens pågående rättegång är att boet slipper ansvar för 

eventuella rättegångskostnader.100 Nedan kommer några rättsfall rörande abandonering 

att presenteras, för att visa på problematiken som kan uppstå med 

abandoneringsinstitutet.  

 

5.1.2.1 Kammarrättens dom, 1998-07-03 

I rättsfallet bedrev konkursgäldenären bland annat uthyrningsverksamhet av lös 

egendom. Leasingobjekten och tillhörande leasingavtal var pantsatta till ett 

bankkonsortium som säkerhet för lån. Efter konkursen redovisade boet ingående 

																																																								
98 A.a. s. 58f.  
99 Prop. 1986/87:90 s. 183f.  
100 Insolvensrättsligt Forum 1997, s. 59ff.  
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mervärdesskatt hänförlig till boets administration och förvaltning av leasingavtal och 

leasingobjekt. Det redovisades dock inte någon utgående mervärdesskatt på 

leasinghyror eller försäljning av egendom. Skattemyndigheten företog revision hos 

konkursboet och fann att skattskyldigheten åvilade konkursboet avseende den 

omsättning som skett efter konkursutbrottet. Konkursboet överklagade 

skattemyndighetens beslut och yrkade hos länsrätten att det istället för boet var 

gäldenären som skulle anses vara skattskyldig för den omsättning som skett i 

verksamheten efter konkursutbrottet. Som grund anfördes att konkursboet inte hade 

inträtt som part i gäldenärens leasingavtal, som var utan värde för boet, och att boet 

hade valt att överge, abandonera, den egendom som leasingavtalen avsåg.  

Överklagandet lämnades utan bifall och överklagades senare till kammarrätten i 

Stockholm.  

 

KamR:n inledde med att konstatera att en konkursgäldenärs skattskyldighet automatiskt 

övergår på konkursboet i enlighet med 6 kap. 3 § och 13 kap. 10 § ML och att inga 

undantag från dessa bestämmelser har föreskrivits. Konkursboet ansågs således vara 

redovisningsskyldigt för de affärshändelser som inträffade efter konkursutbrottet. 

KamR:n övergick sedan till att bedöma frågan om boet genom abandonering av 

verksamheten kunnat frigöra sig från den skattskyldighet som annars åvilat boet för 

tiden efter konkursutbrottet. I denna fråga uttalade sig Möller, och framförde i stort 

följande:  

 

Konkursboet kan inte i konkursrättslig mening anses ha fortsatt konkursgäldenärens 

verksamhet genom att låta leasingavtalen löpa vidare till uppfyllelse av sakrättsliga 

positioner, och eftersom ett konkursbo inte inträder som part i avtal enbart genom att 

respektera sakrättsligt skydd, så har boet inte påtagit sig en sådan definitiv 

skattskyldighet som inte kan undvikas genom abandonering. Om 6 kap. 3 § ML innebär 

att ett konkursbo per automatik blir skattskyldigt för varje omsättning i verksamhet efter 

konkursbeslutet skulle boet riskera flera hundra miljoner kronor i massaansvar, trots att 

det allmänna borgenärskollektivet inte tillförs något värde. Staten, i egenskap av 

massaborgenär, har inte heller något legitimt intresse av att konkursboet tvingas stå kvar 

som skattskyldigt. Därför måste en abandonering avseende aktuell egendom godtas, för 

att befria sig från framtida mervärdesskattskulder som annars hade tömt boet.  
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KamR:n anförde att det inte går att återfinna några bestämmelser i KL om ett 

konkursbos rätt till abandonering, och att en sådan möjlighet inte heller verkar ha 

föresvävat lagstiftaren, utan denne synes ha utgått ifrån att en juridisk person som har 

satts i konkurs skulle vara förhindrad att driva någon som helst verksamhet. 101 

Förhållandet att de argument som på senare tid framförts för att abandonering till 

undvikande av massaansvar för mervärdesskatt borde vara möjligt ansågs inte av KamR 

kunna utgöra grund för att godta konkursboets övergivande av leasingverksamheten. 

Inte heller HD:s uttalande i NJA 1997 s. 503 angående avstående från viss optionsrätt 

till förmån för en konkursgäldenär gav tillräckligt stöd för att tillåta att ett konkursbo att 

avstå från större delen av gäldenärens tidigare bedrivna verksamhet, med följande 

effekter i fråga om mervärdesskatt. Konkursboet ansågs därför vara skattskyldigt för 

omsättningen i leasingverksamheten, oaktat att denna såsom värdelös hade övergivits 

till förmån för konkursgäldenären.  

 

KamR:n ansåg således att abandonering inte var möjligt. Förhållandena i målet har dock 

ansetts vara särpräglade och en mervärdesskattproblematik, varför domen inte kan anses 

ha prejudicerande verkan.102 Däremot är det intressant för framställningen att se till 

effekterna av abandonering, och även domstolens resonemang kring institutet. Jag 

skulle nog våga påstå att avgörandet är felaktigt med facit i hand, efter 2004 års fall som 

redogörs för strax nedan. Frågan här blir snarare om man ska hålla igång en konkurs för 

att hinna dra på sig massafordringar på mervärdesskatt? 

 

5.1.2.2 NJA 2004 s. 777 

Det centrala rättsfallet för abandonering i konkurser är NJA 2004 s. 777. Frågan var om 

konkursförvaltaren hade rätt att abandonera egendom till förmån för konkursgäldenären, 

och om konkursförvaltaren hade rätt att återta beslutet om att abandonera egendomen. I 

rättsfallet hade en fysisk person gått i konkurs och han ägde vid tillfället två fastigheter. 

Konkursförvaltaren meddelade kreditgivarna att han hade beslutat att inte vidta några 

åtgärder vad avsåg fastigheterna, vilket innebar att konkursgäldenären själv ansvarade 

för dem. Lite mer än ett år senare meddelade konkursförvaltaren att fastigheterna skulle 

säljas exekutivt och kronofogdemyndigheten godtog ansökan. Konkursgäldenären 

anförde därefter besvär mot detta.   

																																																								
101 KamR hänvisar här till prop. 1986/87:90 s. 183f och 239.  
102 Se Handbok för konkurstillsyn, avsnitt 2.2.11.2.  
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HD inledde med att utreda frågan om konkursförvaltaren haft rätt att från början 

abandonera fastigheterna till konkursgäldenären. De ansåg att det inte finns något som 

hindrar en konkursförvaltare att abandonera egendom till gäldenären om förvaltaren 

bedömer att det utgör en ändamålsenlig förvaltningsåtgärd, i enlighet med 7 kap. 8 § 

KL. Således var själva abandoneringen i sig möjlig. Därefter gick HD in på frågan om 

konkursförvaltaren hade rätt att återkalla beslutet om abandonering av fastigheterna. De 

konstaterade att under en konkurs råder inte gäldenären över sin egendom, och redan på 

denna grund kan inte konkursboet och konkursgäldenären ses som två skilda parter med 

möjlighet att utan lagstöd träffa bindande förmögenhetsrättsliga avtal sinsemellan. Utan 

ett sådant stöd kan därför en abandonering inte betraktas som en rättshandling som är 

bindande för boet i förhållande till gäldenären medan konkursen fortfarande pågår. HD 

ansåg slutligen att konkursförvaltaren inte bara haft rätt att abandonera fastigheterna, 

utan även haft rätt att återkalla beslutet.  

 

Vad som kan utläsas av rättsfallet är att en konkursförvaltare får abandonera egendom, 

om det är en ändamålsenlig förvaltningsåtgärd som gagnar en effektiv avveckling av 

konkursboet. En konkursförvaltare har även rätt att återkalla en abandonering, då 

konkursboet och konkursgäldenären inte ses som två skilda parter som kan träffa 

bindande avtal, och en abandonering är således inte bindande för konkursboet under 

konkursens pågående. Rättsfallet har dock fått kritik, bland annat från Håstad. Det skäl 

som HD angav för avståendets återkallelighet var att gäldenären inte råder över sina 

tillgångar och att det därför inte kan träffas bindande avtal mellan boet och gäldenären. 

Håstad anser att det argumentet har cirkelkaraktär, och att vad frågan egentligen gäller 

är om avståendet är bindande med effekten att egendomen kommer under gäldenärens 

rådighet i och med att den hamnar utanför konkursen i sin helhet. Vidare så anför han 

att man måste ta ställning till vilken verkan abandoneringen får och när den blir 

bindande, något som inte klargörs genom rättsfallet.103  

 

Även Möller var kritiskt till utgången i rättsfallet. Han menar att HD:s uttalande om att 

förvaltarens förklaring inte är bindande för boet därför att gäldenären inte råder över sin 

egendom under konkurs, framstår som felaktigt och malplacerat. Rådighetsförbudet 

täcker inte konkursfri egendom, varför förbudet inte kan åberopas som skäl för att 

																																																								
103 Insolvensrättsligt Forum 2005, s. 151f.  
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underkänna rättshandlingar rörande egendom som förvaltaren förklarat vara konkursfri. 

Vidare så anser Möller att en abandoneringsförklaring måste uppfattas som en ensidig 

onerös viljeförklaring från konkursboets sida, och att det är gåtfullt hur boets 

rättshandling blir oförbindande.104  

 

Både Håstads och Möllers kritik är lätt att ansluta sig till, framför allt då de båda 

argumenterar väl för att HD:s argument om att gäldenären inte råder över egendom är 

felaktigt. Även jag finner det problematiskt att bedöma situationen utifrån de argument 

som HD anförde, nämligen att konstatera att ett konkursbo och en gäldenär inte kan 

träffa bindande avtal på grund av att det råder ett rådighetsförbud för gäldenären. 

Rådighetsförbudet gäller bara egendom som hör till konkursboet, och om 

konkursförvaltaren förklarar att egendomen inte ska ingå i boet torde det inte finnas 

några hinder för boet och gäldenären att träffa ett separat avtal. Det verkar även som att 

HD kom fram till att återkallelsen av abandoneringen fick verkan först när 

konkursförvaltaren ansökte om exekutiv försäljning hos KFM. Genom detta skapas en 

oönskad oklarhet i hur situationen och institutet i sin helhet ska hanteras. Är det 

möjligen så att en abandonering enbart ska ses som en avsiktsförklaring om att ett 

konkursbo önskar lämna fastigheter (eller annan egendom) osålda? En tanke om hur 

situationen skulle kunna lösas kommer att presenteras nedan. Domslutet i 2004 års fall 

är dock bindande, och nu finns det således två rättsfall105 som talar åt detta håll, att en 

abandonering är möjlig, men att en konkursförvaltare även har rätt att återkalla ett 

sådant beslut innan konkursen är avslutad.  

 

5.2 Rättsverkningar av abandonering  
5.2.1 När blir en abandonering bindande? 

Frågan om när en abandonering får bindande verkan är inte besvarad, men det bör gå att 

finna en lösning som beskriver hur abandoneringsinstitutet ska behandlas. 

Abandonering är inte reglerat i svensk rätt, men däremot är processavstående reglerat i 

3 kap. 9 § KL. Ledning bör därför kunna tas från ifrågavarande lagrum, för att uppnå 

någon form av likhet, trots att det finns ett antal olikheter mellan situationerna.  

 

																																																								
104 Insolvensrättsligt Forum 2005, fotnot 27 på sida 155f.  
105 NJA 1996 s. 46 och NJA 2004 s. 777.  
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5.2.1.1 Avstående från process 

Om ledning ska tas från regeln om processavstående bör något om NJA 1996 s. 46 

nämnas. Som tidigare nämnts så slog HD fast att dels så kan en förklaring om att avstå 

en process återkallas i samma instans som den avgetts, dels att avståendet är en 

processhandling. Men är det helt givet att det är processhandling att avstå från 

gäldenärens rättegång? Om det istället skulle vara att anse som ett avtal mellan boet och 

gäldenären skulle avtalslagen (1915:218, AvtL) bli tillämplig. Rätten till återkallelse 

skulle då genast bli mycket snävare, då återkallelserätten enligt 7 § AvtL upphör så fort 

motparten tar del av en förklaring om ett avstående. Det HD för fram som argument för 

att det är möjligt att återkalla avståendeförklaringen i samma instans är för att det inte 

föreligger några risker för spekulationer, eftersom gäldenärens och boets intressen är 

desamma – det är gäldenärens borgenärer som ska få betalt. Är det kanske därför HD 

väljer att låta återkallelsemöjligheten sträcka sig så långt, just för att det inte finns någon 

risk för spekulationer i rättegångar? En möjlig slutsats är att det är därför HD väljer att 

tillämpa huvudregeln för processhandlingar. Däremot anser jag att det synes mer rimligt 

att välja reglerna i AvtL, då jag inte alls kan förstå HD:s resonemang att gäldenären och 

boet inte kan träffa bindande avtal. Frågan om hur ett konkursbo bör betecknas och 

behandlas är som ovan nämnts inte besvarad, men enligt Lindskogs yttrande i NJA 2011 

s. 306 bör ett konkursbo vara en juridisk person, då äganderätten till egendom övergår 

från gäldenären till konkursboet som en särskild juridisk person. Om man ser 

gäldenären och konkursboet som två skilda parter ser jag inget hinder för dem att träffa 

ett bindande avtal sinsemellan. I sådana fall torde reglerna i AvtL om anbud och accept, 

jämte återkallelserätt, beaktas.  

 

5.2.1.2 Avstående från egendom 

Av rättsfallet NJA 2004 s. 777 framgår att en abandonering kan återkallas så länge 

konkursen pågår, eftersom gäldenären och konkursboet inte ses som två skilda parter, 

varför dessa inte sig emellan kan träffa bindande avtal. För att besvara frågan om när en 

abandoneringsförklaring blir bindande måste rättsfallet ge stöd för att en sådan blir 

bindande först i och med att konkursen avslutas, och att det är möjligt att återkalla en 

övergivandeförklaring. Det förefaller dock vara så att HD har betraktat och utgått ifrån 

att abandoneringen ska ses och bedömas som ett avtal mellan gäldenären och boet, men 

eftersom gäldenären förlorat sin rådighet har HD förklarat detta som ogiltigt. Detta 

tycker jag går att utläsa från domskälen på s.782, där HD konstaterar att: 
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 ”… konkursboet och konkursgäldenären kan redan av detta skäl inte betraktas 
som två skilda parter med möjlighet att utan lagstöd träffa bindande 
förmögenhetsrättsliga avtal sinsemellan”  

Enligt detta rättsfall bör således abandoneringsinstitutet bedömas enligt avtalsrättsliga 

principer, och inte processrättsliga. En abandonering skulle i sådana fall bli bindande 

redan genom förklaringen, och inte när konkursen avslutas, men den ogiltigförklaras i 

rättsfallet på grund av gäldenärens rådighetsförlust. Detta har som tidigare nämnts 

kritiserats en del.   

Som tidigare nämnts anser Möller att en abandoneringsförklaring måste uppfattas som 

en ensidig onerös viljeförklaring från konkursboets sida. Detta uttalande har senare fått 

stöd från SOU 2012:2, vari utredaren velat kodifiera abandoneringsrätten. Utredaren 

anser att boets avstående av egendom, som annars ingår i konkursboet, sker genom en 

ensidig viljeförklaring från boet till gäldenären som är bindande enligt AvtL, och att 

boet är bundet av denna förklaring såsom andra onerösa rättshandlingar. 106  Att 

konstruera abandoneringsinstitutet på nämnda sätt anser jag är både logiskt och 

konsekvent, särskilt då det verkar som att HD i 2004 års fall har varit inne på att 

betrakta avståendet som ett avtal, trots att det ogiltigförklarats. Dessvärre har inte 

utredningen lett till någon förändring i lag, så rättsläget stannar fortfarande kvar hos 

praxis.  

I ett tillägg till 2004 års fall yttrade sig JustR Lennander, och anförde att 

abandoneringsinstitutet inte kan lösas i praxis, utan bör lämnas åt lagstiftaren. Håstad 

anser dock att om man har kommit fram till att en abandonering inte går att ångra måste 

man ta ställning till vilken verkan abandoneringen har, och detta måste avgöras enligt 

gällande rätt utan ingripande av lagstiftaren. Han konstaterade även att det nu finns två 

rättsfall som pekar i samma riktning, varför rättsläget får anses vara fastlagt.107 

Eftersom frågan om abandonering inte has lösts i lagstiftning ännu torde rättspraxis vara 

rätt forum att avgöra frågan. Jag anser dock inte att den enkla lösningen är den som 

Håstad anför. Att vi har två rättsfall som pekar i samma riktning är en möjlig lösning på 

problemet. När vi nu har uttalanden om hur institutet bör lösas, samtidigt som hård 

kritik har riktats mot rättsfallen, torde rättsläget vara mer oklart än löst. Enligt vad som 

ovan har anförts anser jag att en förklaring om att abandonera egendom bör bedömas 

																																																								
106 SOU 2010:2 s. 430.  
107 Insolvensrättsligt Forum 2005, s. 152.  
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enligt avtalsrättsliga principer, och således blir en abandonering gällande direkt när 

motparten tar del av den. Återkallelse är således inte möjligt efter att en förklaring har 

gjorts. Abandoneringen torde således få verkan i och med att den avges, men för att 

klargöra rättsläget vore det önskvärt med ett rättsfall som pekar i denna riktning.   

 

6 Herrelös egendom genom abandonering 
6.1 Vem tar över egendom genom abandonering?  
Som tidigare har nämnts innebär en abandonering att ett konkursbo avstår från 

egendom, med verkan att den får disponeras av gäldenären. 108  Från början är 

egendomen gäldenärens, men enligt 1 kap. 1 § KL omhändertas tillgångarna i konkurs 

av konkursboet. Det finns inget hinder i lag mot att abandonera egendom, och då detta 

genomförs av många konkursförvaltare109, måste slutsatsen vara att abandonering av 

egendom är tillåtet. Genom institutet övergår egendomen i dessa fall till gäldenären som 

då åter får rådighet över densamma.  

 

Abandonering aktualiseras när egendom har ett negativt värde, antingen därför att det 

kräver allt för omfattande reparationer för att dessa ska bli lönsamma, eller därför att 

offentligrättsliga förpliktelser är knutna till endast innehavet av egendomen.110 Jag har 

ovan konstaterat att abandonering bör bedömas enligt avtalsrättsliga principer, vilket 

innebär att en abandoneringsförklaring får verkan så fort gäldenären tar del av den. 

Själva abandoneringsinstitutet i sig tycker jag inte är så märkligt – konkursförvaltarens 

syfte är att se efter borgenärernas gemensamma rätt och bästa enligt 7 kap. 8 § KL. Om 

egendom saknar värde, har ett negativt värde eller är knutna till kostnader, är det inte så 

otänkbart att konkursboet vill abandonera egendomen. Däremot ställer jag mig 

fundersam till varför gäldenären i dessa fall skulle vara intresserad av egendomen. Även 

om han inte är intresserad av egendomen (vilket han inte borde vara då den har ett 

negativt värde) så påtvingas gäldenären äganderätten till egendomen, utan möjlighet att 

avstå den. Således övergår ägandet av egendomen till gäldenären, medförande 

förfoganderätt, men även vissa skyldigheter. I följande kapitel ska diskuteras om 

egendom genom abandonering kan bli herrelös, istället för att gäldenären tvångsvis 

																																																								
108 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s. 427.		
109 Insolvensrättsligt Forum 1997, s. 94.  
110 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s. 427.  
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förvärvar äganderätten till egendomen, samt om det allmänna får ett ansvar för egendom 

som blir herrelös i likhet med det ansvar som aktualiseras för herrelösa fastigheter.  

 

6.2 Associationsrättens regler 
Om konkursgäldenären är en fysisk person övergår egendom genom abandonering till 

den fysiska personen. Men hur förhåller det sig om det är en juridisk person som går i 

konkurs? Övergår egendomen i sådana fall till gäldenärsföretaget, som ska upplösas, 

eller blir det ägarna till bolaget som får överta egendomen som kan medföra vissa 

förpliktelser?  

 

Ett aktiebolag kan avvecklas genom likvidation, som kan vara frivillig eller påtvingad, 

eller genom konkurs. En likvidation syftar till att avveckla verksamheten i bolaget och 

fördela överskottet bland delägarna, efter det att bolagets borgenärer har fått betalt. Om 

en likvidation beror på exempelvis kapitalbrist ska likvidatorn i första hand se till att 

bolaget avvecklas, och att de medel som finns kvar kan täcka borgenärernas fordringar i 

så stor utsträckning som möjligt.111 Vid konkurs är det vanligt att bolagets skulder är 

större än tillgångarna, och i dessa fall avslutas konkursen genom att tingsrätten beslutar 

om utdelning eller avskrivning, och därefter är bolaget är upplöst, se 11 kap. 7 § och 18 

§ KL och 25 kap. 50 § aktiebolagslagen (2005:551, ABL).  Om det visar sig finnas mer 

tillgångar än skulder i bolaget ska bolaget gå i likvidation i samband med att konkursen 

avslutas, se 25 kap. 50 § ABL.112 Detta innebär att det kan ta lång tid innan ett 

aktiebolag blir upplöst, även om det går i konkurs.  

 

I de fall det är en fysisk person som går i konkurs finner jag inga svårigheter med 

abandoneringen i sig. Egendomen övergår då direkt till den fysiska personen. Däremot 

kan det bli problematiskt om det är ett aktiebolag som går i konkurs. Frågan är vem som 

då blir skyldig att tillvarata egendomen som konkursförvaltaren väljer att abandonera 

från konkursboet, då egendomen övergår till gäldenären. Aktiebolaget upplöses inte 

som ovan visats direkt efter konkursens avslutande, varför egendomen kan vara i 

gäldenärens rådighet tills vidare. Men vad händer med egendomen när aktiebolaget blir 

upplöst och det således inte finns längre? En möjlig lösning på problemet är att ägarna 

till aktiebolaget skulle vara tvungna att omhänderta egendomen.  
																																																								
111 Eklund, Stattin, Aktiebolagsrätt och aktiemarknadsrätt, s. 397.  
112http://www.bolagsverket.se/ff/foretagsformer/aktiebolag/avveckla/konkurs-1.3455.  
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I ABL finns det regler om personligt ansvar för bolagets företrädare. I 25 kap. 18 § 

nämnda lag stadgas exakt vad som grundar ett personligt ansvar för en 

bolagsföreträdare, oavsett om det finns kausalsamband. Personligt ansvar aktualiseras 

om en styrelse underlåter att under vissa förutsättningar upprätta en 

kontrollbalansräkning och låta bolagets revisor granska den, sammankalla en första 

kontrollstämma, eller ansöka om likvidation. Således är det personliga ansvaret enligt 

ABL tämligen begränsat. Det finns även bestämmelser om stiftares, styrelseledamöters 

och VD:s skadeståndsansvar. I 29 kap. 1 § ABL stadgas att de ska ersätta skada som de 

vållar bolaget uppsåtligen eller genom oaktsamhet vid utförandet av sina uppdrag. Detta 

ansvar aktualiseras dock inte vid frågan om vem som bär skyldigheten att tillvarata 

egendom som abandonerats.  

 

Det finns således endast ett relativt begränsat personligt ansvar i ABL, och det finns 

inget stadgat om skyldighet för bolagets företrädare att ta hand om egendom som blir 

kvar i bolaget, med eventuella kostnader hänförliga till dessa. På dessa grunder kan inte 

bolagets företrädare anses skyldiga att tillvarata abandonerad egendom eller att betala 

för eventuella kostnader hänförliga därtill. I och med detta skulle det vara möjligt att 

argumentera för att egendomen i dessa fall blir herrelös. Gäldenären, som kommit att 

upplösas, existerar inte längre och kan därför inte anses vara ägare till egendomen. Inte 

heller finns det någon möjlighet att med hjälp av ansvarsreglerna i ABL påtvinga 

företrädarna för bolaget egendomen. Således torde egendomen vara att klassificera som 

herrelös. Ett problem med att låta egendom som abandonerats i konkurs bli herrelös är 

att eventuella kostnader som är hänförliga till egendomen måste betalas. Frågan är vem 

som ska bära dessa kostnader.  

 

6.3 Miljörättens regler 
I olika typer av verksamheter kan det förekomma miljöfarligt avfall. Definitionen av 

miljöfarlig verksamhet finns i 9 kap. 1 § miljöbalken (1998:808, MB), och i 10 kap. 4 § 

nämnda lag stadgas att den ansvarige i skälig omfattning ska utföra eller bekosta de 

efterbehandlingsåtgärder som på grund av föroreningar behövs för att förebygga, 

förhindra, eller motverka att skada eller olägenhet uppstår för människors hälsa eller för 

miljön. Den som är ansvarig för detta definieras i 10 kap. 2 § MB, där det stadgas att 

den som bedriver eller har bedrivit miljöfarlig verksamhet, eller vidtagit en åtgärd som 
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har bidragit till en föroreningsskada eller allvarlig miljöskada, är ansvarig för 

avhjälpande. Vidare ges en regel i 2 kap. 8 § MB om ansvar för skadad miljö. Enligt 

nämnda lagrum ansvarar alla som bedriver eller har bedrivit en verksamhet, eller 

vidtagit en åtgärd som medfört skada eller olägenhet för miljön, tills dess att skadan 

upphört. Betyder detta att ett konkursbo ska ansvara för eventuellt miljöfarligt avfall 

eller miljöskada i verksamheten som gäldenären har bedrivit? 

 

Darpö anser att det är svårt att tolka bestämmelsen på annat sätt än att detta ingriper på 

samtliga som bedriver miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. 1 § MB, det vill säga dels 

för den aktive verksamhetsutövaren, dels för den passive markägaren i förvaringsfall.113 

Möller anser att om begreppet ”verksamhet” betyder detsamma i 2 kap., 9 kap., och 10 

kap., MB bör denna slutsats vara ofrånkomlig. Det skulle i sådana fall kunna innebära 

att konkursboets nuvarande ansvar, att i preventivt syfte bortforsla och omhänderta 

förvarat miljöfarligt avfall, utvidgas till att omfatta exempelvis återställande av ett 

markområde som blivit förorenat av samma avfall innan konkursen.114    

 

Enligt Möller ansvarar ett konkursbo för avfall, föroreningar och skador som det självt 

har förorsakat vid en fortsatt drift av gäldenärens verksamhet. Däremot är alla anspråk 

som grundas på gäldenärens handlande eller underlåtenhet konkursfordringar, vilket 

gäller oberoende av om avfallet har hunnit bortforslas före konkursen, om ett 

föreläggande har riktats mot gäldenären före konkursen, eller om ett föreläggande har 

förnyats mot gäldenären under konkursen. Vidare anser Möller att det inte är av 

betydelse om kravet avser en faktisk bortforsling, eller om det innebär att konkursboet 

ska betala de kostnader som är hänförliga till bortforsling och sanering.115 Om ett 

konkursbo väljer att sälja en fastighet med miljöfarligt avfall som kräver bortforsling 

eller sanering övergår skyldigheterna att åtgärda detta på köparen och ansvaret för boet 

upphör.116  

 

Som ovan i avsnitt 3.3 nämnts finns det fastigheter som inte går att säljas. Detta kan 

bero på att fastigheten saknar värde, eller att själva innehavet av fastigheten innebär en 

belastning, exempelvis genom en miljöskada. Fastigheter kan på grund av detta bli 
																																																								
113 Darpö, Om ansvaret för gamla miljöskador, SvJT 1998 s. 883.  
114 Insolvensrättsligt Forum 1999, s. 98.  
115 A.a. s. 105f.  
116 A.a. s. 111.  
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herrelösa, om de ägs av en upplöst juridisk person.117 De åtgärder som är nödvändiga att 

vidta övergår då på stat och kommun. Behöver det här göras skillnad mellan fast och lös 

egendom? Det är nu klarlagt att det finns herrelösa fastigheter, där det allmänna går in 

och tar ett ansvar för dessa. Jag har tidigare kommit fram till slutsatsen att egendom 

som kastas bort kan bli herrelös.118 Skulle det inte vara rimligt att med samma 

bestämmelser som för herrelösa fastigheter ådra det allmänna ett ansvar för lös 

egendom som blir herrelös genom abandonering? 

	
6.4 Sammanfattning 
Om det finns egendom med negativt värde i ett konkursbo, kan konkursförvaltaren välja 

att abandonera egendomen i fråga. Själva abandoneringsförklaringen bör bedömas 

enligt avtalsrättsliga principer, och får således verkan i samband med att gäldenären tar 

del av den. Med abandoneringsinstitutet har jag funnit två problem: vem blir ansvarig 

för egendomen om det är en juridisk person som går i konkurs, och vem ska stå för 

eventuella kostnader hänförliga till egendomen som är nödvändiga att åtgärda? 

 

Vad rör frågan om vem som blir ansvarig för egendomen, har ovan konstaterats att en 

juridisk person som går i konkurs inte omedelbart blir upplöst. Under denna period är 

det rimligt att egendomen hamnar hos gäldenärsföretaget, som då också har ett ansvar 

för egendomen. I och med att bolaget inte har några tillgångar119 finns det därmed ingen 

möjlighet för bolaget att betala för eventuella åtgärder som krävs för egendomen. 

Därmed kan vissa krav riktas mot gäldenärsföretaget, men i och med att det inte finns 

några tillgångar förblir kostnaderna obetalda. När aktiebolaget sedan har upplösts blir 

frågan om vem som är ansvarig för egendomen och dess eventuella kostnader. Enligt 

ABL finns det ingen möjlighet att påtvinga äganderätten till företrädarna för bolaget. 

Således kan inte de bli ansvariga att förvalta egendomen, lika lite som de kan bli 

skadeståndsskyldiga för att de inte har vidtagit nödvändiga åtgärder på egendomen. Om 

en upplöst juridisk person äger en fastighet kan denna däremot bli herrelös. 

Fastigheterna blir dock herrelösa genom att de inte går att sälja, och inte genom att de 

har abandonerats av konkursförvaltaren. Vid en abandonering övergår egendomen 

																																																								
117 Prop. 2004/05:35 s. 12.  
118 Se avsnitt 3.4 ovan.  
119 Jag utgår i detta fall att bolagets skulder överstiger tillgångarna i konkursen. Är det en omvänd 
situation, då tillgångarna överstiger skulderna, får samtliga borgenärer betalt och därefter bör 
gäldenärsföretaget vara skyldigt att betala för eventuella åtgärder som erfordras.   
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tillbaka till gäldenären, som då fritt får förfoga över den. På grund av detta anser jag att 

det inte går att med samma resonemang komma fram till att lös egendom kan bli 

herrelös genom abandonering i konkurs, eftersom situationerna skiljer sig åt. Men i och 

med att det inte finns någon juridisk person kvar, och någon fysisk person inte kan 

påtvingas äganderätten, måste det rimliga ändock vara att egendomen kan bli herrelös. 

Eftersom att det är möjligt att en fastighet kan bli herrelös, om den ägs av en juridisk 

person som är upplöst, anser jag att lös egendom som har blivit abandonerad kan bli 

herrelös. Detta ligger även i linje med min slutsats om att egendom kan bli herrelös 

genom att den kastas bort, eller överges av ägaren på ett sådant sätt att andra kan 

uppfatta det.120  

 

Det andra problemet kring abandoneringsinstitutet är frågan om vem som bär ansvaret 

för kostnader hänförliga till egendomen. Ett konkursbo ansvarar för avfall, föreningar 

och skador som de självt har förorsakat vid drift av gäldenärens verksamhet, men 

ansvarar således inte för anspråk som grundas på gäldenärens handlande. Dessa blir 

istället konkursfordringar.121 Detta är dock inte problemet när egendom blir herrelös, 

eftersom varken konkursboet eller konkursgäldenären ansvarar för detta. En möjlig 

lösning på problemet är att låta det allmänna ta ett ansvar även för herrelös lös 

egendom, liknande det ansvar som åligger dem vid herrelösa fastigheter. Det allmänna 

har ett ansvar för räddningsinsatser enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor, vid 

överhängande fara för olyckshändelser för att hindra och begränsa skador på människor, 

egendom, eller miljön enligt 1 kap. 2 §. Vidare finns ett ansvar för kommunerna i 3 kap. 

1 § nämnda lag. Jag kan egentligen inte finna några hinder för att det allmänna tar hand 

om all herrelös egendom på samma sätt, såväl fast som lös.  

 

Om slutsatsen blir att det allmänna även har ett ansvar för lös egendom som är herrelös, 

tror jag att abandoneringsinstitutet skulle kunna utnyttjas. Det kan då bli lätt för 

konkursförvaltare, och gäldenärsföretag, att abandonera egendom för att undvika 

kostnader för åtgärder som är nödvändiga att vidta. På denna grund anser jag att det inte 

är optimalt att det allmänna får ett så pass stort ansvar för herrelös egendom. Det är 

enligt min mening också anmärkningsvärt att det allmänna ska få ett sådant ansvar när 

det är gäldenären som har anskaffat sig egendomen i fråga, och således dragit på sig de 
																																																								
120 Se avsnitt 3.4 ovan.  
121 Insolvensrättsligt Forum 1999, s. 105f.  



 51 

kostnader eller åtgärder som krävs. Redan på denna grund bör man kunna ifrågasätta det 

allmännas inblandning för herrelös egendom.  

 

Är det en fysisk person som gått i konkurs, och återfått egendomen i sin rådighet, bör 

ansvaret åligga på personen. Även om det inte finns tillgångar för att betala kostnaderna 

direkt efter konkursens avslutande, bör det gå att räkna med att medel inflyter inom en 

relativt snar framtid. Om det allmänna inte blir ansvarigt för lös egendom som är 

herrelös återstår dock frågan om vem som ska bära dessa kostnader, alternativt forsla 

bort sådan egendom. Eftersom inget ansvarigt subjekt finns kvar anser jag att en rimlig 

lösning är att det allmänna tar kostnaderna för åtgärder som krävs på herrelös egendom, 

trots att det kan finnas risk för att institutet då utnyttjas. Jag kan inte finna någon 

lämpligare lösning på problemet, om det är möjligt för egendom att bli herrelös genom 

abandonering. Ett alternativ skulle dock kunna vara att utvidga ansvaret för bolagets 

företrädare i ABL, men då detta faller utanför ramen för denna framställning låter jag 

den möjligheten stå öppen.  

	
 

7 Avslutande kommentarer  
Uppsatsens syfte har varit att utreda äganderätten som rättighetsbegrepp, för att kunna 

analysera om egendom kan bli herrelös. Vidare så har abandoneringsinstitutet 

behandlats för att se vilka eventuella rättsverkningar ett sådant institut medför, för att 

slutligen utreda om egendom kan bli herrelös genom abandonering i konkurs. För att 

uppnå syftet med uppsatsen har följande frågor behandlats: kan egendom bli herrelös? 

Är abandonering i konkurs möjligt? Samt; kan egendom bli herrelös genom 

abandonering i konkurs?  

 

En inledande diskussion som fördes var om det gick att hitta ett traditionellt 

äganderättsbegrepp. De båda begreppen besittning och äganderätt tycks på något sätt 

hänga ihop, men möjligheten till ett enhetligt begrepp avfärdades eftersom besittning är 

något som medförs genom förvärv av äganderätt. Begreppet äganderätt bör snarare ses 

som ett idealtypsbegrepp, vilket antar de två dimensionerna besittningsskydd och 

förfogandefrihet, där det förstnämnda avser det skydd som tillkommer äganderätten 
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genom att ta egendom i sin besittning, och det senare avser den rätt som ägaren erhåller, 

vilket innebär en rätt att förfoga över det ägda.  

 

Beträffande den första frågan, om egendom kan bli herrelös, fastslogs att skillnad måste 

göras mellan egendom som tappas bort och som kastas bort. Vad först avser borttappad 

egendom är min slutsats att sådan aldrig kan bli herrelös.  Detta då ägaren i dessa fall 

har ett intresse av att återfå egendomen och en anmälningsskyldighet föreligger enligt 

HgL. Äganderätten kan trots att anmälningsskyldigheten iakttas övergå till upphittaren, 

om vissa förutsättningar är uppfyllda.  

 

Avseende bortkastad egendom blev slutsatsen istället att egendom kan bli herrelös. En 

ägare till egendom, som inte längre önskar äga densamma, kan välja att kasta bort 

egendomen eller att överge den. Det besittningsförhållande som medföljer äganderätten 

kan upphöra genom åtgärder från ägaren själv.122 Enligt Lindskog förblir ägd egendom 

ägd, och ett övergivande av egendom upphör inte äganderätten.123 Detta har jag motsatt 

mig, då jag anser att det då skulle bli omöjligt att kasta bort egendom. Således skulle 

förfoganderätten, som medför äganderätten, inte ha någon funktion, vilket inte kan vara 

tanken med äganderätten. Därmed bör ett aktivt bortkastande från ägaren, och således 

ett besittningsupphörande, upphöra äganderätten, och därmed kan egendom bli herrelös. 

Om det senare finns någon som tar egendomen i besittning uppstår äganderätt för den 

som tar tillvara på egendomen.  

 

Uppsatsen har härefter diskuterat frågan om det är möjligt att abandonera egendom i 

konkurs. Med abandonering förstås att konkursboet avstår från att dra in viss egendom i 

boet, eller avstår från viss egendom som annars skulle ha ingått i boet, på grund av att 

egendomen har ett negativt värde. Det centrala rättsfallet för abandonering är NJA 2004 

s. 777, där frågan var om en konkursförvaltare hade rätt att abandonera egendom, samt 

om konkursförvaltaren hade rätt att återkalla beslutet om att abandonera. Rättsfallet har 

blivit utsatt för relativ hård kritik, så även från mig, men måste ändock anses vara 

vägledande i frågan om abandonering är möjligt, särskilt eftersom det nu finns två 

rättsfall som pekar åt samma håll. Som ovan nämnts finns det ett flertal uttalanden om 

hur institutet bör lösas, men samtidigt har hård kritik riktats mot de två rättsfallen. 
																																																								
122 Beckman, Rättspraxis om besittning, s. 74, i Festskrift till Håkan Nial, 1966.  
123 Lindskog, Något om övergiven egendom, s. 354, i Festskrift till Sveriges Advokatsamfund, 1987.  
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Rättsläget bör därmed vara mer oklart än löst. Jag anser dock att institutet inte kan 

nekas, utan det måste numer erkännas, framför allt då många konkursförvaltare 

abandonerar egendom i praktiken.124 Enligt min mening bör en förklaring om att 

abandonera egendom, en abandoneringsförklaring, bedömas enligt avtalsrättsliga 

principer. Bedömer man institutet på sådant sätt får förklaringen verkan direkt när 

motparten, gäldenären, tar del av den. Således finns ingen återkallelserätt för 

konkursförvaltaren när gäldenären har fått reda på att egendomen inte ska ingå i 

konkursboet. Skulle det senare visa sig att egendomen har ett värde kan eventuellt 

skadestånd för konkursförvaltaren enligt 17 kap. 1 § KL aktualiseras.  Slutsatsen blev 

således att det är möjligt att abandonera egendom i konkurs.  

 

Slutligen har frågan om egendom kan bli herrelös genom abandonering i konkurs 

diskuterats. I och med att egendom som har abandonerats övergår till gäldenären 

uppstår problem kring vem som blir ansvarig för den, om det är en juridisk person som 

går i konkurs. När bolaget efter konkursen har avvecklats finns det inget ansvarigt 

subjekt kvar som kan ta hand om egendomen. Möjligheten till personligt ansvar för 

bolagets företrädare har avfärdats, då ansvarsreglerna i ABL inte täcker detta, utan 

snarare är relativt begränsade. Slutsatsen i denna fråga blev att egendomen i dessa fall, 

då de övergått genom abandonering till en juridisk person som senare avvecklas, blir 

herrelösa. Detta ligger i linje med herrelösa fastigheter som ägs av juridiska personer 

som upplösts.125 En närliggande fråga till denna diskussion var vem som i dessa fall är 

ansvarigt att ta tillvara på egendomen, om den är belastad med exempelvis miljöfarligt 

avfall. Även om det kan finnas en risk att abandoneringsinstitutet missbrukas blev min 

slutsats att det allmänna trots detta bör ta ett ansvar, likt det ansvar som aktualiseras för 

herrelösa fastigheter. 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att det är relativt oklart huruvida abandoneringsinstitutet 

bör hanteras, och vem som blir ansvarig för egendom som är herrelös. Jag har försökt 

att presentera möjliga lösningar på dessa frågor, trots att ingen av frågorna har besvarats 

på ett entydigt sätt. På dessa grunder är ett tydligt klargörande från lagstiftare eller 

rättspraxis avseende vad som egentligen gäller i de fall som har presenterats i uppsatsen 

inte bara behövligt, det är rent av nödvändigt för svensk rätt.   
																																																								
124 Insolvensrättsligt Forum 1997, s. 94.  
125 Se avsnitt 3.4.  
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