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Betänkandet Ett modernare utsökningsförfarande (SOU 
2016:81) 

Bankföreningen har fått rubricerade betänkande på remiss. Utredningen har haft det 

övergripande uppdraget att göra en allmän översyn av utsökningsbalken, utsök-

ningsförordningen och andra anslutande regelverk. Översynen har omfattat både 

materiella och processuella regler. 

Sammanfattning 

 Bankföreningen tillstyrker förslagen i huvudsakliga delar och anser att de 

leder till ett modernare och mera effektivt utsökningsförfarande.  

 4 kap. 15 §: Bankföreningen avstyrker ändringarna som föreslås i 4 kap. 15 § 

UB om tredje mans upplysningsskyldighet. Bankföreningen tycker inte att 

bestämmelsen är proportionerlig och att nuvarande reglering är tillfyllest. I 

andra hand yrkar Bankföreningen att bestämmelsen uttryckligen stadgar att 

tredje man ska kunna upplysas om omständigheterna kring varför KFM finner 

behov av att inhämta specifika upplysningar, t.ex. storleken på utmätnings-

fordran. 

 4 kap. 15 a §: Bankföreningen anser att det måste klargöras hur det ska vara 

möjligt för etableringar i utlandet att lämna upplysningar till KFM eftersom 

nationella sekretessregler i etableringslandet sannolikt förhindrar detta. 

 4 kap. 15 b §: Bankföreningen avstyrker bestämmelsen som alltför 

långtgående och riskerar att legitimera s.k. fishing expeditions, trots 

lagtextens utformning. Om bestämmelsen genomförs anser Bankföreningen 

att det tydligare ska anges att KFM inte får begära upplysningar om dessa 

sannolikt inte är relevanta för tillgångsutredningen. 

 Bankföreningen avstyrker ändringarna i 8 kap. 3 § UB. Ändringarna 

komplicerar den pågående processen som bankerna har med gäldenären 

och gör att begreppet ”verkställighet” blir urvattnat.      

 

Bankföreningen lämnar följande särskilda erinringar.  



 

 

 

 

 

Kronofogdemyndighetens tillgångsutredning – förslagen i 4 kap. 15,  

15 a och 15 b §§ 

4 kap. 15 § 

Bankföreningen avstyrker den ändring som föreslås i 4 kap. 15 § UB och anser att 

den lagtext som föreligger idag är tillfyllest för KFM:s behov. En effektivare 

tillämpning av bestämmelsen torde kunna uppnås genom tydligare information om 

vad bestämmelsen säger om tredje man skyldigheter.  

 

I andra hand föreslår Bankföreningen att det i lagtext anges att KFM ska upplysa 

banken om skälen till varför KFM finner behov av att inhämta specifika upplysningar i 

det enskilda fallet, så att banken kan göras delaktig i avvägningen av behoven i 

tillgångsutredningen. En sådan information till banken ska skyddas av sekretess.  

 

Bankföreningen anser också att ett genombrott av banksekretessen i samband med 

tillgångsutredning som avses i bestämmelsen endast kan gälla i den juridiska person 

som tillfrågas av KFM. Om svaranden har tillgångar i andra bolag inom 

bankkoncernen i fråga måste KFM göra en individuell prövning av vilka upplysningar 

man bedömer är av betydelse i dessa andra juridiska personer och en förfrågan ska 

riktas till vart och ett av företagen.      

 

Enligt 4 kap. 9 § UB ska kronofogdemyndigheten (härefter KFM) i den utsträckning 

som behövs med hänsyn till ansökans innehåll, tillkommande uppgifter, gäldenärens 

förhållanden och omständigheterna i övrigt utreda gäldenärens anställnings- och 

inkomstförhållanden samt undersöka om gäldenären har utmätningsbar egendom. 

Bestämmelsen sätter upp en begränsning för KFM:s utredningsåtgärder vilka inte får 

gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till bl.a. ansökan, dvs. att 

tillgångsutredningen ska vara proportionerlig.    

 

Kronofogdemyndigheten har ett flertal verktyg till sitt förfogande för att utreda vilka 

tillgångar en gäldenär har. För bankerna, i sin egenskap av tredje man, är de krav 

som framgår av 4 kap. 15 § UB av särskilt intresse. De krav som ställs på bankerna i 

sin egenskap av tredje man får inte gå utöver vad som är rimligt och nödvändigt och 

hänsyn måste tas till den arbetsbelastning som en tillgångsutredning för en gäldenär 

kan medföra för banken.    

 

Enligt 4 kap. 15 § UB gäller att tredje man är skyldig att uppge huruvida gäldenären 

har fordran hos honom eller annat mellanhavande med honom, som kan vara av 

betydelse för bedömning i vad mån gäldenären har utmätningsbar egendom, samt 

att ange den närmare beskaffenheten av mellanhavandet. 

 



 

 

 

 

 

Av förarbetena till bestämmelsen i utsökningsbalken (prop. 1980/81:8, s. 412 ff.) 

framgår att bestämmelsen är generell, dvs. den rör alla tredjemän, t.ex. enskilda 

fysiska personer som kan tänkas vara skyldig gäldenären pengar eller t.ex. banker 

hos vilka gäldenären kan ha ett tillgodohavande på konto eller annat mellanhavande 

såsom ett bankfack. Genom de ändringar som gjordes genom prop. 1980/81:8 

utvidgades upplysningsplikten för tredje man något i förhållande till bestämmelserna 

i dåvarande utsökningslagen (UL). Begreppet ”annat mellanhavande” lades till i 

lagtexten för att vidga upplysningsplikten.  

  

I förarbetena anges att det i praktiken inte är möjligt att avkräva tredje man 

upplysningar om inte KFM på förhand har haft anledning att förmoda att gäldenären 

har ett mellanhavande av ekonomisk betydelse med tredje mannen. Med banker 

förhåller det sig annorlunda framhålls i förarbetena. Det är ofta troligt eller i vart fall 

möjligt att gäldenären har ett tillgodohavande hos en bank eller annat 

mellanhavande såsom ett bankfack, även om KFM inte har fått upplysningar om 

detta av gäldenären och inte i övrigt har konkret stöd för sådant antagande. Sett från 

bankernas synpunkt, säger man i förarbetena, ”gäller frågan om bank bör vara 

skyldig att besvara ofta återkommande frågor från kronofogdemyndighet huruvida 

gäldenär har fordran hos eller annat mellanhavande med banken”. 

 

I förarbetena menar man att banker relativt enkelt genom sina datasystem kan ta 

fram uppgifter på innehav av konto i banken. Det bör därför inte vara särskilt 

arbetskrävande för banken att besvara ofta återkommande frågor om gäldenären har 

tillgodohavanden i banken. Man framhåller dock att meningen inte är att KFM 

rutinmässigt ska framställa förfrågan till bank i alla eller ens i flertalet mål. Har annan 

egendom påträffats eller gäldenären lämnat trovärdiga uppgifter om att denne 

saknar banktillgodohavande finns ingen anledning att fråga banken (s. 417). Vidare 

framhålls i förarbetena att banken inte bör vara skyldig att göra andra 

undersökningar än att se efter i registren. Kan det finnas flera banker i vilka 

gäldenären kan tänkas ha konto bör KFM enligt förarbetena inte göra förfrågan hos 

samtliga tänkbara utan endast hos den bank eller de banker beträffande vilka 

sannolikheten är störst för positivt resultat. 

 

Det kan enligt Bankföreningen utläsas av förarbetena att det inför den lagändring 

som gjordes 1980/81 gjordes en lämplig avvägning mellan vad den utökade 

upplysningsskyldigheten för exempelvis bankerna skulle medföra samt vad man 

rimligtvis kunde kräva för åtgärder av bankerna samt att det inte fick bli rutinmässiga 

förfrågningar till bankerna utan att det krävdes att det fanns skäl för att ställa frågor 

om gäldenärens tillgodohavanden och andra mellanhavanden med banken, när 

andra tillförlitliga uppgifter inte fanns tillgängliga. Enligt Bankföreningens uppfattning 

har KFM som regel inte anledning att kräva att bankerna redovisar de totala 

mellanhavandena med gäldenären och att det är angeläget att banksekretessen inte 

åsidosätts mer än nödvändigt.     



 

 

 

 

 

 

I det betänkande som nu har presenterats ges KFM större möjligheter bestämma när 

i tid och vad man önskar få tillgång till från tredje man. Bestämmelsen i 4 kap. 15 § 

UB om tredje mans upplysningsskyldighet föreslås av utredningen få följande 

lydelse: 

 

Tredje man är skyldig att inom den tid som Kronofogdemyndigheten bestämmer 

lämna de upplysningar som Kronofogdemyndigheten bedömer kan vara av 

betydelse för utredning om svarandens tillgångar angående svarandens fordran hos 

eller annat ekonomiskt mellanhavande med honom eller henne.         

 

Bankföreningen avstyrker ändringen. Bankföreningen anser att den föreslagna 

bestämmelsen är för ensidigt inriktad på KFM:s egen bedömning av vad som är av 

betydelse för tillgångsutredningen och tar inte tillräcklig hänsyn till 1. Att bankerna i 

sin egenskap av tredjeman har en affärsrelation med sina kunder som bankerna 

önskar värna. Utan kunder kan banken, av naturliga skäl, inte bedriva sin 

verksamhet. Bankföreningen menar att det måste finns en balans mellan vad en 

bank ska tvingas utföra för myndigheterna och intresset av att skydda sina kunder 

mot otillbörliga eller onödiga ingrepp i banksekretessen. 2. Att bankerna i sin 

egenskap av tredjeman inte ska drabbas av en oproportionerlig och kostsam 

administrativ börda för att uppfylla vad som blir KFM:s egen bedömning av vad som 

är av betydelse för tillgångsutredningen. Bankföreningen avstyrker således den 

föreslagna lydelsen i bestämmelsen.  

 

Skulle bestämmelsen ändå införas anser Bankföreningen att den bör balanseras så 

att det regleras i lag att tredjeman ska ha rätt att få information om skälen till varför 

KFM finner behov av att av att inhämta specifika upplysningar i det enskilda fallet 

och utmätningsfordrans storlek så att banken kan göras delaktig i avvägningen av 

behoven i tillgångsutredningen. Utan sådan kännedom är det svårt att avgöra om 

KFM:s agerande är förenligt med proportionalitetsprincipen. En sådan information till 

banken ska skyddas av sekretess.   

 

Bankföreningen befarar att den lagändring som föreslås i 4 kap. 15 § UB, i 

kombination med de föreslagna nya bestämmelserna i 4 kap. 15 a samt 15 b §§ UB 

ökar risken för slentrianmässiga rundfrågor till banker och andra finansiella institut, 

s.k. fishing expeditions. Se vidare nedan.    

 

Bankföreningen vill även peka på följande i betänkandet. I betänkandet hänvisas till 

rättsfallet NJA 2009 s. 500 vilket utredningen finner ger stöd för synsättet att om 

Kronofogdemyndigheten begär att få ta del av gäldenärens kontoutdrag, information 

om andra mellanhavanden med banken samt uppgifter om transaktioner, t.ex. 

information om transaktioner på fondkonton eller innehav av försäkringar och 

bankfack så är banken skyldig att lämna ut detta.  



 

 

 

 

 

 

Bankföreningen tycker att utredningen gör en alltför vid tolkning av rättsfallet genom 

att knyta detta till tolkningen av 4 kap. 15 § UB och tycker inte att det kan läggas till 

grund för den lagändring som föreslås. Rättsfallet handlar om att utreda 

äganderätten till redan utmätt egendom – pengar som en person A olovligt fört från 

en person B:s konto till sitt eget (A:s konto). HD konstaterade att för att utreda om 

det funnits också andra medel på A:s konto som eventuellt skulle kunna anses 

tillhöra A (som alltså inte skulle härröra från den olovliga överföringen från B:s konto) 

för att utreda om sammanblandning av medel hade skett, skulle KFM med stöd av 

4:15 UB ha kunnat inhämta kontoutdrag från den kontoförande banken vad gäller 

A:s konto. Rättsfallet handlar inte om att hos annan än gäldenären leta efter 

egendom tillhörig gäldenären, utan om att utreda äganderätten till medel på A:s 

konto. 

 

Således menar Bankföreningen, kan rättsfallet i sig inte anses precisera 

skyldigheten för banken att lämna ut fullständigt kontoutdrag etc. i samband med en 

tillgångsutredning. Bankföreningen anser att rättsfallet snarare ger stöd för att 

inhämta kontoutdrag och liknande i samband med utredning för att förhindra att 

utmätning sker av någon annans medel.             

4 kap. 15 a § UB 

Utredningen föreslår en ny bestämmelse i 4 kap. 15 a § UB vilken innebär att 

upplysningsplikten för tredje man även ska gälla svarandens [gäldenärens] tillgångar 

samt fordringar och ekonomiska mellanhavanden i utlandet. När tillgångar innehas i 

svenska bankers dotterbolag i andra länder eller i svenska bankers filialer i andra 

länder kan nationella regler för banksekretess gälla i de länder där de svenska 

företagens etableringar finns. Det betyder att banken i Sverige med största 

sannolikhet är förhindrad att ge ut information som finns i bankens etablering 

utomlands och som begärs av den svenska kronofogdemyndigheten. 

Bankföreningen anser att det måste klargöras hur en svensk bank ska kunna lämna 

ut uppgifter som finns i bankens etableringar utomlands om den föreslagna 

bestämmelsen ska införas.  

4 kap. 15 b § UB 

Bankföreningen avstyrker den föreslagna bestämmelsen som alltför långtgående 

trots att en begränsning är avsedd genom orden ”som är befogade” i lagtexten i 

första stycket, vilka enligt betänkandet ska ge uttryck för ett förbud mot så kallade 

fishing expeditions.  

 

I bestämmelsens första stycke stadgas att KFM får vidta de utrednings- och 

spaningsåtgärder som är befogade för att utreda svarandens tillgångar. 



 

 

 

 

 

Formuleringen leder tankarna till polisiärt arbete, vilket inte synes vara något som 

KFM primärt ska ägna sig åt.  

 

Mot bakgrund av att utredningen föreslår att proportionalitetsprincipen lagfästs i UB 

skulle den föreslagna bestämmelsen kunna leda till en mängd tillfällen då KFM:s 

agerande måste avvägas i en prövning mot proportionalitetsprincipen i den 

föreslagna 1 kap. 5 § UB.  

 

Bankföreningen tolkar första stycket så att KFM även skulle kunna bedriva 

utrednings- och spaningsåtgärder hos en bank (s. 322). Utredningen pekar dock på 

att den som tillfrågas inte har någon skyldighet att svara på frågan med hänvisning 

till 4 kap. 15 § UB. Om bestämmelsen införs i UB anser Bankföreningen att det i 

lagtexten tydligare bör anges var gränserna för KFM:s utrednings- och 

spaningsåtgärder bör gå. I betänkandet anges t.ex. att KFM inte bör ha befogenheter 

att bedriva spaning som är av mer utpräglad polisiär art, exempelvis spaning genom 

användande av hemliga tvångsmedel såsom telefonavlyssning och 

kameraövervakning eller spaning som innefattar bevisprovokation. Dessa exempel 

torde dock vara ganska självklara. Bankföreningen föreslår att bestämmelsen 

uttryckligen anger att tredje man i enlighet med 4 kap. 15 § UB inte är skyldiga att 

medverka utöver vad som stadgas i den bestämmelsen.  

 

Bankföreningen föreslår också, utifall bestämmelsen införs, att förbudet mot fishing 

expeditions förtydligas ytterligare i lagtexten genom att första stycket kompletteras 

enligt följande: 

 

Kronofogdemyndigheten får inte begära upplysningar som sannolikt inte är relevanta 

för utredning om svarandens tillgångar.         

Undantag från utmätning (beneficium) samt likställning av bostadsrätt 

med fast egendom enligt UB 

5 kap. 1 § 6 UB jämfört med 4 kap. 17 § UB 

I betänkandet föreslås att bostadsrätter ska kunna utmätas på samma sätt som 

småhusfastigheter (man slopar bestämmelsen om undantag från utmätning för 

bostadsrätt till lägenhet enligt 5 kap. 1 § 6 UB). En bostadsrätt är lös egendom och 

faller in under bestämmelsen om utmätning av lös egendom enligt 4 kap. 17 § UB. 

 

Bankföreningen tillstyrker förslaget men föreslår att en bostadsrätt till lägenhet 

jämställs med fast egendom enligt UB. En sådan ändring skulle kunna göras i 

definitionen av fast egendom i 1 kap. 11 § UB. Om en sådan ändring görs kommer 

exempelvis ändringen om utökade tidsfrister vid anstånd i 8 kap. 3 § 1 st. UB inte att 

behövas. Bestämmelsen kan kompletteras enligt följande:  



 

 

 

 

 

 

11 § Med fast egendom avses fastighet, visst område av fastighet, samfälld mark 

samt andel i och villkorlig rätt till sådan egendom. Med fast egendom enligt denna 

lag ska jämställas bostadsrätt till lägenhet. 

Vad som sägs om fast egendom gäller i tillämpliga delar även tomträtt. 

 

Bankföreningen anser att det även bör övervägas att jämställa andra nyttjanderätter 

än bostadsrätt och tomträtt med fast egendom, såsom exempelvis arrenden och 

hyresavtal om inte dessa nyttjanderätter redan anses omfattas av lydelsen ”villkorlig 

rätt till sådan egendom”.  

 

Ändringen föreslås på grund av särskilda problem som kan uppstå för bankerna när 

t.ex. en bostadsrätt har pantsatts av tredje man, vilket inte är ovanligt i de större 

städerna i Sverige där bostadsrätter betingar ett högt värde. Det blir t.ex. allt 

vanligare att föräldrar pantsätter sin egen bostadsrätt för barnens lån eller äger en 

del av barnens bostadsrätt. Problem kan uppstå i de fall en bostadsrätt ägs av flera 

personer men en pantsättning av bostadsrätten inte har skett av samtliga delägares 

andelar i bostadsrätten. Praxis från Högsta Domstolen ger emellertid utrymme för att 

utmätning ska kunna ske av hela bostadsrätten.     

 

HD har i mål nr Ö 3703-13 beslutat om att indragning av andelar i bostadsrätt kan 

göras (son/mor samägare) för att exekutiv försäljning skulle kunna ske av hela 

bostadsrätten, vilket inte kunnat ske tidigare då ett HD-avgörande från 1995 varit 

vägledande. I det aktuella målet menar HD att indragningsregeln numera är tillämplig 

även för bostadsrätter. HD skriver bland annat i domen "Samma ordning bör gälla 

vid utmätning av en andel i en bostadsrätt som vid utmätning av en andel i en 

fastighet; likheten mellan bostadsrätt och fast egendom som förmögenhetstillgång är 

ju motivet för att samägandet vid båda egendomsslagen ska kunna upplösas enligt 6 

§ samäganderättslagen, direkt eller analogt tillämpad (jfr p. 6)."  

Allmänna bestämmelser om försäljning 

8 kap. 3 § UB 

Bankföreningen avstyrker ändringen i 8 kap. 3 § 2 st. samt tillägget i ett nytt 3 st. UB. 

 

Enligt den föreslagna ändringen i andra stycket ska KFM i samband med prövning 

om anstånd vid exekutiv försäljning särskilt beakta om försäljningen avser 

gäldenärens [svarandens] eller tredje mans hem. Både gäldenären och 

tredjemanspantsättaren torde dock vara på det klara med att det är ett hem som 

man ställer säkerhet med. I de flesta fall utgörs fordran sannolikt av ett lån för 

förvärvet av egendomen och vid tredjemanspantsättning (enligt vad vi erfar) utgör 

egendomen en säkerhet för lån till egna företag eller för barns förvärv av bostäder. 



 

 

 

 

 

Bankföreningen anser att denna nya prövningsskyldighet för KFM kan komma att 

innebära ökade svårigheter att kunna realisera panten. Bankerna har alltid en 

löpande process igång med gäldenären i samband med betalningssvårigheter och 

försöker tillsammans med denna att åstadkomma en tillfredsställande lösning för 

bägge parter. Bankföreningen anser därför att lagändringen leder till en onödig 

komplikation i denna pågående process.    

 

Enligt ett föreslaget nytt tredje stycke får KFM, om det behövs för att KFM ska kunna 

verka för att parterna träffar en frivillig överenskommelse, även utan begäran besluta 

om anstånd med försäljningen. I dessa fall är fordran domfäst/utslag finns, och 

sannolikt lagakraftvunnen. Kreditgivarna som har denna typ av säkerheter har ofta 

långt före utslag/dom medgivit gäldenären ett betalningsanstånd, vilket också i vissa 

fall kan ha skett efter utslag/dom och före verkställighetsansökan. Bankföreningen 

anser inte att det kan accepteras att KFM ska kunna sätta sig över parterna och 

fördröja den exekutiva försäljningen ytterligare (vilket gäldenären själv oftast kan 

göra genom att överklaga alla beslut som fattas). Vid den här tidpunkten i processen 

är kreditgivarens tålamod med gäldenären sannolikt slut efter ouppfyllda betalplaner.  

Om KFM får möjlighet till tvingande förlikningsinstrument blir innebörden av be-

greppet "verkställighet" synnerligen urvattnat. 

 

I det avsnitt i betänkandet i vilket ändringarna i 8 kap. 3 § UB beskrivs (s. 521-522 i 

betänkandet) anges på s. 522 att utredningen ”anser att det särskilda skyddet för 

hemmet i Europakonventionen också, i vissa undantagssituationer, kan innebära att 

en gäldenärs hem ska kunna skyddas från utmätning trots att det inte finns någon 

annan utmätningsbar egendom”. Bankföreningen anser att detta är en långtgående 

tolkning som kan ifrågasättas och att uttalandet i betänkandet inte bör finnas med i 

det eventuella lagförslag som regeringen lägger fram på basis av utredningens 

förslag.     

 

 

 

SVENSKA BANKFÖRENINGEN  

Hans Lindberg Ulrika Hansson 

 


