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Utrikesdepartementet 
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103 39 Stockholm 

Marknadskontrollmyndigheten – befogenheter och 
sanktionsmöjligheter (SOU 2017:69) 

UD2017/14817/HI 

 

Kronofogdemyndigheten lämnar följande synpunkter med anledning av rubricerad 

remiss. 

 

Allmänt 

Förslaget om en enhetlig reglering av sanktionsmöjligheterna vid 

marknadskontroll innebär en ökad tydlighet för både 

marknadskontrollmyndigheter och ekonomiska aktörer på området.  

 

Den utökade möjligheten att ålägga sanktionsavgifter antas medföra att antalet 

utfärdade sanktionsavgifter ökar. Det kan i sin tur medföra att fler obetalda 

sanktionsavgifter överlämnas till Kronofogdemyndigheten för verkställighet. 

Ökningen bedöms kunna hanteras inom befintliga resurser.  

 

Kronofogden har följande synpunkter på författningsförslaget. 

 

Förslag till lag (2019:000) om marknadskontroll 
av produkter  
 
25 § andra stycket 

Enligt den föreslagna lydelsen ska ett beslut om sanktionsavgifter kunna 

verkställas som en dom som har vunnit laga kraft, dvs. utan hinder av att beslutet 

överklagats, när sista dag för betalning passerats. 

 

För att en exekutionstitel i ett allmänt mål ska få verkställas innan den fått laga 

kraft krävs att det är särskilt föreskrivet, 3 kap. 23 § 2 st. andra meningen 

Utsökningsbalken (UB).  

 

Av en sådan föreskrift följer att verkställighet sker såsom för lagakraftägande 

dom, 3 kap. 23 § 3 st. UB.  
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Kronofogden föreslår mot denna bakgrund att 25 § andra stycket i stället utformas 

så att det i bestämmelsen anges att ett beslut om sanktionsavgift efter sista 

betalningsdagen får verkställas enligt utsökningsbalken som ett beslut som vunnit 

laga kraft. 

 

25 § tredje stycket 

 

Av bestämmelsen framgår att avgiften inte behöver betalas om beslutet inte har 

verkställts inom tio år.  
 

Kronofogdemyndigheten anser att det i det fortsatta lagstiftningsarbetet bör 

tydliggöras, t.ex. i författningskommentaren, att fordran därvid preskriberas.   
 

I övrigt har Kronofogdemyndigheten inga synpunkter på förslagen i promemorian.  

 

Detta yttrande har beslutats av undertecknad rikskronofogde efter föredragning av 

verksjuristen Mathias Westrell. I den slutliga handläggningen har även deltagit 

biträdande rikskronofogden Cecilia Hegethorn Mogensen, rättschefen Ulrika 

Lindén, produktionsdirektören Eva Carlquist samt tf. ekonomidirektör Jonas 

Bergström. 

 

 

 

Christina Gellerbrant Hagberg 

 

    Mathias Westrell 


