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Kronofogdemyndigheten delar utredningens förslag att flytta ärenden från domstolarna till 
förvaltningsmyndigheter i syfte att renodla domstolarnas verksamhet.  

Beträffande de förslag som förs fram i utredningen har Kronofogdemyndigheten synpunkter på 
förslaget om överflyttning av ärenden om dödande av förkommen handling. Det föreslås att dessa 
ärenden skall delas mellan de myndigheter som handlägger inskrivningsärenden, Bolagsverket och 
Kronofogdemyndigheten. Kronofogdemyndigheten anser att det bör övervägas om inte 
uppdelningen mellan Kronofogdemyndigheten och Bolagsverket bör ändras och att endera 
myndigheten handlägger samtliga ärenden om dödning. Det underlättar för den enskilde om 
antalet myndigheter att vända sig till minimeras.  

Ur ett sårbarhetsperspektiv är det också en fördel om uppgiften är koncentrerad. 
Kronofogdemyndigheten kan inte se något hinder mot att Kronofogdemyndigheten handlägger 
ärenden om dödning av handlingar som utgör villkor för att antecknas som innehavare av en 
rättighet på ett konto som avses i lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument. 
Kronofogdemyndigheten uppskattar att överföreningen av uppgiften att handlägga ärenden om 
dödande av förkommen handling kommer att ta i anspråk ett par årsarbetskrafter och förutsätter 
att motsvarande resurser överförs från domstolarna. 
  
Vad sedan gäller förslaget till ny lag om dödande av förkommen handling har 
Kronofogdemyndigheten följande synpunkt. Idag utgår en ansökningsavgift om 375 kr för varje 
ärende om dödande av förkommen handling respektive ärende om kraftlöshetsförklaring av 
fullmakt. Enligt utredningens förslag ska avgifter utgå i motsvarande omfattning beträffande de 
ärenden som flyttas över till förvaltningsmyndighet. I förslaget till lag om dödande av förkommen 
handling finns dock inget stöd för uttag av avgift och förslaget behöver således kompletteras med 
en sådan bestämmelse.  

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad rikskronofogde. Vid den slutliga handläggningen 
har även deltagit biträdande rikskronofogden Erica Wass och verksjuristen Olof Dahnell, 
föredragande.  
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