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Upphävande av ställningstagande 5/13/VER
Ställningstagandet 5/13/VER rörande Försegling med stöd av 2 kap. 17 § 3
stycket UB av lokal under pågående förrättning, (dnr 830 32820-13/121) upphör
att gälla.
Det råder inte någon oklarhet om försegling som gör det motiverat att ha ett
rättsligt ställningstagande. Det har även tillkommit en ny skrivning i den femte
upplagan av kommentar till Utsökningsbalken som bekräftar myndighetens
ställningstagande. I stället för ställningstagandet föreslås ny skrivning i
handboken Utmätning avsnitt 4.4., se bilaga.
Frågan om upphävande av ställningstagande och ny formulering i handboken har
skickats på remiss till produktionsavdelningen och utvecklingsavdelningen. De
har inte haft något att invända mot upphävande av ställningstagandet och har varit
delaktiga vid utformningen av handbokstexten.
Beslut i detta ärende har fattats av rättschefen Ulrika Lindén efter föredragning av
verksjuristen Daniel Dalenbring. I den slutliga handläggningen har även tf.
enhetschefen Christina Sundblad deltagit.
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Bilaga: Del av avsnitt 4.4.
Sidorubrik: Försegling av lokal
När Kronofogden t.ex. utmäter all egendom i ett lager kan förrättningen dra ut på
tiden och ta flera dagar. Kronofogden kan då försegla lokalen tillfälligt, med stöd
av 2 kap. 17 § tredje stycket UB - se KUB V s. 53. Syftet är att gäldenären inte
ska få tillfälle att undanskaffa egendom som förvaras där eller på annat sätt
försvåra förrättningen. Försegling bör endast ske i undantagsfall och inte pågå
längre tid än vad som är absolut nödvändigt. Kronofogden ska sträva efter att det
inte uppstår en situation då försegling måste tillgripas.
Vid ställningstagande till om försegling ska ske bör beaktas: 1. Hur lång tid
förrättningen beräknas pågå. 2. Vilken typ av verksamhet som bedrivs i lokalen
samt 3. I vilken utsträckning tredje man, t.ex. hyresvärd berörs.
Vidare ska Kronofogden inte försegla fler rum eller en större yta än vad som
krävs. Gäldenärer och andra som har hindrats från att använda sina lokaler under
en längre tid har vid flera tillfällen fått skadestånd, JK:s beslut 1991-03-21, dnr
1796-90-40 och 1992-10-14, dnr 4228-91-40.
Förseglingen bör medföra låsbyte eller annan form av förslutning. I vilken form
förseglingen ska ske beror bl.a. på: 1. Vilken typ av egendom det gäller. 2. Vilket
värde egendomen har. 3. Hur stor risken är för att gäldenären eller annan fraktar
bort eller förstör egendomen samt 4. Vilken typ av lokal aktuell egendom finns i.
Det är viktigt att det står klart för var och en att lokalen har förseglats. Detta är en
förutsättning för att gäldenären eller annan som bryter förseglingen kan dömas för
överträdelse av myndighets bud enligt 17 kap. 13 § första stycket brottsbalken.

