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Yttrande över Lantmäteriets förslag till ändring i 12 § 
Lantmäteriets föreskrifter (LMVFS 2007:3) om lägenhetsregister, 
Dnr 502-2013/1405 

Kronofogdemyndigheten (KFM) har beretts tillfälle att yttra sig över förslag till 

ändring i 12 § Lantmäteriets föreskrifter (LMVFS 2007:3) om lägenhetsregister 

och den konsekvensutredning som ligger till grund för förslaget. 

 

Förslag till ändring i 12 § LMVFS 2007:3 

 

KFM avstyrker föreslagen ändring i 12 § LMVFS 2007:3. 

 

KFM delgav ca 704 000 ansökningar om betalningsföreläggande år 2012. Av 

dessa delgavs ca 240 000 stycken av KFM:s personal. Vidare delges beslut om 

utmätningar, ansökningar om avhysning samt ett flertal andra beslut av KFM.  

 

Det förekommer regelbundet att KFM eftersöker personer som inte självmant ger 

sig tillkänna. Lägenhetsnumret utgör då ett stöd för att hitta personer. En 

upplevelse hos KFM:s medarbetare är att lägenhetsnumret ofta inte är utmärkt på 

respektive lägenhet. Den information om en lägenhetens placering som finns i ett 

informationsbärande lägenhetsnummer är således viktig.  

 

En stor del av syftet med systemet med lägenhetsnummer går för KFM:s 

vidkommande förlorat om det inte med säkerhet går att fastställa vilken lägenhet 

som är aktuell. Mot bakgrund av ovanstående ställer sig KFM inte bakom 

förslaget till ändring av 12 § LMVFS 2007:3. 

 

Genomförd konsekvensutredning 

 

KFM noterar under punkt 6.3 att KFM inte tidigare har beretts tillfälle att lämna 

synpunkter. Konsekvensutredningen innehåller inte heller någon utredning om hur 

föreslagen ändring påverkar KFM:s arbete, trots den betydelse lägenhetsnumret 

har för KFM:s arbete med delgivning.  

 

KFM har i övrigt inga synpunkter på genomförd konsekvensutredning. 
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Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad rikskronofogde. I 

handläggningen har också deltagit biträdande rikskronofogden Erica Wass, 

verksamhetschefen Maria Mindhammar och verksjuristen Christina Sundblad, 

föredragande.  

 

 

 

Eva Liedström Adler 

    Christina Sundblad 

 


