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Departementspromemorian (Ds 2013:47) Skydd av 
personuppgifter för hotade och förföljda personer 

(Ju2013/4729/L5) 

 

Kronofogdemyndigheten (KFM) koncentrerar sitt yttrande till att i första hand 

avse de frågor som aktualiseras i samband med betalningsfastställelse i den 

summariska processen, utmätning av fast egendom och exekutiv 

fastighetsförsäljning med anledning av det förslag till ändring i offentlighets- och 

sekretesslagen (OSL) som lämnas i rubricerade promemoria. 

 

 

Sammanfattning 

 

KFM anser att uppgifter om fastighetsbeteckningar, inklusive 

tomträttsbeteckningar, i största möjliga utsträckning ska omfattas av sekretess i de 

fall det finns risk för att den som stadigvarande eller tillfälligt bor i fastigheten 

utsätts för våld, hot eller förföljelse. När det gäller KFM:s verksamhet torde det 

emellertid inte vara möjligt att införa heltäckande regler om sekretess i detta 

avseende. 

 

I de mål i den summariska processen, där det fastställs att betalning ska utgå ur 

fast egendom har KFM behov av att i föreläggandet, varigenom svaranden ges 

tillfälle att yttra sig över ansökan om betalningsföreläggande, och i utslaget ange 

såväl svarandens personnummer som fastighetsbeteckningen. KFM måste också 

innan en fastighet säljs visa fastigheten för spekulanter. Vidare har KFM en 

omfattande expedieringsskyldighet i förhållande till panthavare och andra 

sakägare, t.ex. den som har nyttjanderätt till en fastighet, för att dessa ska kunna ta 

till vara sin rätt i samband med försäljningen. KFM anser ändå att det generella 

undantaget för uppgift om beteckning på fastighet eller tomträtt från den sekretess 

som enligt 21 kap. 3 § första stycket OSL gäller för skyddade personuppgifter, 

oavsett i vilket sammanhang de förekommer, ska tas bort. En annan sak är att det 

är nödvändigt att föreskriva vissa undantag från sekretessen för 

fastighetsbeteckningar vid bl.a. betalningsfastställelse i fast egendom och exekutiv 

fastighetsförsäljning. 
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1 Antalet gäldenärer som har skyddade 
personuppgifter 

 

I utsöknings- och indrivningsdatabasen finns det cirka 2.250 gäldenärer som har 

skyddade personuppgifter, varav 1.615 personer för närvarande har skulder som är 

föremål för indrivning. Därutöver förekommer det varje år några enstaka ärenden 

gällande betalningsfastställelse i fast egendom, utmätning av sådan egendom 

och/eller exekutiv fastighetsförsäljning, i vilka svaranden/gäldenären har 

skyddade personuppgifter. Detta är fallet också när det gäller utmätning och 

försäljning av bostadsrätter. 

 

Vidare har det även förekommit att personer med skyddad identitet har försatts i 

konkurs. KFM har i egenskap av tillsynsmyndighet i konkurser ett intresse av att 

också konkursförvaltarnas behov av att få uppgifter om fastighetsbeteckningar 

och att använda sådana uppgifter när fast egendom ingår i boet tillgodoses. 

 

 

2 Fastställande av rätt till betalning ur fast egendom 

 

KFM har i den summariska processen till uppgift att fastställa rätt till betalning ur 

fast egendom i vilken panträtt gäller, se 2 § andra stycket och 42 § andra stycket 

lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning. För att en giltig 

pantförskrivning ska föreligga måste det vara fastighetens ägare vid 

pantsättningstillfället som har upplåtit panträtt i fastigheten. Om fastigheten ägs 

eller har ägts av flera personer eller om pantbrev har lämnats som säkerhet för 

någon annans skulder utan att ägaren har iklätt sig personligt betalningsansvar kan 

det finnas mer än en svarande i målet. 

 

I mål om betalningsfastställelse anges personnummer och fastighetsbeteckning i 

föreläggandet till svaranden/svarandena, i utslaget eller när KFM beslutar att 

hänskjuta målet till tingsrätten sedan föreläggandet bestritts och i den 

underrättelse som ska skickas till Inskrivningsmyndigheten när beslut om 

betalningsfastställelse har meddelats. Enligt 3 § förordningen (1981:967) om 

skyldighet för domstol och Kronofogdemyndigheten att lämna underrättelser om 

vissa beslut av exekutiv betydelse ska Inskrivningsmyndigheten alltid underrättas 

när det har fastställts att en fordran ska utgå med särskild förmånsrätt i fast 

egendom. Vidare ska KFM i egenskap av verkställande myndighet underrättas. 

 

Frågan är, trots att en fastighetsbeteckning ofta utvisar var en person bor eller 

vistas, om det är möjligt att helt slopa undantaget för fastighetsbeteckningar från 

den sekretess som enligt 21 kap. 3 § OSL gäller för bl.a. en bostadsadress eller 
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annan jämförbar upplysning, jfr 7 kap. 3 § om konkurrens mellan 

sekretessbestämmelser och 43 kap. 8 § OSL. I ett utslag kan, liksom när det gäller 

domslutet i en dom eller annat domstolsbeslut, fastighetsbeteckningen inte 

hemlighållas. 

 

När det gäller den summariska processen finns det också anledning att göra en 

jämförelse med vad som måste anges i ett utslag avseende avhysning från en 

bostad. 

 

 

3 Verkställigheten hos KFM 

 

I de fall utmätning, betalningssäkring eller kvarstad ska verkställas är det viktigt 

att KFM på ett enkelt sätt kan ta reda på om gäldenären äger fast egendom. KFM 

förutsätter att någon ändring i myndighetens möjligheter att efterforska 

fastighetsinnehav inte är aktuell som en följd av förslaget om att 

fastighetsbeteckningar ska omfattas av sekretessen i 21 kap. 3 § första stycket 

OSL. Däremot uppkommer frågan om vad som ska gälla i sekretesshänseende för 

uppgift om den dom eller det beslut som ligger till grund för verkställigheten om 

det har fastställts att betalning ska utgå med förmånsrätt ur fast egendom. 

Motsvarande gäller också för exekutionstiteln vid verkställighet avseende t.ex. 

bättre rätt till fast egendom. 

 

När bestämmelsen om ett minimiskydd för bostadsadresser och andra 

kontaktuppgifter infördes i 7 kap. 1 a § i den då gällande sekretesslagen 

(1980:100), oavsett hos vilken myndighet de förekommer, har det i förarbetena 

angetts att sekretessen består även för uppgift som tas in i ett beslut. I prop. 

2005/06:161 s. 99 uttalades också att sekretessen upphör att gälla i målet eller 

ärendet om en uppgift tas in i en dom eller annat beslut i domstols rättsskipande 

verksamhet. Om det generella undantaget från sekretessen för 

fastighetsbeteckningar slopas anser KFM att det måste klargöras om uppgift om 

vad som avses med förpliktelsen i pågående mål ska kunna hemlighållas vid 

verkställighet avseende fast egendom. Vidare behöver det klargöras vad som ska 

gälla i fråga om KFM:s beslut om utmätning m.m. av fast egendom, jfr de två 

undantagen i 34 kap. 1 § OSL från den sekretess som gäller hos KFM för 

uppgifter i mål eller ärende om utsökning och indrivning. I t.ex. en 

utredningsrapport, en rapport i vilken det konstateras att gäldenären saknar 

tillgångar till att betala hela utmätningsfordringen, skulle det endast kunna anges 

att fastighetsinnehav finns. Vidare blir det möjligt att vid utmätning m.m. av fast 

egendom sekretessmarkera beteckningen på den fastighet som utmätningen avser 

om det inte bestäms att något annat ska gälla i fråga om KFM:s beslut. Frågan är 

emellertid om det är rimligt att göra en ändring i offentlighets- och sekretesslagen 
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som innebär att uppgiften om fastighetsbeteckningen inte ska vara offentlig i 

utmätningsprotokollet när det är fast egendom som utmäts. 

 

KFM vill i detta sammanhang peka på att också beslut om utmätning m.m. av 

bostadsrätter innebär att det är enkelt att ta reda på var gäldenären bor. KFM ser 

idag inte någon möjlighet att sekretessbelägga uppgiften om namnet på 

bostadsrättsföreningen i beslutet om utmätning. 

 

 

4 Exekutiv försäljning av fast egendom 

 

När fast egendom ska säljas måste fastigheten värderas innan auktionen kungörs. 

För detta ändamål anlitar KFM särskilda värderingsmän. Kungörelsen av 

auktionen innehåller inte ägarens namn och personnummer. Däremot publiceras 

ett foto av den aktuella fastigheten. Syftet med kungörelsen inför en förestående 

exekutiv auktion är att panthavarna och andra sakägare ska kunna ta till vara sin 

rätt och att KFM ska nå ut till allmänheten, så att fastigheten kan säljas. Att ett bra 

pris uppnås ligger inte bara i borgenärernas, utan också i gäldenärens intresse. 

Vidare ska sökanden, ägaren och kända sakägare underrättas i god tid före 

auktionen. Dessutom måste en fastighet visas för att spekulanterna ska kunna 

skaffa sig en bild av fastigheten och ta ställning till vilket pris de är beredda att 

betala. När fastigheten sålts och köpeskillingen betalats ska köpebrev, i vilket 

fastighetsbeteckningen måste anges, upprättas. 

 

KFM, som har en omfattande expedieringsskyldighet i förhållande till bl.a. 

panthavarna, kommer att vara tvungen att lämna ut handlingar som innehåller 

fastighetsbeteckningen med stöd av den sekretessbrytande bestämmelsen i 10 kap. 

2 § OSL till samtliga sakägare. Detta gäller också i förhållande till spekulanterna 

som vill ha en kopia av beskrivningen och värderingen av fastigheten. Frågan i 

detta sammanhang är hur långt bestämmelsen om nödvändigt utlämnade sträcker 

sig. Enligt förarbetena till sekretesslagstiftningen är det tänkt att denna 

bestämmelse ska tillämpas restriktivt. I praktiken kommer den emellertid att 

behöva tillämpas i stor utsträckning. KFM ifrågasätter också av detta skäl om 

sekretess ska gälla för beteckningen på den fastighet som säljs. När det gäller 

värderingsmän, och i förekommande fall låssmed om sådan behöver anlitas när 

visningen äger rum, kan däremot sekretessen för skyddade personuppgifter 

upprätthållas. Den tystnadsplikt som föreskrivs för anställda hos KFM gäller 

också för de uppdragstagare som myndigheten anlitar, se 2 kap. 1 § OSL. 
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5 Rätten till partsinsyn hos KFM 

 

När det gäller exekutiv försäljning - och också beslut om utmätning m.m. - vill 

KFM fästa uppmärksamheten på att rätten till partsinsyn sträcker sig längre än 

allmänhetens rätt till insyn. Förutom gäldenären har borgenärerna och andra 

sakägare, t.ex. den som gör gällande att han eller hon är ägare till utmätt egendom, 

rätt till partsinsyn. Med stöd av 10 kap. 3 § OSL finns det en begränsad möjlighet 

att göra undantag från skyldigheten att lämna ut uppgifter om det av hänsyn till 

allmänt eller enskilt intresse är av synnerlig vikt att detta inte sker. Denna 

möjlighet finns emellertid inte när det gäller beslut i målet eller ärendet. Ett 

enskilt intresse av synnerlig vikt bör kunna vara om den som uppgiften rör har 

skyddade personuppgifter eller om det av något annat skäl finns en konkret 

hotbild mot personen, se Kronofogdens handbok Utmätning s. 512. 

 

 

6 Konkursförvaltarnas behov 

 

Sekretessen för skyddade personuppgifter hindrar enligt den sekretessbrytande 

bestämmelse som finns i 21 kap. 4 § OSL inte att uppgifter om gäldenärens adress 

och andra kontaktuppgifter lämnas till konkursförvaltaren i den enskildes konkurs. 

Om det generella undantaget för fastighetsbeteckningar slopas och bestämmelsen 

i 21 kap. 3 § OSL utformas på det sätt som föreslås i departementspromemorian 

kommer det också att vara möjligt att lämna ut uppgifter om 

fastighetsbeteckningar till förvaltaren. 

 

Om en myndighet lämnar uppgifter till en konkursförvaltare får förbehåll göras 

som inskränker förvaltarens möjlighet att lämna uppgiften vidare eller utnyttja 

den. Ett sådant förbehåll får inte innebära ett förbud för förvaltarens att utnyttja 

uppgiften om detta behövs för att han eller hon ska kunna fullgöra sina 

skyldigheter med anledning av konkursen. Konkursförvaltaren har ett behov av att 

kunna använda uppgifter om fastighetsbeteckningar bl.a. om konkursboet väcker 

talan vid domstol om återvinning avseende fast egendom eller bättre rätt till sådan 

egendom. Vidare måste förvaltaren visa fastigheten för spekulanter om inte 

exekutiv försäljning begärs hos KFM. 

 

 

7 Tvister i domstol om fast egendom 

 

Ett skäl till att det generella undantaget för fastighetsbeteckningar inte har 

avskaffats tidigare är att beteckningen måste användas i t.ex. mål om bättre rätt till 
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fast egendom, se prop. 2005/06:161 s. 51. KFM anser att inte heller detta bör 

hindra att huvudregeln blir att sekretess ska gälla för uppgifter av detta slag. En 

annan sak är att domstolen inte kan förordna om sekretess för 

fastighetsbeteckningen om själva domslutet gäller fast egendom. Möjligheterna att 

förordna att en sekretessbestämmelse ska fortsätta att vara tillämplig i ett domslut 

eller motsvarande del av ett annat domstolsbeslut är enligt 43 kap. 8 § andra 

stycket OSL ytterst begränsad. Detta gäller i synnerhet mål som rör någons civila 

rättigheter och skyldigheter, se artikel 6 i Europakonventionen och prop. 

1979/80:2 del A s. 103 och 309 f. I fråga om själva domslutet eller motsvarande 

del av annat beslut som domstolen meddelar är intresset av offentlighet särskilt 

starkt från rättssäkerhetssynpunkt. 

 

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad rikskronofogde. I den slutliga 

handläggningen har också verksamhetschefen Maria Mindhammar, kanslichefen 

Karin Berglöf Hedar och verksjuristen Ann-Marie Ahlqvist, föredragande, 

deltagit. 

 

 

 

 

Eva Liedström Adler  

 Ann-Marie Ahlqvist 

 


