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Remissvar över Ds 2011:46, "Internationell delgivning" 

 
Kronofogdemyndigheten (KFM) lämnar följande synpunkter på promemorian. 
 
4.3 Bistånd till enskilda med delgivning i utlandet 
KFM noterar att enskilda inte ska få bistånd med delgivning utomlands av 
svenska myndigheter vid s.k. partsdelgivning i ett mål eller ärende. KFM ställer 
sig dock frågande till om resonemanget kring myndighetsutövning och 
möjligheten att själv delge direkt i det andra landet är tillämpbart i dessa fall, 
eftersom det då är fråga om delgivning i ett hos myndighet eller domstol 
anhängiggjort mål eller ärende. Enligt KFM:s uppfattning kan det vara att anse 
som svensk myndighetsutövning vilket enligt promemorian vissa länder motsätter 
sig på sitt territorium. 
 
4.5 Behöriga myndigheter 
Länsstyrelsen i Stockholms län föreslås vara centralmyndighet och mottagande 
organ när det gäller begäran om delgivning från utländska myndigheter. För 
enskild, oavsett hemvist gäller dock huvudregeln i 9 § delgivningslagen , d.v.s. att 
alla länsstyrelser är behöriga att bistå med delgivning. De skäl som har angetts när 
myndigheter och domstolar begär bistånd med delgivning (om behovet av språklig 
och handläggningsmässig kompetens) torde även göra sig gällande när utländska 
enskilda ansöker om bistånd med delgivning. Både för myndigheter och enskilda 
är det stora fördelar med att ha en gemensam ingång. KFM anser att det bör 
övervägas om inte Länsstyrelsen i Stockholms län alltid bör vara behörig 
länsstyrelse även i de fall enskild, oavsett hemvist, ansöker om bistånd med 
delgivning utan samband med mål eller ärende. 
 
4.11 En ny reglering 
Förslaget anger att en ansökan om bistånd med delgivning i Sverige kan 
översändas med ”e-post”. Denna skrivning återfinns även i författningsförslaget 
till förordning om bistånd med delgivning i internationella förhållanden (2 §). 
KFM anser att lagstiftningen bör vara teknikneutral i så stor utsträckning som 
möjligt, varför ordet ”med e-post” bör kunna bytas ut mot exempelvis ”på 
elektronisk väg”. Samma formulering används i t.ex. 17 § delgivningslagen. 
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4.13 Övriga förslag 
På flera ställen i promemorian framhålls att regelverket kring internationell 
delgivning är snårigt och att det kan vara svårt för den som ska tillämpa detta att 
veta vilket/vilka internationella avtal som ska tillämpas i ett visst fall. De förslag 
som lagts fram innebär också att den som vill få någon delgiven i ett annat land 
får ta ett större eget ansvar. Mot bakgrund av detta anser KFM att Länsstyrelsen i 
Stockholms län ska ha ett tydligare uttalat uppdrag att lämna information och 
anvisningar till de som behöver hjälp med delgivning utomlands samt utveckla 
blanketter och annat som kan behövas för att underlätta delgivningen. 
 
Utöver dessa synpunkter tillstyrker KFM förslagen enligt promemorian.  
 
Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad rikskronofogde. I 
handläggningen har också deltagit kanslichefen Karin Berglöf Hedar och 
verksjuristen Henrik Wallman, föredragande.  
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