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Ställningstagande rörande innehållet i föreläggande för
svarande i mål om betalningsföreläggande eller
handräckning
Ett föreläggande för svaranden enligt 25 § lagen (1990:746) om
betalningsföreläggande och handräckning ska, utöver vad som annars följer av
12 § förordningen (1991:1339) om betalningsföreläggande och handräckning
innehålla följande upplysningar.
1. Ett bestridande måste vara skriftligt.
2. Om svaranden bestrider ansökningen kan sökanden begära att målet
överlämnas till domstol.
3. Om svaranden vill fullgöra den yrkade förpliktelsen eller träffa förlikning med
sökanden ska han eller hon vända sig till sökanden och inte till
Kronofogdemyndigheten.
4. Uteblivet bestridande innebär normalt att ett utslag i målet kommer att
meddelas i enlighet med ansökningen.
5. Utslag i målet kommer att sändas med lösbrev, varför adressändringar bör
meddelas Kronofogdemyndigheten.
6. Verkställighet kan inledas genast när utslag har meddelats om sökanden inte
angett att verkställighet av utslaget inte ska ske.
7. Svaranden kan få betala ytterligare avgifter om verkställighet inleds.
8. Svaranden kan skriftligen ansöka om återvinning av ett utslag inom en månad
från utslagets datum.
I mål om särskild handräckning ska dock föreläggandet inte innehålla upplysning
enligt 2 och i stället för upplysning enligt 8 innehålla upplysning om att svaranden
skriftligen kan överklaga utslaget till tingsrätt inom tre veckor från utslagets
datum.
I kontakter med enheten för betalningsföreläggande och handräckning har inte
framkommit något behov av att ändra innehållet i det nu ersatta ställningstagandet
7/11/Supro. Detta ställningstagande och den rättsliga promemorian
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överensstämmer i allt väsentligt med vad som tidigare har anförts. Därför har inte
remittering skett.
Detta ställningstagande har beslutats av undertecknad verksamhetschef för
Verksamhetsområde 1. I den slutliga handläggningen har också deltagit
verksjuristerna Fredrik Ohlsson och Love Wilén Örnulf, föredragande.

Lena Bäcker
Chef, verksamhetsområde 1

Dnr

831 301-16/121

RÄTTSLIG PROMEMORIA

1

Sammanfattning

Promemorian behandlar i huvudsak i vilken form Kronofogdemyndigheten ska
reglera vilken information som ska finnas i förelägganden till svaranden enligt
lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning (BfL).

2

Bakgrund, frågeställning och syfte

I direktiv den 4 mars 2011 från biträdande rikskronofogden, fick bl.a. Summarisk
process i uppdrag att se över RSFS 1991:38 (föreskriften). Översynen
dokumenterades i en sådan konsekvensbeskrivning som avses i förordning
(2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning (förordning om
konsekvensutredning). Översynen visade att föreskriften kan ersättas med andra
styrmedel och rikskronofogden beslutade den 26 oktober 2011 om att upphäva
föreskriften (dnr. 805-30934-11/111).
Då det fortfarande finns behov av att fastställa vilken information förelägganden
ska innehålla, bör detta regleras i en annan form än en föreskrift. Det materiella
innehållet i föreskriften regleras nu genom ställningstagande.
Det materiella innehållet i föreskriften som upphävs vid utgången av december
2011 överfördes, något modifierat, till ett ställningstagande från processägaren
som träder i kraft den 1 januari 2012. Detta ställningstagande med rättslig
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promemoria ligger i allt väsentligt till grund för den bedömning som görs i detta
dokument.

3

Gällande rätt m.m.

Föreskriften reglerade närmare vilka upplysningar ett föreläggande för svarande i
mål om betalningsföreläggande eller handräckning ska innehålla utöver det som
anges i BfL och 12 § förordningen (1991:1339) om betalningsföreläggande och
handräckning (BfF).
Problemet som föreskriften avsåg att lösa var att alla förelägganden skulle
innehålla viss information som exemplifierats i prop. 1989/90:85 s. 119 f. och
som bedömts inte vara nödvändig att lagstifta om, samt att alla förelägganden
skulle vara enhetliga.
Föreskriften upphävdes vid utgången av december 2011 av
Kronofogdemyndigheten genom föreskriften KFMFS 2011:1, beslutad den 26
oktober 2011. Innehållet i föreskriften överfördes med några mindre justeringar
till ett ställningstagande. 1

4

Kronofogdemyndighetens bedömning

Ett föreläggande för svaranden enligt 25 § lagen (1990:746) om
betalningsföreläggande och handräckning ska, utöver vad som annars följer av
12 § förordningen om betalningsföreläggande och handräckning innehålla de
upplysningar som framgår av ställningstagandet ovan.

1

Se Processägarens ställningstagande nr 7/11/Supro (upphävs genom detta ställningstagande).

