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Sammanfattning 

 

Arbetet behandlar frågan huruvida överskottet vid utmätning av bostad skall anses försvarligt 

eller ej i förhållande till de motstående intressen som väger in i denna bedömning; 

gäldenärens beneficium och bostadssociala skyddsregler i förhållande till borgenärens 

ekonomiska intresse. Arbetet redogör till att börja med för de allmänna förutsättningar som 

gäller vid utmätning samt reglerna om beneficium och dess tillkomst. Därefter förklaras 

begreppet överskott vid utmätning, dess tillkomst samt att detta ställs i proportion till de 

bostadssociala skyddsreglerna.  

Efter genomgången av de grundläggande bedömningsfaktorerna visas en redogörelse för hur 

utvecklingen av bedömningen sett ut sen tillkomsten av reglerna. Därefter tas det aktuella 

rättsfallet NJA 2010 s. 397 upp för analys eftersom rättsfallet utgör aktuell praxis på området.  

Till sist sammanställs arbetets information i syfte att visa på en modern bedömnings- tillika 

tolkningsmetod av det aktuella spörsmålet huuvida överskott skall bedömas vid utmätning.  
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1 Inledning 

1.2 Bakgrund 

 

Kronofogdemyndigheten(KFM) är en statlig förvaltningsmyndighet vilken principiellt agerar 

första instans i frågor om utsökning.
1
 Redan 1734 kom den första lagen på området 

utsökningsrätt, den var resultatet av bl a exekutionsstadgan från 1669. Den hette då precis 

som nu Utsökningsbalken(UB). Vid denna tid fanns tillsynes inte några tankar eller regler 

kring beneficium, skälighetsbedömningar eller andra liknande sociala behovs- och 

skyddsregler.
2
 1877 reformerades lagstiftningen och lagen bytte namn till 

Utsökningslagen(UL). Vid ikraftträdande av den nu gällande lagen på området utsökning, tog 

man tillbaka namnet Utsökningsbalken och det är fortfarande den lag som än idag gäller från 

ikraftträdandet första januari 1982. 

 

Dagens UB reglerar både offentliga fordringar(A-mål) samt privata fordringar(E-mål). Utöver 

fullständig reglering om indrivning och verkställighet regleras även utmätning vilket detta 

arbete kommer koncentreras på. I detta fall utmätning av bostad. Enligt KFM är de vanligaste 

utmätningsobjekten banktillgodohavanden, skatteåterbäring samt lön.
3
 Detta arbete kommer 

dock enbart koncentrera sig på bostäder i form av bostadsrätt eller fastighet. 

Innan lagändringen i UB 4:9 2008 kunde fordringsägare eller sk. borgenärer välja att enbart 

begära en begränsad tillgångsundersökning av gäldenärens tillgångar. Idag ska KFM pröva 

gäldenärens samtliga tillgångar
4
 vilket då innefattar fastigheter och lös egendom tillskillnad 

från den tidigare begränsade tillgångsundersökningen som endast tog sikte på lön och 

skatterelaterade tillgångar.
5
 

 

I skatteregistret som ingår dagens tillgångsundersökning finns uppgifter om bl a fastighet, 

dess beteckning samt aktuellt taxeringsvärde.
6
 KFM har utöver detta och många andra register 

terminalåtkomst till fastighetsregistret vilket förs av Lantmäteriverket(LMV).
7
 Detta register 

innehåller den mest detaljerade informationen om fastigheter och tomträtter. En bostad är idag 

det sista som KFM tar upp till utmätning såtillvida inget lämpligare finns att utmäta. Enligt 

KFM beror den ökade bostadsutmätningen idag på den ovan nämnda lagändringen 2008 

vilken medförde att KFM blev skyldiga att göra en fullständig undersökning i alla ärenden.
8
 I 

och med att man frångått tidigare praxis och uttalandena i 1971 års proposition
9
 som inte 

längre anses relevanta då bostadspriserna ökat kraftigt, samt att den senaste lagändringen i UB 

4:9 bidrog till en mer fullständig undersökning av gäldenärens tillgångar har UB 4:3 1st 

öppnat dörren för utmätning av mindre skulder som innan lagändringen inte skulle varit 

föremål för utmätning av bostad. Det enda kravet som idag finns är att försäljningen beräknas 

täcka de omkostnader som uppkommer i samband med försäljningen och därmed ger ett 

”överskott”. Arbetet kommer att analysera och utreda detta svårdefinierade begrepp i 

förhållande till det faktiska eventuella ekonomiska överskottet samt reglerna om beneficium. 

 

                                                           
1 Utmätning Uppdaterad version av KFM 901 utgåva 5 s.19 
2 RSV 909 utgåva 1, Särtryck ur RSV Info 6/85 
3 RSV 909 utgåva 1, Särtryck ur RSV Info 6/85 
4 UB 4:9, prop. 2007s.37/ s.41 
5 http://www.kronofogden.se/nyheterpressrum/nyheter/2008/nyheter2008/bostadenoftastkvartillsist.5.5cbdbba811c9a768f0c80007730.html 
6 Utmätning Uppdaterad version av KFM 901 utgåva 5  s. 66 
7 Utmätning Uppdaterad version av KFM 901 utgåva 5  s. 69 
8 http://www.kronofogden.se/nyheterpressrum/nyheter/2008/nyheter2008/bostadenoftastkvartillsist.5.5cbdbba811c9a768f0c80007730.html 
9
 Kungl. Maj:ts proposition nr 12 år 1971 
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1.3 Problemformulering 

Vid utmätning spelar många bedömningsfaktorer in i den bedömning som måste företas 

huruvida utmätning skall ske eller ej. Hur skall reglerna om beneficium tillämpas? Hur pass 

långt sträcker sig de bostadssociala skälen i förhållande till bostadens beräknade överskott? 

Vad menas med överskott vid exekutiv försäljning? Vilket av bedömningskriterierna 

beneficium och överskott väger tyngst vid beslut om utmätning? Tillämpas reglerna om 

överskottets bedömning på det sätt som lagstiftaren tänkt? Utöver dessa huvudsakliga frågor 

kommer relaterade problem och lösningar presenteras löpande genom arbetet. 

 

1.4 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att utreda och analysera hur det ekonomiska överskottet vid 

utmätning av bostad skall bedömas i samband med reglerna om beneficium och de 

bostadssociala skälen. För att öka läsarens förståelse för dagens bedömning av dessa 

motstående intressen kommer arbetet även att analysera tillkomsten och själva 

tankeförfarandet bakom främst UB 4:3 1st som utgör det viktigaste lagrummet i denna 

bedömningsfråga då paragrafen innehåller den slutliga bedömningen av vad som skall anses 

försvarligt. Detta innebär att arbetet kommer att analysera de tankar som finns i förarbetet till 

UB 5:1 p.6 från 1981, vilka i aktuellt spörsmål hänvisas till propositionen från 1971 om bl.a. 

införande av utmätningsskydd för bostadsrätter. Dessa grundar sig i reglerna om beneficium 

avseende hyresrätter som tillkom några år tidigare.
10

 Hur dessa regler fungerar i samspel med 

KFM:s relativt nya och fullständiga utredningsskyldighet enligt UB 4:9 gör att frågan om vad 

som skall anses vara ett rimligt ekonomiskt överskott ställs på sin spets. 

1.5 Metod 

Jag kommer i detta arbete använda mig av den traditionella juridiska metoden för att fylla mitt 

syfte, besvara mina frågeställningar och ge läsaren en tydlig bild av gällande rätt på området. 

Detta innebär att jag kommer att använda mig av relevant lag, praxis, förarbeten och aktuell 

doktrin.  

1.6 Disposition 

Utöver historiken och bakgrunden i avsnitt 1.2 kommer jag att ge en förklaring av de 

bedömningsfaktorer som spelar in i den avgörande bedömningen vid utmätning av bostad. 

Därutav börjar jag med reglerna om beneficium och de bostadssociala faktorerna. Jag kommer 

efter det presentera begreppet överskott och hur det är tänkt att tillämpas samt vad som 

faktiskt menas med själva begreppet. I samband med överskottet kommer jag att analysera det 

aktuella rättsfallet NJA 2010 sida 397 eftersom det utgör just gällande rätt på området. Jag 

kommer efter detta ta upp de frågeställningar som kvarstår obesvarade, dvs. tankar kring 

eventuella beloppsgränser och deras verkan nationellt och regionalt. Slutligen kommer under 

slutsatsen presenteras hur allt skall sammanföras till en slutgiltig och korrekt 

bedömningsmetod. 

 

 

                                                           
10

   Kungl. Maj:ts proposition nr 12 år 1971 
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1.7 Avgränsning 

Jag kommer i arbetet utgå främst från UB 4:3 1st samt 5:1 p.6. Relaterade paragrafer som 

exempelvis 5:2 i samma lag kommer behandlas i den mån dessa är relevanta för utredningen. 

Vad gäller lagrum kommer jag enbart att behandla Utsökningsbalkens paragrafer då vi 

framför oss har ett specifikt juridiskt spörsmål som utgår från just de två först nämnda 

lagrummen. 

Viktigt är att jag inte kommer behandla den eventuella oredlighet mot borgenärer som nämns  

i 5:1 6p på något djupare plan. Detta är inte relevant för just den specifika bedömningsfråga 

som arbetet kommer att koncentrera sig på. 
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2 Grundläggande bedömningsfaktorer vid utmätning 

 

2.1 Allmänna förutsättningar 

 

Innan vi går in på utredningens huvudsakliga spörsmål finner jag det viktigt att påminna om 

de grundläggande förutsättningarna för att bostadsrätt eller fastighet överhuvudtaget ska få 

utmätas.  

 

För det första måste bostadsrätten eller fastigheten tillhöra gäldenären enligt UB 4:17 samt 

4:24. Att egendomen skall kunna överlåtas är ett krav då annars regler som exempelvis UB 

5:5 sätter hinder för utmätning. Regeln i 5:5 stipulerar ett överlåtelseförbud som inte får 

åsidosättas. Eftersom utmätning leder till försäljning såvida det inte gäller lön, pengar eller 

skatt är ju detta en form av överlåtelseförbud som skall respekteras. Överlåtelseförbud vid 

exempelvis gåva, arv och testamente är vanligt och i princip giltigt.
11

 Egendomen måste ha 

någon form av ekonomiskt värde dvs. förmögenhetsvärde, då det annars är lönlöst att 

egendomen utmätes för fordringar. Det faller sig naturligt att både bostadsrätter och 

fastigheter givetvis alltid har ett ekonomiskt värde.
12

 Vad gäller just fast egendom såsom 

småhus, måste borgenär eller sökanden uttryckligen begära att egendomen utmäts.
13

 

Bostadsrätt räknas som lös egendom och ingår alltid i utmätning. 

 

Utöver dessa nämnda kriterier kommer i nästa kapitel att behandlas den mest svårbedömda 

frågan; huruvida åtgärden är försvarlig eller ej. Denna fråga kommer innefatta gäldenärens 

beneficium samt det svårbedömda begreppet överskott. 

 

2.2 Regler om beneficium 

 

Beneficium är ett juridiskt begrepp för ”välgärning, förmån och fördel”. Begreppet används 

vid utmätning samt konkurs och representerar den typ av egendom och tillhörigheter som är 

undantagna från utmätning. Bestämmelserna i 5 kap UB skall på eget bevåg iakttagas av KFM 

vid utredning. 

 

Enligt allmänna rättsgrundsatser ska beneficium bedömas med hänsyn till gäldenärens 

behov.
14

 Utöver beneficium som representerar gäldenärens behov kan man här även se till de 

bostadssociala skälen som utgör själva bostadens beskaffenhet och dess sociala betydelse för 

gäldenären och dennes familj.
15

 Själva tanken bakom beneficium är att säkra gäldenären och 

dennes eventuella familjs existensminimum.
16

 Beneficiereglerna berör endast fysiska personer 

och gäller därmed inte för juridiska personer såsom aktiebolag. Juridiska personer behöver 

alltså inte lämnas någon hänsyn om beneficium men däremot för dödsbon som utgör en 

juridisk person då gäldenär avlidit och behovet av bostaden kvarstår för gäldenärens 

efterlevande enligt 5:3. 

 

Vad som bör undantagas från utmätning och av vilka skäl, i detta fall bostad, ska enligt 5:14 

lämnas genom uppgift från gäldenären. Gäldenären kan ofta komma att behöva styrka dessa 

                                                           
11

 Utsökningsrätt s. 97 
12 Utmätning Uppdaterad version av KFM 901 utgåva 5  s. 90 
13 Utmätning Uppdaterad version av KFM 901 utgåva 5 s.95 
14 Juridikens begrepp s. 62 
15

 Utsökningsrätt s. 111 
16 Civilrätt s.209 
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uppgifter. KFM får utöver gäldenärens uppgifter ex officio beakta uppgifter som kommer 

myndigheten till kännedom när beneficieprövning görs.
17

 Vid prövning om utmätning får 

gäldenären avsäga sig sitt beneficieskydd sålänge samtliga av de allmänna förutsättningarna 

är uppfyllda. Dock står det till KFM att göra en bedömning enligt 5:15 då utmätningen ej ska 

drabba familj som omfattas av beneficiereglerna på ett orimligt sätt. 

 

2.3 Inskränkningar i utmätningsfriheten 

 

Enligt UB 5:1 p.6 får bostäder endast utmätas under vissa speciella förhållanden. Denna del 

av paragrafen syftar på bostadsrätter och lyder som följer: 

Från utmätning undantas 

6.  bostadsrätt till lägenhet som tjänar gäldenären till stadigvarande bostad, såvida ej gäldenären vid förvärv av 

bostadsrätten har åsidosatt tillbörlig hänsyn mot sina borgenärer eller det med hänsyn till gäldenärens behov 

och bostadsrättens värde är oskäligt att bostadsrätten undantas från utmätning, 

 

Vad gäller bostadsrätter får dessa utmätas i vissa fall då gäldenären enligt paragrafens lydelse 

åsidosatt borgenärerna tillbörlig hänsyn. Detta skulle kunna vara fallet när en gäldenär 

införskaffat en bostadsrätt i syfte att undanhålla borgenär tillgängliga likvida medel.
18

 Att en 

solvent gäldenär införskaffat en bostad åt sig och sin eventuella familj för att lösa 

bostadsfrågan räknas emellertid inte hit.
19

 

 

Gäldenärens sociala behov utgörs av en hänsyn till dennes och tillhörande 

familjemedlemmars behov av bostaden. Denna sociala hänsyn vilken innefattar gäldenärens 

sociala situation bl.a. andra möjligheter till boende, eventuella barn eller relevanta 

livsförhållanden i övrigt ska vägas in mot eventuell oredlighet mot borgenärer och huruvida 

överskottet av en eventuell försäljning är acceptabelt eller inte i förhållande till detta. Vid 

tidpunkten för bedömningen finns det inget som hindrar KFM att ta hänsyn till hur 

utmätningen av bostaden utvecklar de sociala omständigheterna i framtiden.
20

 Vid en första 

anblick av behovet av bostaden skall de objektiva grunderna beaktas. Detta innefattar 

huruvida bostaden är passande i form av storlek, standard eller prisnivå. En gäldenär som bor 

ensam i en femrummare bör anses ha föga behov av sådan stor bostad medan en gäldenär med 

familj och barn däremot anses uppfylla de behovskriterier som finns. 

 

Bostadens värde som nämns i 5:1 p.6 är det värde som ska ställas i proportion till skäligheten 

av en eventuell tvångsförsäljning. Detta värde är till viss del det samma värde som benämns 

som ”överskott” i UB 4:3, om man sätter det i förhållande till den bedömning som måste 

göras huruvida försäljning ska anses oskälig eller ej. Detta överskott kommer att behandlas 

längre fram i utredningen och jag kommer i det närmaste förklara just grund och tanke bakom 

beneficiereglerna för att få en helhetsuppfattning om när en bostad får utmätas. 

 

Viktigt att tillägga när vi nu går igenom beneficiereglerna är att dessa regler ej gäller 

panthavare med retentionsrätt av bostadsrätt eller fastighet enligt UB 5:13. Exempelvis banker 

eller andra långivare med kreditsäkerhet i aktuellt objekt.
21

 Dessa borgenärer får alltid utmäta 

en bostad vid förfallen fordran med säkerhet i bostaden om det finna skäl för realisation av 

                                                           
17Utmätning Uppdaterad version av KFM 901 utgåva 5  s. 96 
18 Specialprocess s. 140 
19

 Utsökningsrätt s. 122 
20

 Utsökningsrätt s. 114 
21 Specialprocess .s 141 
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just deras panträtt. Vad gäller småhusägare så utgör även deras bostad fastighet och inte heller 

denna form av boende är berörd av reglerna om beneficium då 5:13 är aktuell.
22

 

 

2.4 Vad utgör undantag enligt UB 5:1 p.6? 

 

Beneficiereglerna i utsökningsbalkens femte kapitel är undantag från vad som får utmätas hos 

en gäldenär. Principen om att en gäldenär ska betala förfallna fordringar och göra rätt för sig 

faller alltså med dessa regler. 
23

 

 

I UB 5:1 finns sju punkter vilka stipulerar olika objekt som i förhållande till gäldenärens 

behov och situation skall undantagas från utmätning. Vad gäller bostadsrätter kan dessa 

generellt sett utgöra betydande ekonomiska värden vilket gör bedömningen mer komplicerad 

då beneficiereglerna måste ställas i proportion till skäligheten av utmätningen. Detta 

innefattar en avvägning utav överskott eller värde vid försäljning av bostaden samt huruvida 

gäldenär inte visat tillräcklig hänsyn gentemot borgenär. Bostaden måste utgöra gäldenärens 

och dennes eventuella familjs stadigvarande bostad. Skulle det exempelvis vid utmätning visa 

sig att gäldenären upplåter sin bostad åt annan är inte beneficieskyddet aktuellt.
24

 

 

I rättsfallet NJA 2004 s. 373 avd II väger tingsrätten(TR) in bedömningen av lägenhetens 

storlek i förhållande till gäldenärens behov. Denna bedömning visar tydliga överväganden av 

UB 5:1 p.6 i samband med 5:2 1st i samma lag. TR anser i detta fall att bostaden är tillräcklig 

och skälig för gäldenären samt dennes familjs behov. Hade lägenheten varit exempelvis för 

stor eller på annat sätt överstigit vad som är lämpligt för gäldenärens behov, hade förmodligen 

bedömningen blivit annorlunda.  Huruvida gäldenären hade utsikter att få en ny lägenhet på 

orten vägdes inte in i bedömningen då det ansågs irrelevant. De ”negativa effekter” på 

familjen som gäldenären påtalat skulle inträffa vid eventuell flytt förbisågs även dessa, då 

frågan egentligen gällde huruvida bostaden var passande åt gäldenären eller ej på objektiva 

grunder. Själva behovskriteriet i 5:1 p.6 utgörs alltså i första hand av i vilken mån bostaden är 

skälig på materiella grunder. De diskuterade negativa effekterna på familjen, påverkan hos 

barnen och dylikt kommer alltså längre ned på bedömningsskalan. 
25

 

Både TR och hovrätten(HovR) vägde i detta fall dessa beneficieanspråk i förhållande till 

försäljningens värde och huruvida det skulle anses skäligt eller ej med utmätning. 

Gäldenärsparet nådde dock ej framgång i högsta domstolen(HD) som hänvisade till två 

tidigare bedömningar i denna fråga och ansåg att beneficiereglerna dock inte utgjorde något 

hinder för utmätning i förhållande till lägenhetens värde och fastställde KFM:s beslut om 

utmätning. (Dessa prejudicerande rättsfall kommer att behandlas utförligare längre fram i 

arbetet i samband med överskott och värde). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
22 Panträtt i fast egendom s. 198 
23 Specialprocess s. 139 
24 Utmätning Uppdaterad version av KFM 901 utgåva 5 s. 101 
25 NJA 2004 s. 373 s. 382 
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2.5 Tanke och tolkning bakom aktuell bedömningsmetod 

 

Huvudregeln är att utmätningsfrihet råder för bostadsrätter och denna har sin grund i 

bostadssociala skäl. I förarbetet
26

 till nya utsökningsbalken utfärdad 1981 anges att ”Kapitlet 

överensstämmer i allt väsentligt med nuvarande regler”. Därav bör en undersökning av tidigare 

förarbeten göras för att få en tydlig bild av meningen och innebörden av beneficium. 

 

I Kungl. Maj:ts proposition nr 12 år 1971 redogörs för de bostadssociala skäl som ligger till 

grund för dagens beneficieregler i UB. Innan denna lagberedning påbörjades fanns i princip 

inget utmätningsskydd för bostadsrätter i den dåtida utsökningslagen. Den enda regel som 

fanns var en diffus och något löst hållen regel i dåtida lagen (1964:168) om verkställighet av 

bötesstraff.
27

 (1968 instiftades beneficiereglerna för hyresrätter och det var först här man kan 

säga att reglerna om beneficium fick sin första riktiga grund.) 

I meningen att ”nödig bostad inte får tas i mät” lämnades åt domstol eller KFM en tillsynes 

skönsmässig bedömningsfrihet. Frågan om utmätningsskydd för bostadsrätter hade 1968 varit 

på pappret men lämnats därhän då departementschefen ansåg bostadsrätternas värden som 

kreditobjekt vara alldeles för betydelsefulla för bostadsrättsinnehavarna. Detta var alltså inte 

aktuellt då det skulle begränsa bostadsrättsinnehavarnas rättigheter och mellanhavanden med 

kreditgivare och dylikt. I propositionen diskuterades hur skyddet skulle se ut för en gäldenär. 

Att panthavare eller andra alternativ för kreditsäkerhet skulle komma att behöva begränsa sin 

säkerhet var aldrig aktuellt då det även skulle begränsa ägande- och krediträtten i den mån 

bostadsrätten faktiskt är ett betydelsefullt kreditobjekt. I ett tidigt skede föreslogs att 

bostadsrättsinnehavare vid exekutiv försäljning skulle ha en rättighet att bo kvar i bostaden 

under en begränsad tid mot vederlag. Denna tanke övergavs dock. 

Hos departementschefen var nu uppfattningen tillskillnad från 1968 att ett visst 

utmätningsskydd för bostadsrätter faktiskt måste införas. Hyresrätter hade sedan tidigare varit 

skyddade i den mån de uppfyllde de bostadssociala skälen samt att de till skillnad från 

bostadsrätter inte hade något kreditvärde i samma bemärkelse som man var tvungen att ta 

hänsyn till. Man ansåg på detta stadium att de bostadssociala faktorer som spelade in vid en 

utmätning vägde tyngre än det ekonomiska värde som skulle tillgodose 

bostadsrättsinnehavarens borgenärer. För att förhindra att gäldenären skulle komma att 

undandra sina borgenärer egendom av betydande värde lade man till en av de inskränkningar 

som finns i utmätningsskyddet. Åsidosättande av skyldigheter gentemot borgenärer skulle på 

detta sätt stoppas. Framgår det vid närmare anblick att gäldenär anskaffat bostadsrätt i syfte 

att undandra borgenärer sitt berättigade kapital gäller alltså inte skyddet från utmätning. Detta 

borgenärsskydd är precis som vid panthavares rättighet en viktig byggsten i det allmänna och 

privata kreditväsendet. I propositionen framgår det att efter bedömningen huruvida gäldenären 

visat sina borgenärer tillbörlig hänsyn, då ska avgöras huruvida bostaden är lämplig som just 

bostad. De skäl som ska granskas efter borgenärshänsynen är alltså de sk. beneficiereglerna. 

Dessa utgörs enligt propositionen av gäldenärens avsikt med lägenheten även vid 

införskaffningen om själva införskaffningen skulle kunna knytas samman med 

borgenärshänsynen. Är bostaden införskaffad i syfte att just skaffa bostad för sig och sin 

familj ska utmätning som huvudregel inte förekomma. Nästa steg är att se huruvida värdet och 

behovet av bostaden i sig, är lämplig för ändamålet. Värdet kommer att diskuteras vidare 

nedan. Behovet, storlek och beskaffenhet på bostaden är bedömningsfrågor som inte kan 

                                                           
26 Prop. 1980/81:8 s. 3 
27 Kungl. Maj:ts proposition nr 12 år 1971 s.63 
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fastställas genom något slags allmänt rättesnöre utan ska enligt propositionen bedömas efter 

aktuella omständigheter och från fall till fall.
28

 

 

2.6 Ytterligare faktorer för skälighetsbedömning 

 

En viktig paragraf att titta på i samband med UB 5:1 p.6 är 5:2 samma lag som lyder: 
5 kap. 2 § 

När gäldenären har familj, bestäms vad som får undantagas enligt 1 § med skälig hänsyn även till vad familjen 

brukar eller behöver. 

Om gäldenären eller någon som tillhör hans familj lider av lyte eller allvarlig sjukdom, skall det också beaktas. 

Undantag enligt 1 § 7 bestäms med skälig hänsyn även till gäldenärens underhållsbörda. 

Gäldenär som har familj anses mer berättigad att slippa utmätning, detsamma gäller även 

handikappade gäldenärer eller handikappade i dennes hem enligt 5:2.
29

 

En uppfyllelse av dessa kriterier utgör enligt HD en form av speciella skäl för att undgå 

utmätning.
30

 Dessa speciella skäl utgör en ytterligare tyngd i avvägningen av 

skälighetsbedömningen i UB 5:1 p.6. 

 

I rättsfallet NJA 1990 s. 261ansåg HD att en rullstolsburen gäldenär genom beneficiereglerna 

skulle undgå utmätning av bostad av fordringar ej förenade med panträtt. (Hur det praktiskt 

sett blev med fordringarna förenade med panträtt är ointressant i detta fall då enligt UB 5:13 

sådana fordringar alltid får utmätas.) Tidigare instanser hade i fallet ansett att utmätning 

skulle genomföras då det enligt 5:13 inte skall tagas i beaktning eventuella bostadssociala skäl 

eller sk. beneficieregler. Utmätning slogs fast i HovR för även de icke pantbelagda 

fordringarna. HD gjorde den bedömningen att man i detta fall skulle tillämpa 

beneficiereglerna i UB 5:1 p.6 samt den regel som finns i 5:2 2st på de icke pantbelagda 

fordringarna. Sistnämnda regel gäller huruvida gäldenären har ”speciella skäl” vilket utgöres 

av att gäldenären i detta fall var rullstolsburen och därmed uppfyllde paragrafens kriterier på 

lyte. HD anförde: 
”Vid skälighetsbedömningen skall dock hänsyn tas också till gäldenärens behov. I målet har upplysts att Heikki 

S är rullstolsbunden samt att lägenheten har anpassats till hans handikapp och även i övrigt är lämplig för 

honom. Heikki S måste därför bedömas ha ett särskilt behov av lägenheten. Med beaktande härav kan det, oaktat 

att lägenheten har ett betydande värde, inte anses oskäligt att bostadsrätten undantas från utmätning för 

fordringar som inte är förenade med panträtt.” 

 

Härmed åsidosatte HD alltså de gränsvärden och allmänna riktlinjer som getts för denna typ 

av bedömningar i NJA1989 s 409 I-IV. Grunden till HD:s bedömning är i detta fall den mer 

utvecklade talan tidigare i målet att gäldenären: 
”- gjort gällande att det med hänsyn till hans behov och bostadsrättens värde inte är oskäligt att bostadsrätten 

undantas från utmätning. Till stöd för sin talan har han åberopat bl.a. följande. Hans lägenhet har visserligen 

inte genomgått någon större handikappanpassning, men de vidtagna åtgärderna innebär i alla fall att han med 

hjälp från den sociala hemtjänsten klarar sitt dagliga liv där. Han har f n inga möjligheter att på annat sätt lösa 

sin bostadssituation, alltså varken med serviceboende eller med annat handikappanpassat boende” 

 

Här vägs tillsynes möljlighet till annat boende in. Detta förbisågs i det senare fallet NJA 2004 

s. 373 avd II. Att lägenheten i viss mån är handikappsanpassad samt att det är ostridigt att 

gäldenären i detta fall uppfyller kriterierna i 5:2 2st synes öppna upp för en mer djupgående 

avvägning av 5:1 p.6. Hade gäldenären i detta fall ej haft ”speciella” behov av bostaden skulle 

                                                           
28

 Kungl. Maj:ts proposition nr 12 år 1971 s. 90 
29 NJA 2004 s. 373 
30 NJA 1990 s. 261  
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troligen inte HD i detta fall frångått tidigare praxis. Återigen framkommer vikten av hur 

mycket betydelsen av innehållet i avvägningen som skall göras enligt 5:1p.6 och relaterade 

specialparagrafer, har sin grund i propositionen som redovisats ovan.
31

 

 

Vad gäller den familj som omnämns i paragraf 5:2 avser denna make/maka, barn, 

adoptivbarn, maka/makes barn, fosterbarn, sambo och sambos barn.
32

 Utöver detta kan i 

speciella fall övriga former av släkt eller familj räknas in beroende på bl.a. dessas ekonomiska 

ställning i boendet. Skulle exempelvis gäldenärens far nyttja samma boende och bidra 

ekonomiskt till hemmet kan denne i undantagsfall räknas som familj.
33

 

 

2.7 Samägd bostad 
 

Vad gäller samägd bostadsfastighet får även exempelvis den andra makans/makens eller 

sambos andel utmätas för försäljning enligt UB 8:8. Ett krav här är att lagen om 

samäganderätt (SFS 1904:48) eller lagen om förvaltning av vissa samägda 

jordbruksfastigheter (SFS 1989:31) är tillämpliga.
34

 Vad gäller bostadsrätt är regeln dock inte 

tillämplig enligt NJA 1995 s. 478 men funderingar huruvida 8:8 ska tillämpas analogt på 

bostadsrätter är uppe för diskussion.
35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
31 Kungl. Maj:ts proposition nr 12 år 1971 s.  90 
32 Utsökningsrätt s. 112 
33 Prop. 1968:130 s.130 
34 Utsökningsrätt s. 206 
35 SvJT 2008 s. 274 
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3. Överskott 
 

3.1 Vad menas med överskott? 

 

I utsökningsbalkens fjärde kapitel anges att; 

4 kap. 3 § 

Utmätning skall ske endast om det belopp som kan beräknas flyta in, efter avdrag för kostnader som uppkommer 

efter utmätningen, ger ett överskott som gör åtgärden försvarlig. 

Av utmätningsbar egendom bör i första hand tagas i anspråk sådan tillgång som kan användas till fordringens 

betalning med minsta kostnad, förlust eller annan olägenhet för gäldenären, om ej annat följer av 4–6 §§. Lag 

(1993:1650). 

Arbetet kommer framledes att koncentreras på det första stycket i ovanstående paragraf. 

Enligt paragrafens lydelse får alltså utmätning enbart ske i det fall att summan som flyter in 

efter försäljning beräknas ge ett överskott som gör utmätningen försvarlig. Överskottet ska 

representera det netto som är kvar efter att hanterings- samt försäljningskostnader räknats 

bort.
36

 Detta innebär att om enbart en grundavgift
37

 kommer att täckas är utmätningen 

försvarlig. Eftersom dessa typer av kostnader har företräde framför övriga borgenärer kan 

utmätningen i teorin resultera i att en borgenär enbart får en liten del eller i värsta fall 

ingenting av sin fordran betald. 
38

 

Innan lagändringen 1993 fick inte utmätning ske om överskottet inte beräknades betala för 

samtliga förrättningskostnader samt att borgenärs fordran iallafall blev betald i viss mån.
39

 

Denna fördelaktiga princip gäller alltså inte längre för gäldenären och utmätning får idag ske 

även om det i beräkningar framkommer att borgenär inte kommer få ens en liten del av 

fordran betald, så länge viss del av grundavgift blir betald. Vid utmätning med detta uträknade 

resultat skall enligt förarbetet hänsyn tas till gäldenärens olägenheter samt KFM:s 

arbetsinsats.
40

 

I teorin kan detta resultera i att utmätning sker av ett relativt litet belopp i förhållande till 

bostaden så länge utmätningsordningen i 4:3 2st följs, dvs. om gäldenären faktiskt inte har 

något av värde utöver sin bostad. Märk här att denna typ av överskott, dvs. det beräknade 

netto som uppstår vid beräkningen inte är samma överskott som beräknas brutto i fråga om 

skälighet för försäljning och eventuella beloppsgränser vid utmätning. 

I propositionen
41

 framhåller man att utmätning inte bör ske då kostnaderna för hantering av 

egendomen, försäljning o.s.v. inte kommer att täckas av influtna medel från försäljning. 

Däremot ansåg man att utmätning bör ske även om inte alla förrättningskostnader blir täckta. 

Eftersom de grundavgifter som en gäldenär kunde komma att samla på sig ofta steg till 

betydande värden ansåg man att regeln skulle införas p.g.a; 

”En gäldenär kan med nuvarande regler fredas mot utmätning i stor utsträckning därför att grundavgifterna 

sammantagna uppgår till ett inte obetydligt belopp. Särskilt stötande är det förhållandet att en gäldenär på detta 

sätt får lättare att undgå utmätning ju fler mål han har dragit på sig.”
42 

 

                                                           
36 Utmätning Uppdaterad version av KFM 901 utgåva 5  s. 94 
37 Se bilaga 7.1 
38Prop. 1993/94:50 s. 294 
39 prop. 1980/81:8  s. 361 
40 Prop. 1993/94:50 s. 294 
41 Prop. 1993/94:50 s. 295 
42 Prop. 1993/94:50 s. 295  
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Vidare tillade departementschefen att; 

”Regelns närmare innebörd blir denna. I princip kan utmätning ske så snart någonting utöver de efter 

utmätningen uppkommande kostnaderna kan beräknas bli betalt. Däremot behöver varken de redan uppkomna 

kostnaderna eller resten av fordringsbeloppen beräknas bli fullt betalda. Avgörande är i stället att så mycket 

därav blir betalt att utmätningen framstår som försvarlig. Därvid bör hänsyn tas både till myndighetens 

arbetsinsats och till olägenheterna för gäldenären”.
43

 

I den slutliga kommentaren till det nya första stycket i UB 4:3 beskrivs myndighetens 

tillsynes skönsmässiga bedömningsfrihet; 

”Paragrafen har fått ett nytt första stycke som anger de nya förutsättningarna för att utmätning skall ske. Det 

finns inte längre något krav på att alla förrättningskostnader som uppkommer hos kronofogdemyndigheten skall 

bli betalda för att utmätning skall få göras. I stället skall myndigheten göra en prövning av om resultatet, efter 

avdrag för kostnader som kan uppkomma efter själva utmätningen, kan beräknas bli ett överskott som gör 

åtgärden försvarlig. Detta innebär t.ex. att utmätning kan komma att ske även om bara en del av grundavgiften – 

eller grundavgifterna – blir betald”.
44

 

Det som ovan nämns om det ”beräknade” överskottet är en bedömningsfråga i sig. Att på 

förhand kunna räkna ut ett hypotetiskt överskott synes vara en svår uppgift för myndigheten 

som ändå måste göra detta för att kunna ställa detta överskott i proportion till de viktiga 

bedömningsfaktorerna beneficium och bostadssociala skäl. 

 

3.2 Bostadens värde 

 

Ett intressant rättsfall som länge varit vägledande i bedömningen huruvida utmätning är 

försvarlig i förhållande till det uppskattade överskottet är NJA 1989 s. 409. 

I detta prejudikat framgår i fyra olika situationer även hur bedömningen av huruvida 

överskottet är skäligt att grunda en utmätning på i sitt förhållande till reglerna om beneficium, 

vilka presenterats ovan i arbetet. I det första fallet av fyra fastställs en nationell summa som 

ska utgöra rättesnöre i avvägningen med gäldenärens beneficium. Då det uppskattade värdet 

av bostäderna i samtliga fyra fall understeg gränsen som i detta fall låg på 200.000, ansågs det 

inte skäligt att utmäta bostäderna i förhållande till beneficiereglerna. Fallet från 1989 

hänvisade konstant till NJA 1987 s. 575 I och II som i det första fallet gällde utmätning av 

bostad där  gäldenär med familj fick bostaden utmätt då bostaden ansågs ha ett alltför 

betydande ekonomiskt värde i förhållande till de bostadssociala skälen, men främst i 

förhållande till den ekonomiska summa som skulle komma att undandras borgenärerna. I det 

andra fallet där ett konkursbo krävde att få utmäta gäldenärs del i bostad blev resultatet även 

där att bostaden ansågs ha ett för högt värde i förhållande till de bostadssociala skälen samt att 

konkursboet ansågs mer berättigat till den summa som annars skulle komma att undandras 

boet. 

Av resonemangen i dessa fall framgår att en generell värdegräns av vad som skulle anses 

försvarligt vid utmätning behövdes. I fallet från 1989 sattes de gränsvärden som fungerat som 

riktlinjer till dags läge, dock har bedömningsläget förändrats i o m lagändringen av 4:3. I 

nästa kapitel kommer det redogöras närmare om tanken bakom dessa gränsvärden. 

 

 

 

                                                           
43 Prop. 1993/94:50 s. 295 
44
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3.3 Utvecklingen av värdebedömningen 1971-2010 

 

Här ska vi göra en återblick till 1971 års proposition för att titta på hur värdet av bostäder 

bedömdes då. Dessa uttalanden låg under lång tid till grund för beslut om utmätning och 

föranledde att domstolar senare hade ungefärliga gränsvärden att gå på. 

Departementschefen ansåg i fråga om bostadsrätter; 

”I fråga om bostadsrättens värde torde dock de avgifter som tas ut i nyproducerade bostadsrättslägenheter ofta 

kunna tjäna som vägledning. Överstiger värdet inte vad som kan betecknas som normalt för bostadsrätt till en 

lägenhet av den storlek och beskaffenhet som kan anses skälig med hänsyn till gäldenärens behov, bör 

bostadsrätten i princip vara undantagen från utmätning.”
45

 

Vad lagstiftaren här hade i tanke var alltså att bostadsrätter som då betingade ett jämfört med 

idag relativt blygsamt värde skulle ställas i proportion till beneficium och de bostadssociala 

skälen. Dessa värden var vid tidpunkten jämförelsevis låga och det fanns tillskillnad från idag 

ingen markant prisskillnad mellan storstad och övriga landet. 

I rättsfallet NJA 1987 s. 575 tar man upp propositionens uttalanden för bedömning och 

kommer fram till att det inte kan bortses från att prisutvecklingen vad gäller bostadsrätter 

”stigit kraftigt och långt utöver vad som motsvarar penningvärdets fall”.
46 Priserna vid regelns införande 

torde enligt HD ha varit låga och inte i betydligt ha överstigit grundavgifterna. HD ansåg 

alltså 1987 att priserna stigit enormt och att en tillämpning av 1971 års regler inte skulle få 

den utgång som var tanken från början om de följdes ordagrant. Det viktiga borgenärsskyddet 

skulle exempelvis falla sönder då bostadsrätter, speciellt i storstäder, skulle komma att undgå 

utmätning. Småhusfastigheter som vid denna tidpunkt ej erhöll den utmätningsfrihet 

bostadsrätter hade pg a sitt betydande värde, skulle i förhållande till bostadsrätter få utmätas 

trots att småhus numera utgjorde lika eller ibland mindre ekonomiska värden än bostadsrätter. 

Inskränkningarna i utmätningsfriheten som varit enormt viktiga i propositionen skulle vid 

tillämpning gå om intet. Att gäldenären betalat en oansenlig summa vid införskaffandet av 

bostaden jämfört med aktuellt bedömningsläge ansågs inte spela någon roll då även detta 

skulle komma att fallera borgenärs inskränkningar i utmätningsfriheten. HD kom fram till att 

uttalandena bakom 1971 års regel inte längre var tillämpliga för regelns syfte. Dock kunde 

man vid denna tidpunkt, 1987, inte fastställa någon fast summa som skulle vara vägledande 

vid bedömningen utan HD kom efter bedömning fram till att en bostad värderad till 275.000 

var ett för högt värde i förhållande till övriga omständigheter för att undantagas från 

utmätning. 

I det andra fallet i NJA 1987 s. 575 där en gäldenär ägde en hälftendel av en bostadsrätt 

värderad till 275000tkr, ansåg man även där att summan var för hög att undanhållas 

borgenärerna. Denna bedömning gjordes trots att det tidigare i rättsfallet blev fastställt  att 

gäldenären enligt UB 5:1 p.6 hade behov av lägenheten samt dennes fru enligt 5:2 1st. I detta 

fall fick konkursboet rätt att utmäta gäldenärens hälftendel av bostaden vilket resulterade i en 

summa om ca 137000tkr. 

Märk här att man 1987 frångick 1971 års propositions uttalanden då de ej ansågs relevanta 

ihop med dagens marknadsvärde i förhållande till penningvärdet. Gemensamt för båda fallen 

var att HD bedömde att det ekonomiska överskottet var för stort för att undanhållas 

borgenärerna. HD satte alltså ingen egentlig gräns för när beneficium skulle komma att väga 

tyngre än det ekonomiska intresset utan ansåg i grund och botten att den numera höga 

summan var förhållandevis för stor i jämförelse med 1971 års värden, för att undanhållas 

borgenärerna. 
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I NJA 1989 s. 409 I-IV som hastigt nämnts ovan lades grunden för gränsen på det ekonomiska 

överskott som var på tal i tidigare fall. Det första fallet av fyra som rörde en gäldenär med 

familj och det var ostridigt att gäldenären hade ett behov av lägenheten både enligt 5:1 p.6 

samt 5:2. Bostaden var värderad till 150000tkr. HD tog återigen upp tanken bakom regelns 

tillkomst 1971 och påpekade att bostadspriserna dragit iväg rejält sedan lagen tillkom. I 

propositionen från 1971 ansåg departementschefen att de sociala frågorna vägde tyngre än 

den ekonomiska vinning som tillkom borgenärerna. Därutav tillkom de inskränkningar som 

finns i utmätningsfriheten. Det man dock inte hade i åtanke då var att bostäderna i framtiden 

skulle komma att representera ett betydligt högre värde och att man förmodligen inte hade 

resonerat på samma sätt i förhållande till de bostadssociala skälen huruvida 

förmögenhetsvärdet var rimligt eller ej. Därutav ansåg HD att regelns tänkta tillämpning inte 

längre var aktuell. HD presenterade även en undersökning av försäljningsvärden där det 

visade sig att nivåerna skiljde sig enormt mellan storstad och glesbebyggelse samt olika delar 

av landet. HD ansåg att man på dessa grunder inte skulle ha något fast belopp att gå efter i 

förhållande av vad som var försvarligt eller ej för utmätning. Dessutom påtalade HD att detta 

förfarande med beloppsgränser inte skulle vara förenligt med uttalandena från 1971 huruvida 

bedömningen skulle anpassas till de olika förhållanden som råder från fall till fall. HD kom 

fram till att den genomsnittliga nivån på bostäder låg kring 180000tkr samt att detta värde 

skulle vara en bra utgångspunkt i bedömningen i och för sig. Dock skulle detta innebära en 

olika behandling av både gäldenärer och borgenärer då skillnaderna är påtagliga beroende på 

vart i landet utmätningsmål avgörs. HD satte därför en gräns som innebar att bostäder avsedda 

för familjeändamål skulle undgå utmätning då värdet inte väsentligen översteg 200000tkr. 

Flexibilitet av summan lämnades för reservation då bostadsmarknaden kunde komma att 

förändras samt att lägre gränsvärden kunde sättas för mindre bostäder. Gäldenärens bostad 

blev i detta fall alltså inte utmätt då värdet låg under den gräns HD kommit fram till. De 

skiljaktiga ansåg att denna form av värdesättning var en felaktig behandling av 

bostadsrättsägare då i princip alla bostäder i storstäderna skulle bli föremål för utmätning 

tillskillnad från bostäder på mindre orter eller mindre attraktiva områden. Dessutom ansåg 

man att de presenterade faktaunderlagen som beslutet baserades på hade många brister. Man 

ansåg även att värdenivån på beloppsgränsen skulle anpassas efter omnejd. De skiljaktiga 

tryckte på 1987 års fall där anledningen att tillvarata borgenärerna deras ekonomiska intressen 

varit den avgörande punkten i samband med beloppsgräns. Även vad gällde den fastställda 

summan skulle denna sättas ned till 75000-150000tkr beroende på bostadens storlek samt att 

utrymme för ytterligare bedömning skulle lämnas för ortsmässiga skillnader och marknadens 

utveckling. 

I det andra fallet av NJA 1989 s. 409 blev en gäldenär med familj föremål för utmätning av 

bostad. Bostadsrätten var värderad till omkring 125000-150000tkr. Det klargjordes i målet att 

gäldenären med familj enligt 5:1 p.6 och 5:2 1st hade ett ostridigt behov av lägenheten. 

Familjen med gäldenär, fru och son bodde på 81,5m2. Det stod klart att lägenheten utgjorde 

ett klart behov hos gäldenären med familj och att lägenhetens storlek samt dess värde ej 

översteg vad som ansågs skäligt i förhållande till behovet. HD upphävde även här 

utmätningen. De skiljaktiga ansåg dock liksom i föregående fall att HDs beslut skulle 

upphävas. 

Det tredje fallet i NJA 1989 s. 409 rörde en tvårummare om 70m2 som beboddes enbart av 

gäldenären. Bostaden som var värderad till 70000tkr undantogs från utmätning av HD då de 

ansåg att denna summa inte var tillräcklig  i jämförelse med de motstående bostadssociala 

samt beneficieskälen. Tydligen räknade HD in alkoholmissbruk under UB 5:2 2st. De 

skiljaktiga ansåg att bedömningen liksom i tidigare fall borde väga in det objektiva 

behovskriteriet (vilket beskrivits i kapitel två) och inte enbart utgå från de sociala aspekterna 
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som egentligen skall komma i andra hand på bedömningsskalan vad avser beneficium. Båda 

skiljaktiga ville även här verkställa utmätningen. 

I det sista fallet av NJA 1989 s.409 rörande en bostadsrätt om 40m2 vilken beboddes av 

gäldenären ensam, kom HD även här att upphäva utmätningen. Bostaden var värderad till 

100000tkr och detta belopp ansågs vara för litet i förhållande till avvägningen om de 

bostadssociala reglerna. Även i detta sista fall fanns skiljaktiga. Dessa tryckte på 

motiveringen av HD:s beslut avseende behovet och hänvisade till att bedömningen även här i 

första hand skulle baseras på det objektiva behovet. Att ta hänsyn till kringliggande sociala 

omständigheter bör komma i andra hand. Vad gällde värdet så ansåg de skiljaktiga liksom i 

tidigare mål att värdet skulle ses utan eventuella belastningar och utgå från dags aktuella 

värde. De skiljaktiga ansåg att HovR beslut om utmätning skulle fastställas. 

Gemensamt för dessa fyra fall är att HD här sätter en gräns på vad som ska anses skäligt i 

förhållande till beneficium och bostadssociala skyddsregler. I 1987 års fall lade HD 

tyngdpunkten i sina bedömningar på att gränsvärdet var för högt i förhållande till de 

ekonomiska intressen som stod på spel. 1989 ansåg HD att 1971 års uttalanden var ur tiden 

precis som vid 1987 års fall. Dock baserar HD 1989 sina ställningstaganden ur en annan 

ståndpunkt; nämligen att värdegränsen borde sättas i avvägning mot de beneficiella och 

bostadssociala skyddsreglerna. Det finns som synes en markant skillnad i bedömningen 

mellan 1987 och 1989 års rättsfall. Detta synes väl i och med de olika utgångar de bägge 

målen fick. 

Sammanfattningsvis skiljer sig dessa två fall i det avseende att 1987 tog HD och satte en 

principiell gräns i förhållande till i vilken mån man skulle komma att begränsa borgenärernas 

inskränkning i utmätningsfriheten med fokus på de ekonomiska värden som stod på spel. 

1989 satte man ett gränsvärde på de beneficiella omständigheterna i förhållande till själva 

bostadens värde. 

Vi ska titta på rättsfall 1990 s. 261 för att ytterligare exemplifiera 1989 års tankegångar. 

Fallet gällde en handikappad gäldenär i en bostadsrätt värderad till runt 210000tkr på 46m2. 

Att gäldenären hade behov av bostaden enligt 5:1 p.6 samt uppfyllde kriteriet på lyte i 5:2 2st 

är i detta fall inte intressant då vi ska titta på hur HD bedömde värdet på bostaden. (Dessa 

paragrafer utgör givetvis förutsättning för utmätningsfriheten i fråga vilket förklarats i kapitel 

två ovan.) HD bedömde att tillvaratagandet av borgenärernas ekonomiska intressen inte hade 

samma tyngd som de i 1989 års fall stipulerade gränsvärden för beneficium. Även fast det 

lämnats utrymme enligt 1989 års fall att sänka detta gränsvärde då det rörde sig om en mindre 

lägenhet för att kunna tillvarata borgenärernas intresse. HD gick härmed i linje med 1989 års 

bedömning av huruvida värdet skulle anses skäligt eller ej att undantagas från utmätning. 

Skiljaktig i målet anförde dock att värdet var för högt att undandra borgenärerna om man såg 

till anpassningen av gränsvärdet lämnat i 1989 års fall. 

1989 och 1990 års fall synes tillämpa 1971 års uttalanden i förhållande till beneficium men 

ignorerar den ekonomiska utveckling och värdestegring som gjorts på bostadsmarknaden samt 

att penningvärdet förändrats. Att här inte ta hänsyn till utvecklingen synes sätta käppar i 

hjulen för det borgenärsskydd som departementschefen ansåg så viktigt 1971. 

I NJA 2004 s. 373 avser det första fallet av två en gäldenär som hade en lägenhet värderad till 

265000tkr och gäldenären ansågs uppfylla beneficiekriterierna i 5:1 p.6. HD tar här upp de 

gränsvärden som sattes 1989 och jämförde dessa med aktuellt penningvärde och 

bostadsmarknadens utveckling. HD kom fram till att det allmänna riktvärdet som legat på 

200000tkr borde ligga på runt 300.000 men även att med hänsyn till utvecklingen av just 

bostadsrätter i storstäder, lika gärna skulle kunna ligga på 500.000. HD påpekade att denna 

nationella och regionala skillnad skulle slå mycket hårt mot gäldenärer i storstäder. I takt med 
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den värdestegring som skett på bostadsrätter förelåg precis som innan, om inte starkare skäl, 

att tillvarata borgenärers intressen att inte värdefull egendom undandras från utmätning. HD 

sammanfattade sina domskäl; 

”Sammanfattningsvis innebär detta att det inte finns tillräckliga skäl för att nu förändra de allmänna riktpunkter 

för skälighetsbedömningen som fastslogs i 1989 års fall på annat sätt än att hänsyn skall tas till den allmänna 

förändringen av penningvärdet. Detta innebär att utmätningsfrihet i vart fall skall gälla för sådana 

bostadsrättslägenheter som är avsedda som familjebostäder och vilkas värde inte i väsentlig mån överstiger 300 

000 kr medan lägre gränsvärden skall tillämpas för mindre bostadsrättslägenheter.”
47

 

Gäldenären som i detta fall hade en något mindre lägenhet fick i detta fall sin bostad utmätt. 

I det andra fallet av NJA 2004 s. 373 gällde det ett gäldenärspar med tre barn som stod inför 

utmätning. Bostaden var värderad till 400000tkr och behovs- samt familjekriterier ansågs 

uppfyllde enligt 5:1 p.6 och 5:2 1st.  Även här tog HD den stegrande bostadsmarknadens 

värden i förhållande till penningvärdet sedan 1989, och ansåg att det trots regler om 

beneficium rörde sig om ett för högt värde för att undandras borgenärerna. Bostaden utmättes. 

2004 års rättsfall återspeglar de tankegångar som förekom i 1987 års fall, dvs. att ta tillvara på 

de betydande ekonomiska värden som står på spel. Dock använde HD sig här av de 

gränsvärden som satts upp 1989 även om detta tidigare fall inte hade samma åsikter i 

bedömningen av beneficiereglerna.  

Tillsynes har HD genom åren följt praxis om än tolkningen av syftet bakom de gränsvärden 

som sattes kan diskuteras. Antingen har HD fattat sina beslut på värdet i förhållande till 

beneficium eller värdet i förhållande till överskottets ekonomiska värde. 
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4 Aktuell praxis 

 

I rättsfallet NJA 2010 s. 397 behandlas huruvida och i vilken mån utmätning av fastighet är 

försvarlig då det saknas tillgång på andra utmätningsbara tillgångar enligt 4:3 UB. 

Prejudikatet indelas i två domar då första spörsmålet rör ett överskott vid 

fastighetsförsäljningen och i den andra domen då borgenärens fordran endast kunde bli täckt i 

mindre mån av försäljningen. Detta rättsfall är det senaste på aktuellt område och anses 

därutav utgöra gällande rätt samt att jag här senare kommer lägga ihop arbetets presenterade 

bedömningsfaktorer och få en riktig uppfattning om hur dessa idag tillämpas. 

Jag kommer här att referera rättsfallet för att sedan analysera bedömningarna i målen. 

Rättsfallet finns bifogat längst bak i arbetet och läsaren bör studera rättsfallet för ökad 

förståelse. 

 

4.1 NJA 2010 s. 397 I 

 

Gäldenären hade en skuld om 327072tkr och av utmätningsbara tillgångar fanns enbart 

gäldenärens hälftendel i en samägd fastighet där både fastighet och pantbrev var värderat till 

300.000. Detta innebär en tillgång på 150000tkr. 

Gäldenärens överklagan baserades på att denne föreslagit avbetalningar till borgenärerna samt 

att fastigheten ej skulle inbringa ett högt pris vid försäljning. 

Domskälen i TR anger att avbetalningsplan till borgenärer ej är relevant i detta fall samt att 

det inte framkommit att fastigheten skulle komma att ge ett så pass lågt pris vid försäljning att 

det inte skulle resultera i ett rimligt överskott. 

I HovR överklagade gäldenären och hade som stöd att denne faktiskt träffat en 

avbetalningsplan med borgenär. Borgenären drog tillbaka sin ansökan om utmätning och 

skulden hamnade då på 28602tkr i A-mål. 

HovR framhöll att enligt UB 4:3 ska ”utmätning endast ska ske om det belopp som kan beräknas flyta in, 

efter avdrag för kostnader som uppkommer efter utmätningen, ger ett överskott som gör åtgärden försvarlig”. 

HovR ansåg nu när den största borgenären dragit tillbaka sin fordran att utmätningen inte var 

skälig enligt 4:3 1se och upphävde beslut om utmätning. 

Skatteverket överklagade i HD som kommer fram till att utmätningen är försvarlig enligt 4:3 

1st. HD upplystes om att den aktuella fordringen nu endast var 26950tkr men ansåg att det 

betydande överskottet inte var relevant enligt 4:31st och utmätningen fastställdes. 

 

Analys: 

 

Av siffrorna i yrkandet framgår att gäldenärens utmätningsbara pantbrev värderades till 

150000tkr eftersom gäldenären enbart ägde en hälftendel av pantbrevet om 300.000. Skulden 

i A- och E-mål uppgick vid tillfället till 327072tkr. Det uträknade ekonomiska överskottet är 

alltså 150000tkr. Fordringarna skulle i denna bedömning bli betalda till ca 45 procent. Helt 

riktigt så anser jag att TR här följde UB 4:3 1st då detta överskott skall anses försvarligt.
48

 

Avvägningen här blev förmodligen lätt för TR då gäldenären konstigt nog inte anfört anspråk 

på beneficium enligt femte kapitlet UB. Den omtalade avbetalningsplanen till borgenären är 

irrelevant i detta sammanhang då det enligt lagtext, förarbeten eller praxis aldrig nämnts något 

                                                           
48 Prop. 1993/94:50 
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om hänsyn till detta. Förvisso skulle man kunna placera detta under den framtida sociala 

situation som kan drabba gäldenären. Detta resonemang skulle såtillvida falla in under 5:1 p.6 

men då detta inte nämns eller påvisas är det absolut inte aktuellt. Även om detta påstående 

skulle varit föremål för bedömning i TR hade anförandet ändå fallerat med hänsyn till 

utmätningsordningen i 4:3 2st och att överskottet faktiskt är försvarbart enligt första stycket 

samma paragraf. 

 

I HovR tog man upp 4:3 och resonerade huruvida åtgärden var försvarlig. HovR beaktade 

utmätningsordningen och kom fram till att fastighet bör utmätas i sista hand då andra 

tillgångar saknas, vilket var fallet i denna situation. Vid denna instans drog dock den privata 

borgenären tillbaka sin fordran och endast skatteverket stod kvar som borgenär med en 

summa om 28602tkr. HovR påtalade att; ”Mer egendom än vad som behövs för att sökandens fordran 

och kostnaderna i målet ska täckas bör inte utmätas.” Därutav upphävde HovR utmätningen då man 

ansåg att ”mellanskillnaden” på fordran och överskott inte skulle vara försvarbar, dvs. 

121398tkr. I min mening gjorde HovR här en felbedömning av definitionen av överskottet. 

Enligt förarbetet till 4:3 1st säger lagstiftaren att; ”I princip kan utmätning ske så snart någonting 

utöver de efter utmätningen uppkommande kostnaderna kan beräknas bli betalda.”
49

 Förarbetet 

nämner ingenting om någon hypotetisk mellanskillnad i överskottet som skall tas i beaktande 

vid bedömning huruvida utmätningen skall anses försvarbar. Detta skulle förvisso kunna vara 

en bedömning för regler om ej försvarbar värdeförstöring med i detta fall finns här inga 

samband med den aktuella situationen eller 4:3 1st. 

 

I HD överklagade Skatteverket och gäldenären svarade inte då målet avgjordes efter 

föredragning. Vid betänkande till dom ansåg föredraganden i linje med HovR att en alltför 

stor värdeförstöring skulle äga rum vid utmätning. De underlag för denna bedömning som 

föredraganden hänvisar till synes även de sakna fog för denna typ av resonemang.
50

 

Lagkommentaren till UB 4:3 1st som föredraganden hänvisar till lyder; 
”Paragrafen har fått ett nytt första stycke som anger de nya förutsättningarna för att utmätning skall ske. Det 

finns inte längre något krav på att alla förrättningskostnader som uppkommer hos kronofogdemyndigheten skall 

bli betalda för att utmätning skall få göras. I stället skall 

myndigheten göra en prövning av om resultatet, efter avdrag för kostnader som kan uppkomma efter själva 

utmätningen, kan beräknas bli ett överskott som gör åtgärden försvarlig. Detta innebär t.ex. att utmätning kan 

komma att ske även om bara en del av grundavgiften - eller grundavgifterna - blir betald.”
51 

Det som benämns som överskott här anser hela den netto-summa som uppstår vid försäljning. 

Inte någon hypotetisk summa som utgör ett överskott av gäldenärens tillgångar i bokstavlig 

bemärkelse. Vad avser propositionen till UB sägs ingenting om att ett eventuellt ekonomiskt 

överskott för gäldenären efter avbetalning av samtliga fordringar och avgifter skulle vara att 

anse som ett oförsvarligt överskott i samband med försäljning. Det föredraganden närmast 

synes syfta på verkar enligt mig vara skälighetsbedömningar att splittra ekonomiska enheter. 

Detta anses inte relevant i detta fall. Värdeförstöringen som enligt föredraganden skall sättas i 

proportion till skäligheten för utmätningen saknar grund och fäste i aktuell lag och situation. 

HD kom i sitt slutliga beslut fram till att den aktuella fordran i A-mål var på 26950tkr då den 

private borgenären numera dragit tillbaka sin fordran. HD tar i tredje punkten återigen upp 4:3 

1st som säger att överskottet efter utmätning som återstår efter förrättningskostnader och 

avgifter skall anses försvarbart i förhållande till åtgärden. Som arbetet i kapitel två och tre 

redovisat kan detta överskott innebära alltifrån att; samtliga grundavgifter inte täcks till fullo, 

borgenären får bara en liten del av fordran betald eller att alla fordringar blir betalda och ett 

                                                           
49 Prop 1993/94:50 s 294 

 
50

 1980/81:8 s. 361 ff, 1993/94:50 s. 294 f., 363 
51 1993/94:50 s. 294 f., 363 
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ekonomiskt överskott för gäldenären blir resultatet. I fjärde punkten av domskälen tar HD upp 

utmätningsordningen i 4:3 2st. De undantag från utmätningsordningen som nämns i andra 

stycket(4-6§§) är inte relevanta i detta fall och därmed visas fullgod hänsyn till 

utmätningsordningen genom tillämpning av 4:3 2st eftersom det bevisligen enligt domskälens 

femte punkt anges att gäldenären saknar andra utmätningsbara tillgångar. I sjätte punkten tar 

HD upp förarbetets syfte till instiftandet av första stycket i 4:3. (De referenser
52

 som HD 

hänvisar till styrker endast den aktuella innebörden av 4:3 1st som presenterats ovan i arbetet.) 

HD klargör även bedömningen av 4:33 2st som har ett samband med 4:3 1st; ”Vad som ska 

bedömas vid en tillämpning av 33 § andra stycket får numera anses vara om en realisation kan antas inbringa 

ett till beloppet beaktansvärt överskott i den mening som avses i 4 kap. 3 § första stycket.” Härmed styrker 

HD ytterligare sitt resonemang för den innestående domen. Vid nionde punkten kommer HD i 

klarspråk fram till vad spörsmålet egentligen gäller; ”Vid bedömningen enligt 4 kap. 3 § första stycket 

UB är det således själva det förväntade överskottet vid en realisation som står i blickfånget, och utmätning kan 

aktualiseras så snart överskottet täcker mer än de kostnader som beräknas uppkomma efter utmätningen. Varken 

regelns ordalydelse eller dess funktion lämnar något egentligt utrymme för att ge omständigheter av annat slag 

en mer avgörande eller självständig betydelse.” Här ger HD en klar och tydlig bild av hur begreppet 

”överskott” i 4:3 1st faktiskt skall tolkas. Paragrafen, dess förarbete eller relevant praxis har 

aldrig ens berört frågan om den ”mellanskillnad” som exempelvis HovR och föredraganden i 

HD ville påtala. HD fastställde som väntat utmätningen med den viktiga meningen; ”Att 

fordran avser ett i förhållande till fastighetens värde begränsat belopp saknar betydelse.” 

Genom Lag (1993:1650) om ändring i utsökningsbalken fick 4:3 UB ett nytt första stycke. 

Tillskillnad från tidigare så får man nu alltså göra utmätning även om bara en viss del av 

grundavgifterna för utsökningen blir betald. Innan lagändringen fanns ett krav på att 

förrättningskostnaderna till fullo skulle bli betalda om utmätning skulle ske. Den bedömning 

som skall göras av KFM är den huruvida ”överskottet” skall anses försvarligt.
53

 Överskott  

kan alltså betyda att det vid försäljning inbringar pengar som kanske täcker hela eller viss del 

av KFM:s förrättningskostnader, täcker en bit eller hela borgenärsskulden eller ger ett 

”faktiskt” överskott vid försäljning. Alltså att det blir pengar över till gäldenären. Enkelt 

översatt betyder alltså ordet ”överskott” i 4:3 UB ”pengar”, oavsett till vilket belopp eller 

huruvida de täcker kostnader eller ej. 

 

För att definiera överskottet ytterligare måste man titta på grunderna för den tillsynes 

skönsmässiga bedömningen som KFM tillåts göra i dessa fall. I proposition 1993/94:50 anser 

man att RSV:s förslag till lagändring är väl grundat då gäldenärer tidigare ofta kunnat undgå 

utmätningar p.g.a. att olika avgifter för förrättningen ansetts utgöra ett inte obetydligt belopp. 

Detta medförde i sin tur att en gäldenär hade lättare att undgå utsökning ju fler mål denne 

dragit på sig vilket resulterar i fler olika förrättningskostnader.
54

Av denna anledning godtogs 

den närmast skönsmässiga bedömning som åligger KFM att göra. Lagrådet godtog RSV:s 

förslag med motiveringen; 

”Vi anser att RSV:s förslag bör följas. Den föreslagna regeln blir flexibel och möjliggör för 

kronofogdemyndigheten att ta hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet, t.e.x. skuldbilden, utmätningens 

karaktär och alternativa handlingsvägar”.
55

 

Detta innebär alltså som tidigare antytts att överskottet som nämns i 4:3 UB i bokstavlig 

mening inte alls är ett överskott. Det kan både teoretiskt som praktiskt sett röra sig om en brist 

av likvida medel för att täcka i första hand förrättningskostnader och i andra hand 

                                                           
52 Prop. 1980/81:8 s. 361 f. och Gregow, Utsökningsrätt, 3 uppl. 1996, s. 103 
53 NJA II 1993 s. 588 
54

 NJA II 1993 s. 584 
55

 NJA II 1993 s. 585 
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borgenärernas fordringar. Även om utmätningen resulterar i att borgenärerna tvingas betala 

del av förrättningskostnaderna så räknas ändå influtet försäljningsbelopp som ett ”överskott”. 

I denna bedömning skall hänsyn visas till gäldenären för olägenhet, vilket inbegriper 

beneficiereglerna samt myndigheternas arbetsinsats.
56

 Dock har dessa hänsynstaganden lägre 

dignitet jämfört med det ekonomiska överskottet som synes. 
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4.2 NJA 2010 s. 397 II 

 

För att nu ytterligare förklara lagstiftarens intentioner rörande lagändringen, innebörden av 

begreppet överskott och synen på vad som i lagens namn är försvarligt eller ej kommer jag nu 

att gå igenom det andra prejudikatet. Det rör sig i princip om samma frågeställningar som 

ovan men dessa läggs fram och angrips ur andra aspekter. 

 

Gäldenären hade i detta fall skulder om 1547283mkr i A-mål och en fastighet värderad till 

2300000mkr. Vid överklagan av KFM:s beslut vid TR anförde gäldenären att utmätningen 

inte uppvägde det intrång och men detta skulle medföra honom med familj. Gäldenären 

anförde även att en försäljning inte säkert skulle inbringa något större överskott. TR 

fastställde KFM:s beslut då ingen annan bedömning ansågs behövlig. Gäldenären överklagade 

i HovR som ansåg att utmätningen inte skulle anses försvarlig i förhållande till det förväntade 

överskottet på 12000-120000tkr efter avbetalning av skuld och skulden på 1500000mkr. 

Fastigheten var belånad för 4250000mkr. Dessutom lämnade HovR här hänsyn till effekterna 

av det intrång som skulle drabba gäldenären samt att fastigheten utgjorde dennes bostad. 

HovR upphävde därav utmätningen. 

 

Skatteverket överklagade i HD som kom fram till att summan utgjorde ett försvarligt 

överskott och att en annan bedömning än att genomföra utmätning skulle innebära att 

egendom undandrogs borgenär i vidare mån än femte kapitlet i UB. Utmätningen fastställdes. 

 

Analys: 

 

Detta andra mål från 2010 rör sig om betydligt högre summor jämfört med det första. Detta 

kommer dock som skall visas inte spela någon roll. Gäldenären hade i detta fall skulder om 

1547283mkr i A-mål. Objektet för utmätning var en fastighet vars hälftendel av pantbrevet 

var värderat till 2300000mkr som gäldenären ägde. Vid överklagandet av KFM:s 

utmätningsbeslut i TR hade gäldenären anfört att intrånget för denne och familj inte stod i 

proportion till försäljningen. Utöver detta anförde gäldenären att det var tveksamt huruvida 

försäljning skulle komma att resultera i något större överskott. TR avslog överklagan och 

ansåg att KFM gjort en korrekt bedömning. En försäljning skulle i detta fall ha resulterat i ett 

överskott på 2300000tkr. Beneficium enligt 5:1 p.6 och även i detta fall 5:2 1st togs 

uppenbarligen aldrig upp på tal. Även om så varit fallet, hade som tidigare i arbetet förklarats,  

dessa beneficieregler fått ge vika för det acceptabla överskottet. 

 

Gäldenären överklagade beslutet i HovR med samma grunder som i TR. I HovR framkom att 

fastigheten var värderad till 4400000-4600000mkr samt att KFM förordnat att hela fastigheten 

skulle säljas enligt UB 8:8. Överskottet skulle då komma att bli 287000-87000tkr beroende på 

vilket värde man utgick ifrån. Vid de beräkningar som företogs i HovR framkom senare att 

beloppet att användas till betalning av utmätningsskulderna skulle komma att bli 12000-

112000tkr beroende på vilket värde man utgick ifrån. Att närmare analysera HovR 

uträkningar synes svårt då inte samtliga beräkningsfaktorer verkar komma fram i rättsfallet. 

HovR tog upp förarbetet som redovisats ovan och anförde precis som uttalat att det är upp till 

en individuell bedömning i fallet; ”Bestämmelsen ska enligt förarbetena möjliggöra hänsyn till 

omständigheterna i det enskilda fallet, t.ex. skuldbilden, utmätningens karaktär och alternativa 

handlingsvägar”
57

 Härutav verkar det som att HovR tagit hänsyn till de beneficiella 

omständigheterna samt verkan av intrångets negativa effekter för gäldenären. I sitt domskäl 

uppger HovR att det lilla beloppet i jämförelse med skulden, omständigheterna för gäldenären 
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samt att överskottet är svårt att förutse utgör skäl för att upphäva utmätningen. Baserat på 

osäkerhet huruvida överskottet skulle komma att täcka borgenärsfordran samt att det 

ekonomiska överskottet i förhållande till skulden skulle komma att bli litet är inte ett skäl att 

upphäva utmätning vilket redovisats ovan. HovR hade här en helt felaktig uppfattning om hur 

överskottet skulle tolkas. 

 

Skatteverket överklagade i HD som kom fram till att fastigheten var belånad till 4250000mkr 

och att det aktuella marknadsvärdet låg på 4400000-4600000mkr. Skulden kvarstod på 

1547283mkr. Efter panthavarens belopp räknats bort skulle det alltså återstå mellan 75000-

175000tkr att betala skulden om 1547283mkr. I femte punkten av HD:s domskäl anger man 

att gäldenären saknar andra utmätningsbara tillgångar vilket gör själva utmätningen i sig 

försvarlig enligt utmätningsordningen i 4:3 2st. I den tionde punkten anger HD att överskottet 

beräknas täcka förrättningskostnader och framdeles uppkomna kostnader. Att man inte exakt 

kan fastställa överskottet är inte ovanligt enligt HD och ska inte förhindra utmätning. Även 

om överskottet bara beräknas täcka en liten del av själva fordringen utgör detta inte ett hinder 

för utmätning enligt 4:3 1st. Att tillgodose de beneficiella skyddsreglerna trots en korrekt 

bedömningsmetod av 4:3 1st skulle vara att gå utöver de regler som finns i UB:s femte kapitel 

och betyda att utmätningsbar egendom undandrogs borgenär. HD fastställde alltså här KFM:s 

beslut om utmätning även fast skulden endast skulle bli betald till omkring 10 procent. 
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5 Slutsats och diskussion 

 

I arbetet har det presenterats de grundläggande bedömningsfaktorer som spelar in vid den 

avgörande bedömningen huruvida utmätning skall anses försvarlig eller ej enligt UB 4:3 1st. 

Utvecklingen av bedömningen har utvecklats både på gott och ont de drygt 40 senaste åren. 

Att diskutera politiska påverkningar är något som jag lämnar utanför denna diskussion då jag 

inte finner det lämpligt. Läsaren kan om så vill dra sina egna slutsatser av arbetet. 

Genomgående av materialet jag använt mig av i arbetet synes det pågå en ständig strid mellan 

de två motstående intressen som behandlats i arbetet; de bostads- och sociala skyddsreglerna 

samt den breda variationen av fordringsägares ekonomiska intresse. 

Jag kommer här i diskussionen trycka på de punkter i arbetet som jag finner mest relevanta 

för bedömningen hur överskott ska bedömas vid utmätning. Som det framgått i arbetet är det 

sedan första stycket i UB 4:3 infördes just det lagrummet som avgör den slutgiltiga 

bedömningen och huruvida överskottet i den nämnda paragrafen skall anses försvarligt eller 

ej. 

 

5.1 Beloppsgräns för utmätning 

 

Av LMV:s statistik
58

framgår att prisutvecklingen av bostadsfastigheter senaste decenniet 

stegrat relativt mycket trots både global- och nationell ekonomisk kris i förhållande till 

penningvärdet. Att man i 1971 års proposition
59

 resonerade så att bostädernas ekonomiska 

värde inte vägde lika tungt i förhållande till borgenärer och panthavares ekonomiska intressen 

är förståeligt då speciellt bostadsrätter vid den tidpunkten ej ännu påbörjat sin enorma 

värdestegring som kom att ske speciellt under 1980-talet och som har fortsatt tills dags läge. 

Att man senare i 1989 års prejudicerande rättsfall
60

satte en beloppsgräns som skulle användas 

vid avvägning mellan de sociala hänsynsreglerna och borgenärernas ekonomiska intressen 

synes föga genomtänkt i det avseende att man faktiskt satte ett gränsvärde på huruvida det var 

skäligt eller ej att göra rätt för sig. Hade denna typ av bedömning gällt än idag samt att 

beloppet hade anpassats till dags valuta- och marknadsnivå skulle förmodligen utmätning av 

bostäder enbart ske i de större städerna där priserna har en tendens att i vissa fall ligga på det 

tiodubbla jämfört med den genomsnittliga bostaden i Sverige. Genom lagändringen i UB 4:3 

öppnades dock möjligheten för beslutsfattande organ att jämföra det väntade överskottet i 

proportion av de sociala omständigheter samt själva det ekonomiska överskottet vid beräkning 

som skulle bedömas i samband med utmätningen. Att de beloppsgränser som sattes 1989 idag 

är verkningslösa framgår tydligt av det redovisade rättsfallet från 2010
61

. Förvisso öppnade 

tillkomsten av 4:9
62

 upp dörren till en större utmätningstillgång men det var rent tekniskt sett 

införandet av det första stycket av 4:3 som ledde till att utmätning av bostad blev betydligt 

lättare att genomföra på gott och ont. 
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59 Kungl. Maj:ts proposition nr 12 år 1971 s. 90 
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5.2 Orättvis behandling av borgenärer 

 

1971 diskuterades borgenärs intresse och rättighet av att tillvarata sin ekonomiska tillgång i 

bostäder vare sig denna bedömdes som panthavare eller oprioriterad fordringsägare. 

Införandet av de inskränkningar som finns i 5:1 p.6 såsom eventuell åsidosatt hänsyn mot 

borgenär samt huruvida bostaden är skälig på objektiva grunder åt gäldenären var vid den 

tidpunkten fungerande åtgärder för att tillvarata borgenärs intresse. Som synes i 1989 års 

rättsfall fallerade detta borgenärsskydd i princip när HD satte en beloppsgräns för huruvida 

summan för fordringen var acceptabel för utmätning av bostad. I princip var fallet tidigare så 

att även om en gäldenär hade en förfallen skuld om 100000tkr så undkom denne utmätning då 

bostaden kanske bara betingade ett värde på 120000tkr. Detta var fallet även om gäldenären 

enligt utmätningsordningen inte hade andra utmätningsbara tillgångar. Utöver detta så 

medförde beloppsgränsen en diskriminering av borgenärer som gjorde anspråk på utmätning 

av bostäder utanför storstäderna. En genomsnittlig bostadsrätt låg ju under den satta 

beloppsgränsen enligt utredningen i NJA 1989 s. 409; ”De genomsnittliga överlåtelsesummorna i 

kronor åren 1987 och 1988 var i stockholmsregionen 300 827 resp 391 511, i Göteborgsregionen 226 471 resp 

278 898, i malmöregionen 93 138 resp 144 316, i övriga landet 58 442 resp 87 420 och i hela riket 126 247 resp 

179 266. Av uppgifter från vissa andra distrikt framgår att beloppen varierar betydligt mellan olika delar av 

landet.” Att man här valde att sätta en beloppsgräns på 200000tkr är synes frångå de viktiga 

principer och inskränkningar departementschefen vidhöll vid införandet av 

utmätningsfriheten
63

. Sedan instiftandet av överskottsbedömningen i 4:3 1st torde detta dock 

ej längre vara ett problem. 

 

5.3 Orättvis behandling av gäldenärer 

 

Vad som innan överskottsbedömningens införande i 4:3 gällde diskriminerade även 

gäldenärer i den mån dessa ägde bostäder till ett värde över 200000tkr. En gäldenär i en större 

stad eller ett mer attraktivt bostadsområde skulle enligt denna bedömningsmetod i princip 

alltid få sin bostad utmätt tillskillnad från majoriteten av de bostadsrättsägare vars bostad 

aldrig kom upp i det angivna gränsbeloppet. 

 

5.4 Modern bedömningsmetod 
 

Vid bedömning av huruvida utmätning av bostad skall ske eller ej gäller de resonemang som 

HD framfört i NJA 2010 s. 397. Om vi börjar med reglerna om beneficium så skall dessa 

beaktas i den mån gäldenären faller in under 5:1 p.6 kriterier. Om vi utgår från att gäldenären 

inte har åsidosatt borgenär tillbörlig hänsyn vid införskaffandet av bostaden samt att den utgör 

stadigvarande bostad återstår det att se huruvida bostaden är lämplig och svarar till det behov 

gäldenären har. Denna bedömning avser huruvida bostaden har en passande storlek, standard 

samt kostnad. Uppfylls dessa krav kan man sedan se på de sociala omständigheter som 

föreligger. Kommer exempelvis gäldenären och dennes familj att lida men och kommer 

intrånget leda till negativa effekter? Kommer gäldenären bli av med sin handikappanpassade 

bostad enligt 5:2 2st? Dessa sociala omständigheter synes spela mindre roll i vilken mån de 

uppfylls. En utmätning av bostad måste enligt allmän uppfattning alltid leda till negativa 

sociala konsekvenser. Dock synes det inte spela någon roll huruvida gäldenären inte har 

utsikter att få ny bostad eller måste tvingas flytta till annan ort när vi nu ska titta på den 

slutgiltiga och avgörande bedömningen. Enligt andra stycket i 4:3 utgår vi från att gäldenären 

endast har bostaden som representerar ett utmätningsbart värde. Vi kommer då till frågan 
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huruvida överskottet som försäljningen av bostaden inbringar är försvarlig i förhållande till 

åtgärden som innefattar det som nämnts raderna ovanför, dvs. de negativa effekter detta 

medför gäldenären samt eventuell värdeförstöring. Återigen hänvisas här till lagkommentaren 

i propositionen; 
”Paragrafen har fått ett nytt första stycke som anger de nya förutsättningarna för att utmätning skall ske. Det 

finns inte längre något krav på att alla förrättningskostnader som uppkommer hos kronofogdemyndigheten skall 

bli betalda för att utmätning skall få göras. I stället skall 

myndigheten göra en prövning av om resultatet, efter avdrag för kostnader som kan uppkomma efter själva 

utmätningen, kan beräknas bli ett överskott som gör åtgärden försvarlig. Detta innebär t.ex. att utmätning kan 

komma att ske även om bara en del av grundavgiften - eller grundavgifterna - blir betald.” 
64

 

Denna paragraf tillåter som synes att beslutsfattaren kan välja att bortse från eventuella 

beloppsgränser för överskottet samt att det ligger i beslutsfattarens makt att avgöra ifall 

skälighet, hänsyn, försvarlighet och andra former av beaktanden av femte kapitlets regler om 

beneficium skall sätta stopp för utmätningen. Även om beslutsfattaren tillerkänner gäldenären 

dessa kriterier för utmätningsfrihet samt att dessa faktiskt blir tillämpade behöver det inte leda 

till att utmätningen hävs då det är upp till beslutsfattaren att avgöra om överskottet av 

utmätningen förväntas bli försvarbart i förhållande till motstående intressen. Ser man nu 

tillbaka på 1971 års uttalanden och införandet av inskränkningarna i utmätningsfriheten samt 

tanken bakom lagändringen av 4:3 1st 1993 så får jag väl anse att de lege lata (om den givna 

lagen) faktiskt utgör de lege ferenda (om den lag som bör göras) i lagstiftarens mening. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
64 Prop. 1993/94:50 s. 588 



 

25 
 

6 Källförteckning och referenser 

 

Lag 

Utsökningsbalken (SFS 1981:774) 

 

Förarbeten 

Prop. 2006/07:34 – ”Förenklat utmätningsförfarande” 

Prop. 1993/94:50 – ” Fortsatt reformering av företagsbeskattningen” 

Prop. 1981/81:8 

Prop. 1980/81:8 – ”Regeringens proposition 1980/81:8 med förslag till utsökningsbalk” 

Kungl. Maj:ts proposition nr 12 år 1971 – ”Förslag till lag om allmänna 

förvaltningsdomstolar" 

Prop. 1968:130 

 

Rättsfall 

NJA 2010 s. 397 

NJA 2004 s. 373 

NJA 1990 s. 261 

NJA 1989 s. 409 

NJA 1987 s. 575 

 

Doktrin 

T. Gregow, Utsökningsrätt, tredje upplagan, 1996, Norstedts Juridik 

T. Gregow, G. Walin, P. Löfmark, Utsökningsbalken – En kommentar, tredje upplagan, 1999, 

Norstedts Juridik 

L. Heuman, Specialprocess – Utsökning och konkurs, sjätte upplagan, 2007, Norstedts Juridik 

U. Jensen, Panträtt i fast egendom, åttonde upplagan, 2008, Iustus Förlag 

Agell, Malmström, Ramberg, Sigeman, Civilrätt, upplaga 20, Liber Förlag 

 

Källor via internet 

Kronofogdemyndigheten, Utmätning - Uppdaterad version av KFM 901 utgåva 5, 

webbversion 

Lantmäteriet, Sammanställning av prisutvecklingsstatistik 

från Fastighetsbarometern 2000-2010, webbversion, 2011-02-07 

Juridisk sökmotor: Norstedts Juridik, Karnov 

 

Artiklar 

SvJT 2008 s. 274 

 

 

 



 

26 
 

7 Bilagor 

 

7.1 

 

Som bilaga följer nedan dagens aktuella avgifter från KFM
65

 

 

Avgifter: 

 

Det kostar 300 kr att fastställa att en skuld är riktig. Detta kallas betalningsföreläggande. 

Samma belopp gäller för ansökan om handräckning, t.ex. vräkning. 

Europeiskt betalningsföreläggande kostar 300 kr. 

Det kostar 600 kr att ansöka om utmätning av tillgångar hos den som har skulder. Detta kallas 

utsökning/verkställighet. 

 

Vem betalar? 

 

Vi skickar en faktura på 300 kr i ansökningsavgift till den som ansökt om 

betalningsföreläggande/handräckning. Sökande kan kräva ersättning för denna avgift i 

ansökan om betalningsföreläggande/handräckning. 

Grundavgiften i alla mål om utsökning/verkställighet är 600 kr och ska betalas av den som är 

skyldig pengar. Om denne inte kan betala avgifterna får den som lämnat ansökan (sökanden) 

betala. 

 

Avgifter vid exekutiv försäljning  av fastighet/tomträtt, skepp och luftfartyg 

Samtliga avgifter för försäljning ska i första hand tas ut av den som är skyldig pengar. 

 

Förberedelseavgift är 1 % av taxeringsvärdet. Om det saknas taxeringsvärde blir avgiften i 

stället 0,75 % av det belopp egendomen värderats till. 

Försäljningsavgift är 2 % av taxeringsvärdet. Om det saknas taxeringsvärde blir avgiften i 

stället 1,5 % av det belopp egendomen har värderats till. 

 

Avgifter vid exekutiv försäljning  av lös egendom (t.ex. bilar och bostadsrätter) 

 

Försäljningsavgift för exekutiv försäljning av lös egendom är 4 % av försäljningspriset. 

 

Övriga avgifter 

 

För kallelse på okända borgenärer: 625 kr. 

Registrering av köp av lös egendom : 600 kr. 

För protest av växel eller check: 600 kr. 
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Kopior av allmän handling. Färre än 10 kopior kostar inget. För tio kopior 50 kr, därefter 2 

kr/kopia. 

 

 

7.2  Rättsfall NJA 2010 s. 397 

 

NJA 2010 s. 397 

2010:43 

Utmätning av fastighet har, i fall då det saknats andra utmätningsbara tillgångar, ansetts 

försvarlig enligt 4 kap. 3 § första stycket UB både när sökandens fordran avsett ett i 

förhållande till fastighetens värde begränsat belopp (I) och när endast en liten del av 

sökandens fordran kunde beräknas bli täckt genom utmätningen (II). 

Referenser Domstol: Högsta domstolen Målnummer: Ö 4571-09, Ö 4936-09 

Avgörandedatum: 2010-06-29 Lagrum 

 

Sökord 

Nr i NJA: 2010:43 

I 

Kronofogdemyndigheten utmätte den 3 juni 2009 P.E.A:s hälftendel av fastigheten Töreboda 

Trälket 1:47 och hans hälftendel av pantbrev nr 7265 i fastigheten. Fastigheten var värderad 

till 300 000 kr och pantbrevet uppskattades till samma värde. Utmätningen skedde för 

fordringar i enskilda och allmänna mål om sammanlagt 327 072 kr. 

Skaraborgs tingsrätt 

P.E.A. överklagade Kronofogdemyndighetens beslut i Skaraborgs tingsrätt och yrkade, som 

det fick förstås, att utmätningen skulle hävas. Till stöd för sitt överklagande anförde han dels 

att han hade skrivit till borgenärerna och föreslagit en avbetalningsplan med månatliga 

avbetalningar, dels att fastigheten var i dåligt skick på grund av bristande underhåll och därför 

skulle komma att betinga ett lågt pris. 

Tingsrätten (Ann-Christin Andersson) anförde i beslut den 12 augusti 2008: 

SKÄL 

Att P.E.A. skickat borgenärerna ett förslag till avbetalningsplan är inte något skäl för att häva 

utmätningen. Det finns heller inte någon anledning att ändra Kronofogdemyndighetens beslut 

på grund av att fastigheten kommer att betinga ett lågt pris. Det har nämligen inte 

framkommit att priset kommer att bli så lågt att överskottet vid försäljningen av fastigheten 

blir så litet att åtgärden inte kan anses försvarlig. Överklagandet ska därför lämnas utan bifall. 

Tingsrätten lämnar överklagandet utan bifall. 

Göta hovrätt 

P.E.A. överklagade i Göta hovrätt och yrkade, som det fick förstås, att hovrätten skulle 

upphäva beslutet om utmätning. Till stöd för sitt överklagande anförde han att han hade träffat 

en uppgörelse med AK Portfolio Holding AB om en betalningsplan. 

AK Portfolio Holding AB och Skatteverket yttrade sig. 
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Sida 398Hovrätten (hovrättsråden Ingrid Engqvist Lunning och Charlotta Sundin samt tf. 

hovrättsassessorn Christofer Isaksson, referent) anförde i beslut den 18 september 2009: 

Av 4 kap. 3 § UB framgår att utmätning endast ska ske om det belopp som kan beräknas flyta 

in, efter avdrag för kostnader som uppkommer efter utmätningen, ger ett överskott som gör 

åtgärden försvarlig. 

Mer egendom än vad som behövs för att sökandens fordran och kostnaderna i målet ska 

täckas bör inte utmätas. I första hand ska kontanta medel, banktillgodohavande som kan lyftas 

omedelbart eller liknande likvida tillgångar tas i anspråk. Fast egendom bör som regel utmätas 

först i sista hand. 

AK Portfolio Holding AB har återkallat sin ansökan. Resterande fordringar i allmänna mål 

uppgår till ett belopp om totalt 28 602 kr. Fastigheten Töreboda Trälket 1:47 är värderad till 

300 000 kr och pantbrevet till samma värde. Att utmäta egendom av detta slag för skulder 

som nu endast uppgår till 28 602 kr kan inte anses utgöra en åtgärd som är försvarlig. Beslutet 

om utmätning ska således upphävas. 

Hovrätten upphäver beslutet om utmätning av P.E.A:s andel (1/2) av fastigheten Töreboda 

Trälket 1:47 och pantbrev nr 7265 i fastigheten. 

Högsta domstolen 

Skatteverket överklagade och yrkade att HD skulle ändra hovrättens beslut och fastställa 

utmätningsbeslutet. 

P.E.A. förelades att svara på överklagandet men hörde inte av sig. 

HD avgjorde målet efter föredragning. 

Föredraganden, rev.sekr. Ulf Lundqvist, föreslog i betänkande följande beslut: 

SKÄL 

Frågan i målet är om det enligt bestämmelserna i 4 kap. 3 § första stycket UB är försvarligt att 

då andra tillgångar saknas utmäta fast egendom, vars uppskattade värde vid en försäljning 

vida överstiger den fordran för vilken verkställighet begärs. 

I 4 kap. 3 § första stycket UB föreskrivs att utmätning ska ske om det belopp som kan 

beräknas flyta in, efter avdrag för kostnader som uppkommer efter utmätningen, ger ett 

överskott som gör åtgärden försvarlig. I sin lydelse före år 1993, då ändringar infördes 

rörande kravet på täckning av förrättningskostnaderna, gällde ett krav på att 

utmätningsborgenären skulle få betalt för samtliga förrättningskostnader och åtminstone viss 

betalning för sin fordran innan utmätning kunde ske. Detsamma gällde för fast egendom där 

utmätning inte borde ske när det framgick att något överskott inte skulle finnas vid en 

försäljning (se prop. 1980/81:8 s. 361 ff.). 

Syftet med 1993 års ändring var att sätta press på gäldenärer med framförallt små skulder att 

göra rätt för sig, vilket möjliggörs genom att utmätning får ske även om endast en del av de 

kostnader täcks som uppkommer efter utmätningen. Vid bedömandet av om åtgärden är 

försvarlig framhålls i motiven att utöver frågan om skuldtäckning hänsyn bör tas till 

myndighetens arbetsinsats och till olägenheterna för gäldenären. Utmätning av Sida 399 

överskjutande skatt ansågs vara en billig åtgärd som inte orsakar någon värdeförstöring och 

att utmätning därför alltid bör göras oavsett vilka belopp det gäller. Vid utmätningar som 

kräver större arbetsinsatser i form av transport, förvaring, m.m. eller som innebär ett stort 

ingrepp ur gäldenärens synvinkel kan bedömningen dock bli en annan (se prop. 1993/94:50 s. 

294 f., 363). 
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Av utredningen framgår att utmätning söks i P.E.A:s andel om 50 % i fast egendom jämte 

obelånat pantbrev för fordran som uppgår till ca 28 000 kr och att fastigheten är värderad till 

ca 300 000 kr, av vilket 150 000 kr belöper på P.E.A. När Skatteverket får full betalning för 

sin fordran resulterar emellertid utmätningen i en betydande värdeförstöring för P.E.A. 

Förhållandet mellan minskningen av skuld och kostnaderna för en återanskaffning av 

egendomen kan inte anses rimligt. Även bortsett kostnader för värdering av fastigheten vid en 

kommande försäljning framstår det vid en samlad bedömning att det inte är försvarligt att 

utmäta P.E.A:s andel i fastigheten och pantbrev. 

HD:S AVGÖRANDE 

HD fastställer hovrättens avgörande. 

HD (justitieråden Gertrud Lennander, Dag Victor, Gudmund Toijer, referent, Lena Moore och 

Johnny Herre) meddelade den 29 juni 2010följande slutliga beslut: 

SKÄL 

1. Kronofogdemyndigheten har utmätt P.E.A:s hälftenandel i fastigheten Töreboda Trälket 

1:47 och ett pantbrev i denna. Tingsrätten fastställde utmätningsbeslutet. Fastigheten är 

värderad till 300 000 kr och någon panträtt har inte upplåtits. Inledningsvis var såväl 

Skatteverket med fordringar på 28 602 kr som en enskild borgenär sökande i ärendet. Den 

enskilde borgenären återkallade emellertid sin ansökan under handläggningen i hovrätten. 

2. Hovrätten har upphävt utmätningsbeslutet med hänvisning till 4 kap. 3 § UB och anfört att 

det inte kunde anses försvarligt att utmäta egendom av det aktuella slaget för skulder som 

endast uppgick till 28 602 kr. Skatteverket har i HD upplyst att statens fordringar numera 

uppgår till 26 950 kr. 

3. Enligt första stycket i 4 kap. 3 § UB gäller som en allmän regel att utmätning ska ske endast 

om det belopp som beräknas flyta in, efter avdrag för kostnader som uppkommer efter 

utmätningen, ger ett överskott som gör åtgärden försvarlig. 

4. I paragrafens andra stycke ges ytterligare föreskrifter för det fallet att olika slag av 

egendom finns att tillgå hos gäldenären och det kan bli aktuellt att välja vilken egendom som 

ska utmätas. Av utmätningsbar egendom bör i första hand tas i anspråk sådan tillgång som 

kan användas till fordringens betalning med minsta kostnad, förlust eller annan olägenhet för 

gäldenären om ej annat följer av 4 kap. 4–6 §§. Vid en tillämpning av andra stycket måste 

sålunda rimlig hänsyn tas också till Sida 400 gäldenärens intressen, särskilt intresset av att 

onödig värdeförstöring kan undvikas. Som regel bör därför bl.a. fast egendom utmätas i sista 

hand. (Se Walin m.fl., Utsökningsbalken, En kommentar, 4 uppl. 2009, s. 131.) 

5. Såvitt har kommit fram i detta mål saknar P.E.A. andra utmätningsbara tillgångar än sin 

andel i fastigheten och det obelånade pantbrevet. Frågan är därmed om utmätningen framstår 

som försvarlig i den mening som avses i första stycket av 4 kap. 3 § UB. 

6. Den ursprungliga lydelsen av UB innehöll inte någon uttrycklig regel av det slag som nu 

finns i 4 kap. 3 § första stycket. Efter vad som uttalades under lagförarbetena var det 

emellertid en tämligen självklar princip att egendom inte borde utmätas, om utmätningen inte 

kunde väntas leda till att utmätningsborgenären fick åtminstone någon betalning för sin 

fordran. Samtidigt ansågs det ofta inte vara praktiskt möjligt att tillämpa principen fullt ut. 

Detta gällde särskilt för bl.a. fast egendom med hänvisning till att det ansågs svårt att före 

utmätningen klarlägga hur stort belopp egendomen häftade för och till att skuldbelastningen 

kunde växla från tid till annan. (Prop. 1980/81:8 s. 361 f. och Gregow, Utsökningsrätt, 3 uppl. 

1996, s. 103.) 
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7. När det nuvarande första stycket infördes i UB år 1993 var synsättet emellertid delvis ett 

annat. Det ansågs inte längre självklart att utmätning skulle kunna underlåtas bara därför att 

en del förrättningskostnader inte blev täckta. Vad som alltid skulle täckas av 

försäljningsintäkterna var kostnaden för en fortsatt hantering av egendomen, efter själva 

utmätningen. Den dittills tillämpade principen ansågs leda till att en gäldenär kunde fredas 

mot utmätning därför att grundavgifterna – vid den aktuella tiden 500 kr eller 1 000 kr – 

uppgick till belopp som inte var obetydliga, i synnerhet om flera ansökningar var aktuella mot 

en och samma gäldenär. Genom lagändringen skulle det därför bli möjligt att genomföra en 

utmätning så snart någonting utöver de efter utmätningen uppkomna kostnaderna beräknades 

bli betalt. Något krav på att en del av själva fordringsbeloppet ska bli täckt gäller således inte. 

Det avgörande är om åtgärden framstår som försvarlig, och enligt lagmotiven är det möjligt 

att alltefter omständigheterna i det enskilda fallet ta hänsyn till myndighetens arbetsinsats och 

olägenheterna för gäldenären. (Prop. 1993/94:50 s. 293 ff.) 

8. Det finns skäl att peka på det systematiska sambandet med 4 kap. 33 § andra stycket UB 

som måste ha tjänat som förebild för det nuvarande första stycket i 3 § (jfr prop. 1993/94:50 s. 

294). Enligt 33 § andra stycket ska en utmätning hävas om en försäljning av egendomen eller 

en indrivning av utmätt fordran inte kan antas ge ett överskott som gör åtgärden försvarlig. 

Om bedömningen vid utmätningstillfället inte står sig under det fortsatta förfarandet, 

aktualiseras ånyo frågan om det försvarliga i en realisation av egendomen. Så kan exempelvis 

bli fallet om det visar sig att egendomen har ett lägre värde än beräknat eller belastas av 

panträtt i större utsträckning än som antagits vid utmätningen (jfr Sida 401beträffande fast 

egendom reglerna i 12 kap. 32 och 40 §§ om vilka inrop som får godtas vid försäljning). Vad 

som ska bedömas vid en tillämpning av 33 § andra stycket får numera anses vara om en 

realisation kan antas inbringa ett till beloppet beaktansvärt överskott i den mening som avses i 

4 kap. 3 § första stycket. (Jfr prop. 1980/81:8 s. 489 och 491, Gregow, a.a. s. 102 och Walin 

m.fl., a.a. s. 208.) 

9. Vid bedömningen enligt 4 kap. 3 § första stycket UB är det således själva det förväntade 

överskottet vid en realisation som står i blickfånget, och utmätning kan aktualiseras så snart 

överskottet täcker mer än de kostnader som beräknas uppkomma efter utmätningen. Varken 

regelns ordalydelse eller dess funktion lämnar något egentligt utrymme för att ge 

omständigheter av annat slag en mer avgörande eller självständig betydelse. 

10. I det nu aktuella målet kan en utmätning av P.E.A:s andel i fastigheten och pantbrevet 

beräknas ge ett överskott som täcker framdeles uppkommande kostnader. Överskottet får 

därutöver antas räcka till betalning av inte bara alla de hittillsvarande förrättningskostnaderna 

utan även statens hela kvarstående fordran. Att fordran avser ett i förhållande till fastighetens 

värde begränsat belopp saknar betydelse. Utmätningen är därför försvarlig på det sätt som 

förutsätts i 4 kap. 3 § första stycket UB och Kronofogdemyndighetens beslut om utmätning 

ska fastställas. 

HD:S AVGÖRANDE 

Med ändring av hovrättens beslut fastställer HD Kronofogdemyndighetens beslut den 3 juni 

2009 om utmätning av P.E.A:s andel av fastigheten Töreboda Trälket 1:47 och pantbrev nr 

7265 i fastigheten. 

II 

Kronofogdemyndigheten utmätte den 21 april 2009 H.B:s hälftendel av fastigheten Stockholm 

Abjörn 21 för skulder i allmänna mål om 1 547 283 kr. Egendomens värde uppskattades till 2 

300 000 kr. 

Nacka tingsrätt 
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H.B. överklagade Kronofogdemyndighetens beslut i Nacka tingsrätt och yrkade att 

utmätningen skulle upphävas. Han gjorde gällande att skälen för utmätning och 

tvångsförsäljning av fastigheten inte uppvägde det intrång och de men som de skulle medföra 

för honom och hans familj. Han anförde vidare att det var tveksamt om en tvångsförsäljning 

skulle inbringa något större överskott. 

Tingsrätten (rådmannen Elisabet Wass Löfstedt) anförde i beslut den 10 juli 2009: 

Vad H.B. har anfört föranleder inte någon annan bedömning än den som 

Kronofogdemyndigheten har gjort. Överklagandet avslås därför. Sida 402 

Svea hovrätt 

H.B. överklagade i Svea hovrätt och yrkade att beslutet om utmätning skulle upphävas. 

Staten genom Skatteverket bestred ändring. 

Hovrätten (hovrättsråden Anders Dereborg och Vibeke Sylten samt tf. hovrättsassessorn 

Mikaela Bexar, referent) anförde i beslut den 9 oktober 2009: 

SKÄL 

Enligt 4 kap. 3 § första stycket UB ska utmätning ske endast om det belopp som kan beräknas 

flyta in, efter avdrag för kostnader som uppkommer efter utmätningen, ger ett överskott som 

gör åtgärden försvarlig. Bestämmelsen ska enligt förarbetena möjliggöra hänsyn till 

omständigheterna i det enskilda fallet, t.ex. skuldbilden, utmätningens karaktär och alternativa 

handlingsvägar. I princip kan utmätning ske så snart någonting utöver de efter utmätningen 

uppkommande kostnaderna kan beräknas bli betalt. Däremot behöver varken de redan 

uppkomna kostnaderna eller utmätningsfordringen beräknas bli fullt betalda. Avgörande är i 

stället att så mycket därav blir betalt att utmätningen framstår som försvarlig. Hänsyn bör vid 

denna bedömning tas både till myndighetens arbetsinsats och till olägenheterna för 

gäldenären. Utmätning av överskjutande skatt, en billig åtgärd som inte orsakar någon 

värdeförstöring, bör alltid göras oavsett vilka belopp det gäller, men det kan förhålla sig 

annorlunda med utmätningar som kräver större arbetsinsatser eller som innebär ett stort 

ingrepp ur gäldenärens synvinkel (prop. 1993/94:50 s. 294 f.). 

H.B. har även i hovrätten gjort gällande att en försäljning av den utmätta fastigheten inte 

kommer att generera något större överskott och att utmätningen därför inte uppväger det 

intrång och men som försäljningen innebär för honom och hans familj. Till stöd för sin talan 

har han i hovrätten åberopat ett värderingsutlåtande. 

Staten har anfört att en försäljning av den utmätta fastigheten även med beaktande av den 

lägre värdering som görs i det av H.B. åberopade utlåtandet, bedöms inbringa ett överskott 

som gör åtgärden försvarlig. 

Det har upplysts att Kronofogdemyndigheten med stöd av 8 kap. 8 § UB har förordnat att hela 

fastigheten, i vilken H.B. äger hälften, ska säljas. 

Hovrätten gör följande bedömning. 

Den utmätta fastighetens marknadsvärde har i mars 2009 beräknats till 4 600 000 kr och i juli 

2009 till 4 400 000 kr. Vid försäljning till dessa värden skulle överskottet – med den av 

Kronofogdemyndigheten använda beräkningsmetoden – uppgå till drygt 287 000 kr 

respektive drygt 87 000 kr. Det ska emellertid beaktas att H.B. inte äger hela fastigheten. Det 

är därmed enbart de vid försäljning influtna medel som belöper på hans andel som kan 

användas till betalning av utmätningsskulderna. Sida 403Vidare ska hela kostnaden för 

försäljning drabba hans andel (Walin m.fl., Utsökningsbalken, 4 uppl., s. 315). Det överskott 

som i själva verket kan användas till betalning av utmätningsskulderna eller kostnader som 

uppkommit före utmätningsbeslutet är därmed avsevärt mindre än de ovan angivna beloppen; 
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i själva verket rör det sig om ca 112 000 kr respektive ca 12 000 kr beroende på vilket värde 

som tas som utgångspunkt för beräkningen. Det ska därutöver beaktas att de angivna 

marknadsvärdena inte är annat än uppskattningar och att det i båda utlåtandena lämnas 

utrymme för avvikelse såväl uppåt som nedåt. Av särskilt intresse är att försäljning till ett pris 

i den nedre delen av det värdeintervall som anges i respektive utlåtande inte skulle resultera i 

något överskott överhuvudtaget. 

Sammanfattningsvis finns en betydande osäkerhet kring om en försäljning alls skulle ge något 

överskott och i så fall vilket. Vidare måste ett överskott sättas i relation till bl.a. 

utmätningsskuldernas storlek – drygt 1 500 000 kr – samt den omständigheten att utmätningen 

avser gäldenärens bostadsfastighet och således innebär en för honom mycket ingripande 

åtgärd. Enligt hovrättens mening kan mot denna bakgrund ett eventuellt överskott vid 

försäljning av fastigheten inte anses göra utmätningen försvarlig. Till följd av detta ska 

beslutet om utmätning upphävas. 

SLUT 

Med ändring av tingsrättens beslut upphäver hovrätten Kronofogdemyndighetens beslut den 

21 april 2009 om utmätning av H.B:s andel i fastigheten Abjörn 21 i Stockholms kommun. 

Högsta domstolen 

Skatteverket överklagade och yrkade att HD skulle ändra hovrättens beslut och fastställa 

utmätningsbeslutet. 

H.B. bestred ändring. 

HD avgjorde målet efter föredragning. 

Föredraganden, rev.sekr. Ulf Lundqvist, föreslog i betänkande följande beslut: 

SKÄL 

Frågan i målet är om det enligt bestämmelserna i 4 kap. 3 § första stycket UB är försvarligt att 

då andra tillgångar saknas utmäta fast egendom, då det inte är visat att något övervärde skulle 

finnas vid en försäljning. 

I 4 kap. 3 § första stycket – – – se under I – – – s. 294 f., 363). 

Av utredningen framgår att utmätning söks i H.B:s andel om 50 % i fast egendom för fordran 

som uppgår till ca 1 650 000 kr och att fastigheten senast (juli 2009) var värderad till ca 4 400 

000 kr, av vilket 2 200 000 kr belöper på H.B. Pantbrev och inteckningar finns om 4 250 000 

kr och avser inte utmätningsfordringen. Med beaktande av detta och att 

förrättningskostnaderna uppgår till ca 63 000 kr har Skatteverket inte visat att något egentligt 

överskott skulle finnas vid en försäljning av fastigheten. Därmed sagt att förhållandet mellan 

en eventuell minskning av skuld och kostnaderna för Sida 404 en återanskaffning av 

egendomen inte är rimligt. Härtill kommer att fastigheten utgör bostad för familjen med fyra 

barn. Annat har inte visats än att det behovet alltjämt kvarstår. 

Vid en samlad bedömning kan det inte anses försvarligt att mäta ut H.B:s andel i fastigheten. 

HD:S AVGÖRANDE 

HD fastställer hovrättens avgörande. 

HD (samma ledamöter som under I) meddelade den 29 juni 2010 följande slutliga beslut: 

SKÄL 

1. Kronofogdemyndigheten utmätte i april 2009 H.B:s hälftenandel i fastigheten Stockholm 

Abjörn 21 för skulder i allmänna mål om 1 547 283 kr. Tingsrätten fastställde 

utmätningsbeslutet. Fastigheten har i mars 2009 genom Kronofogdemyndighetens försorg 
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värderats till 4 600 000 kr och i juli samma år genom H.B:s försorg till 4 400 000 kr. 

Fastigheten är belånad för 4 250 000 kr. 

2. Hovrätten har upphävt utmätningsbeslutet med hänvisning till 4 kap. 3 § UB. Enligt 

hovrätten fanns det en betydande osäkerhet om en försäljning alls skulle ge något överskott 

och i så fall vilket. Hovrätten uttalade också att ett överskott måste sättas i relation bl.a. till 

utmätningsskuldernas storlek samt till den omständigheten att utmätningen avsåg gäldenärens 

bostadsfastighet och således innebar en för honom mycket ingripande åtgärd. 

3. Enligt första stycket – – – se under I – – – 4 uppl. 2009, s. 131). 

5. Såvitt har kommit fram i detta mål saknar H.B. andra utmätningsbara tillgångar än sin 

andel i fastigheten. Frågan är därmed om utmätningen framstår som försvarlig i den mening 

som avses i första stycket av 4 kap. 3 § UB. 

6. Den ursprungliga – – – se under I – – – självständig betydelse. 

10. I det nu aktuella målet kan en utmätning av H.B:s andel i fastigheten beräknas ge ett 

överskott som täcker framdeles uppkommande kostnader. Överskottet får antas räcka också 

till betalning av alla de hittillsvarande förrättningskostnaderna. 

11. I vilken utsträckning det finns anledning att därutöver räkna med ett överskott är mera 

svårbedömt, eftersom det i nuläget inte kan göras någon exakt uppskattning av 

försäljningspriset. En sådan situation är dock inte ovanlig och kan allmänt sett inte i sig hindra 

en utmätning. Oavsett vilken av de i målet åberopade värderingarna som läggs till grund för 

bedömningen, kan utmätningen beräknas ge ett överskott som kommer att räcka inte bara till 

samtliga kostnader utan också till själva fordringen med ett inte obetydligt belopp. Att det i så 

fall blir fråga om en förhållandevis liten del av fordringen medför inte att utmätningen inte 

skulle vara försvarlig. Inte heller det förhållandet att utmätningen avser en bostadsfastighet 

kan hindra en utmätning enligt Sida 405 4 kap. 3 § första stycket UB; en annan bedömning 

skulle i realiteten innebära att egendom togs undan från utmätning i vidare mån än som följer 

av 5 kap. i balken. 

12. Kronofogdemyndighetens beslut om utmätning ska därför fastställas. 

HD:S AVGÖRANDE 

Med ändring av hovrättens beslut fastställer HD Kronofogdemyndighetens beslut den 21 april 

2009 om utmätning av H.B:s andel av fastigheten Stockholm Abjörn 21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


