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Sammanfattning 
I denna uppsats behandlas ur ett lagtekniskt perspektiv företagsinteckningen och före-
tagshypotekets ställning som förmånsrätt med anledning av den nu pågående översynen. 
Särskilt behandlas huruvida de förslag till en starkare företagsinteckning som presente-
ras i SOU 2007:71 och regeringens förslag till lagrådsremiss är en återställare till det 
rättsläge som gällde innan införandet av lagen om företagsinteckning eller inte. I upp-
satsen behandlas vidare frågan om huruvida de föreslagna övergångsbestämmelserna 
tagit hänsyn till de problem som uppstått vid tillämpningen av övergångsbestämmelser-
na till lagen om företagsinteckning. Metoden har baserats på en rättsdogmatisk metod 
där lagar, förarbeten, praxis och doktrin systematiskt har granskats. Det förslag som 
SOU:n presenterar utgör inte en återställare av rättsläget. Förslaget innebär en anpass-
ning av företagsinteckningens nivå för att kompensera inteckningen till att motsvara det 
gamla institutet företagshypoteks nivåer. Regeringens förslag i lagrådsremissen innebär 
emellertid en återställare av företagshypoteket, i allt väsentligt till det läge som rådde 
innan införandet av lagen om företagsinteckning. I de tillhörande övergångsbestämmel-
serna synes regeringen ha tagit hänsyn och försökt komma tillrätta med de problem som 
uppstod vid tillämpningen av de tidigare övergångsbestämmelserna vid införandet av 
lagen om företagsinteckning. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Frågan om företagsinteckningens respektive företagshypotekets ställning som säkerhets-
rätt är en aktuell fråga med anledningen av den översyn som regeringen för närvarande 
gör av reglerna. Regeringens syfte med översynen är att åstadkomma en förstärkning av 
företagsinteckningens förmånsrätt i syfte att underlätta för företagen att låna pengar.  

1.2 Syfte och problemformulering 
Syftet med denna uppsats är att utreda huruvida de förslag till en starkare företagsin-
teckning som presenteras i SOU 2007:71 och regeringens förslag fram till lagrådsremis-
sen är en återställare till det läge som rådde enligt den gamla lagen om företagshypotek i 
fråga om dess ställning som förmånsrätt enligt förmånsrättslagen. Vidare ska över-
gångsreglerna till den idag gällande lagen om företagsinteckning och tillhörande be-
stämmelser i förmånsrättslagen granskas samt jämföras med de nu föreslagna över-
gångsreglerna.  
 
Ur ett sådant formulerat syfte härleds följande frågor: 

o Vilken funktion har förmånsrättslagen? 
o Hur var företagshypoteket enligt den gamla lagen konstruerat? 
o Hur förhöll sig den gamla lagen om företagshypotek till förmånsrättslagen? 
o Vad innebar förändringarna till den idag gällande lagen om företagsinteck-

ning, då särskilt i förhållande till förmånsrättslagen? 
o Hur formulerades övergångsbestämmelserna till den idag gällande lagen om 

företagsinteckning och förmånsrättslagen?  
o Har det uppstått några problem med övergångsbestämmelsernas tillämpning? 
o Vad föreslår SOU 2007:71 och lagrådsremissen för förändringar angående 

lagen om företagsinteckning och förmånsrättslagen? 
o Vad föreslår SOU 2007:71 och lagrådsremissen för övergångsregler och hur 

förhåller de sig till de övergångsregler som gäller idag? 

1.3 Avgränsning 
Uppsatsens fokus syftar till att närmare behandla huruvida de föreslagna förändringarna 
i den idag gällande lagen om företagsinteckning är en återställare till den gamla lagen 
om företagshypotek särskilt utifrån deras ställning i förmånsrättslagen. De mer allmänna 
funktionerna för företagshypoteket och företagsinteckningen berörs inte vidare djupgå-
ende. Frågan om huruvida det är en återställare eller inte granskas huvudsakligen ur ett 
lagtekniskt perspektiv varvid frågor om de olika lagarnas direkta verkan och följder inte 
heller behandlas i någon vidare utsträckning. I fråga om övergångsbestämmelserna be-
handlas även i det hänseendet primärt övergångsbestämmelserna till förmånsrättslagen.  
 

1.4 Material och metod 
För att fylla det uppställda syftet med uppsatsen har i huvudsak använts en 
rättsdogmatisk metod, vilket bland annat innebär att rättskällor som lagtext, förarbeten, 
rättspraxis och doktrin har studerats. Särskild fokus har dock legat på de olika 
förarbetena. Då frågan om huruvida de nu föreslagna förändringarna är en återställare 
eller inte utreds huvudsakligen efter ett lagtekniskt perspektiv innebär det att 
användningen av praxis begränsats till att röra frågan om övergångsbestämmelserna. 
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1.5 Disposition 
Uppsatsen är strukturerad på följande sätt. Det andra avsnittet behandlar förmånsrättsla-
gens grundläggande funktion, hur den är uppbyggd och vad en säkerhetsrätt innebär. I 
avsnitt tre följer en genomgång av den gamla lagen om företagshypotek och då framför-
allt dess förhållande till förmånsrättslagen. Avsnitt fyra behandlar den nu gällande lagen 
om företagsinteckning enligt samma struktur som avsnitt tre men utökas till att också 
omfatta en genomgång av de tillhörande övergångsreglerna. Vidare kommer i avsnitt 
fem en genomgång av de nu föreslagna ändringarna till dagens gällande regler om före-
tagsinteckning samt de föreslagna övergångsreglerna. I uppsatsens sjätte avsnitt presen-
teras en kort genomgång över vad som framkommit under utredningsfasen, därefter dras 
slutsatser samt egna analyser. 
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2 Allmänt om förmånsrättslagen 
Ett grundläggande syfte med förmånsrätternas existens är att de stimulerar kreditgiv-
ning, då framförallt långvariga krediter. Panträtten är ett bra exempel på detta. Denna 
typ av säkerheter kan också bidra till att göra en kredit billigare. Ibland kan också förde-
larna med förmånsrätter motiveras av hänsyn till särskilda borgenärer. Förmånsrätten 
för lön är ett sådant exempel då det bakomliggande motivet var att arbetstagarna annars 
skulle lämna ett företag med dålig ekonomi så snart tillfälle gavs. Det går ofta att åbero-
pa goda skäl för att ge den ena eller den andra starkare förmånsrätt, men där en borgenär 
till fullo kan uppskatta värdet av en förmånsrätt blir den till nackdel för andra borgenä-
rer. Det betraktas som ett förhållandevis enkelt sätt att ge förmåner för vissa grupper, 
om än på bekostnad av andra. Detta gör det frestande för lagstiftaren att införa förmåns-
rätter. Historiskt sett ökade antalet förmånsrätter genom enskilda lagändringar, men 
1970 gjordes en samlad översyn av förmånsrättsordningen genom förmånsrättslagens 
införande och antalet förmånsrätter skars ner.1  
 
Det är naturligt för en kreditgivare att överväga vilka risker som beviljandet av en kredit 
kan medföra. Dessa risker kan se väldigt olika ut beroende på vilken situation det rör sig 
om och till exempel handla om politiska risker, valutarisker vid utlandsaffärer och 
branschspecifika marknadsrisker. En central del av kreditgivarens riskbedömning är 
dock vilken typ av säkerhet som kredittagaren kan erbjuda samt värdet på dessa säker-
heter ifall krediten inte kan lösas av kredittagaren.2 
 
Kreditsäkerheter syftar i största möjliga utsträckning till att säkerställa borgenärens be-
talningskrav inkluderat de fall där gäldenären försätts i konkurs. Mot bakgrund av det 
spelar förmånsrättslagen en avgörande roll då den avgör vilka säkerheter som ger bor-
genären en prioriterad position, samt reglerar säkerheternas inbördes prioritet eller ord-
ningsföljd. Reglerna i förmånsrättslagen är tvingande och förhindrar således enskilda 
parter från att avtala om förmånsrätten med några andra säkerhetsinstitut än de förmåns-
rättslagen har att erbjuda. Det finns inte några materiella regler i förmånsrättslagen som 
behandlar de olika säkerhetsinstituten. Frågor som huruvida en handpanträtt verkligen 
är en handpanträtt med tillhörande förmånsrätt avgörs istället med de panträttsliga reg-
lerna. 
 
Förmånsrättslagen fördelar konkursgäldenärens tillgångar mellan de borgenärer som har 
fordringar mot gäldenären som uppstått före konkursen, samt styr fördelningen av till-
gångar vid utmätning. Utgångspunkten är att ingen fordring mot en gäldenär ska ha bätt-
re rätt än någon annan. Förmånsrätterna är undantag från huvudregeln om likabehand-
ling. Lagen räknar upp de fordringar som har bättre rätt än andra samt dess ordnings-
följd.3 
 
I förmånsrättslagen görs en skillnad på särskilda och allmänna förmånsrätter. De sär-
skilda förmånsrätterna är knutna till en viss specifik egendom och medför en exklusiv 
rätt till den specifika egendomen för den borgenär som har en särskild förmånsrätt 
kopplad till den egendomen. Särskilda förmånsrätter görs gällande både i konkurs och 

 
1 Prop. 2002/03:49 s.63 
2 Se härom och om det följande Millqvist, Göran (2003), Sakrättens grunder s.136 f. 
3 Prop. 2002/03:49 s.60 
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utmätning. Borgenärens förmånsrätt sträcker sig, beroende på vilket som är lägst, upp 
till värdet av egendomen eller hans fordran. De allmänna förmånsrätterna är istället 
knutna till särskilda typer av fordringar och gäller i hela gäldenärens egendom i den 
mån egendomen inte omfattas av särskild förmånsrätt. De allmänna förmånsrätterna 
gäller enbart vid konkurs.4  
 
När det är fråga om konkurs är förmånsrättslagen tillämplig i sin helhet, detta på grund 
av att alla gäldenärens förpliktelser då ska avvecklas eller regleras. Vid konkursen ska 
gäldenärens samlade tillgångar tas i anspråk. Vid utmätning handlar det istället om att 
en specifik fordran ska täckas med gäldenärens egendom i den mån att utmätningsbor-
genären får betalt. Det är enbart de särskilda förmånsrätterna som kan göras gällande 
vid utmätning. Om allmänna förmånsrätter även här kunde tas i anspråk skulle det i 
princip aldrig kunna genomföras utmätningar på oprioriterade fordringar. 
 
Eftersom de särskilda förmånsrätterna gäller individuellt bestämd egendom uppkommer 
nästan aldrig kollision mellan olika särskilda förmånsrätter. Ifall det ändå skulle uppstå 
gäller huvudsakligen förmånsrätterna enligt paragrafernas ordningsföljd. De allmänna 
förmånsrätternas inbördes ordning bestäms utan undantag av paragrafernas följd i för-
månsrättslagen. De särskilda förmånsrätterna har i regel företräde framför de allmänna. 
Efter att samtliga borgenärer med förmånsrätt fått betalt går turen till borgenärer utan 
förmånsrätt med oprioriterade fordringar. Om en fordran är kopplad till särskild för-
månsrätt i viss egendom men egendomen inte räcker till för att täcka fordringen, be-
handlas den återstående delen av fordringen som en oprioriterad fordran. Oprioriterade 
borgenärer har lika rätt till betalning och de får betalt i förhållande till fordringarnas 
storlek.5 

 
4 Se härom och om det följande Millqvist, Göran (2003), Sakrättens grunder s.137 f. 
5 Prop. 2002/03:49 s.62 
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3 Den gamla lagen om företagshypotek 

3.1 Allmänt om företagshypotek 
Våren 1984 lade den dåvarande regeringen ett förslag till en lag om företagshypotek för 
att ersätta lagen om företagsinteckning från 1966. Några av förändringarna var att alla 
näringsidkare blev inteckningsberättigade och fick tillgång till rikstäckande inteckning-
ar. Omfattningen av vilket slags lös egendom som skulle omfattas av företagsinteckning 
utökades och en nationell inskrivningsmyndighet inrättades för att genom databehand-
ling handlägga ärenden om företagsinteckningar. Tanken med detta var att genom infö-
randet av företagshypoteken skapa en bättre säkerhetsrätt än den tidigare företagsin-
teckningen. Lagen om företagshypotek innebar också en anpassning till panträttskon-
struktionen i jordabalken.6 
 
Propositionen kom som en reaktion på att företagsinteckningen hade börjat få en allt 
mer framträdande plats som säkerhet inom kreditsystemet. 1970 utgjorde det totala be-
loppet av företagsintecknade fordringar cirka 15 miljarder kronor och steg på tio år till 
80 miljarder kronor. Små företag hade ofta svårt att ställa annan kreditsäkerhet än före-
tagsinteckningar, vilket gjorde det angeläget att stärka dess säkerhetsrätt och allmänt 
modernisera regelsystemet för att stärka det svenska näringslivet.7 
 
Företagshypoteket innebar en möjlighet för näringsidkare att ställa sin lösa egendom 
som kreditsäkerhet utan att behöva tradera själva egendomen. Traderingen ersattes med 
ett inskrivningsförfarande i ett offentligt register. Termen hypotek användes istället för 
panträtt då det inte var knutet till individuella föremål eller objekt. Företagshypotek var 
termen för den säkerhetsrätt en näringsidkare skapade genom att pantsätta ett hypoteks-
brev. Företagshypoteksbrevet var ett bevis på en meddelad företagsinteckning, ett slags 
motsvarighet till pantbrevet inom fastighetsrätten. Företagsinteckning avsåg en inskriv-
ning av ett utsatt värde i en näringsverksamhet.8   
 
Det fanns vissa krav för att en kreditgivare skulle kunna få ett företagshypotek gentemot 
en näringsidkare. Näringsidkaren skulle utverka en företagsinteckning på ett visst be-
lopp i näringsverksamheten för att få ut ett hypoteksbrev. Det skulle i sin tur pantför-
skrivas till kreditgivaren samt traderas till densamme som säkerhet för kreditgivarens 
fordran. Företagshypoteket gav då kreditgivaren förmånsrätt i kredittagarens konkurs 
och förmånsrätt i den egendom som hypoteket omfattade vid en utmätning. 
 
Alla näringsidkare inklusive blivande, dock ej konkursbon, hade rätt att företagsinteck-
na sin verksamhet. En ansökan om företagsinteckning skulle vara skriftlig, göras av 
näringsidkaren, ange beloppet på inteckningen, innehålla styrkta uppgifter om närings-
idkarens person- och organisationsnummer samt en angivelse om en eventuell begräns-
ning i inteckningen. Huvudregeln vid ett beviljande av en ansökan om företagsinteck-
ning var att den omfattade all den näringsverksamhet som näringsidkaren vid den aktu-
ella tidpunkten bedrev i Sverige. Den kunde dock begränsas till verksamheter av ett 
visst slag. En näringsidkare kunde göra flera inteckningar i samma näringsverksamhet. 
Ifall ansökan beviljades utfärdades ett företagshypoteksbrev. 

 
6 Prop. 1983/84:128 s.2 
7 A.prop. s.29 
8 Se härom och om det följande Tegin, Åke (1992) Kredithandboken s.232 ff. 
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Som nämnts ovan krävdes det då att näringsidkaren pantföreskrev och traderade före-
tagshypoteksbrevet som säkerhet för en fordran för att ett företagshypotek skulle uppstå. 
Det var bara näringsidkaren som kunde göra detta, annars blev inte företagshypoteket 
giltigt. Något godtrosskydd existerade inte heller för kreditgivaren vilket ställde höga 
krav på kontroller av huruvida det utfördes av behörig firmatecknare eller ej.  
 
Sammanfattningsvis går det att göra följande enkla beskrivning av de dåvarande vikti-
gaste begreppen: 
 

• Företagsinteckning innebar en inskrivning i näringsverksamhet av ett visst pen-
ningbelopp i företagsinteckningsregistret. 

 
• Företagshypoteksbrev var beviset på att en företagsinteckning meddelats 

 
• Företagshypotek var termen för den säkerhetsrätt som ett pantsatt företagshypo-

teksbrev gav.9 
 

3.2 Företagshypotekets omfattning 
”1 § Ett företagshypotek omfattar näringsidkarens lösa egendom i den mån 
egendomen hör till den intecknade verksamheten.  
Företagshypoteket omfattar dock inte  
 1. kassa och banktillgodohavanden, aktier, andra bevis om delaktighet 
i bolag, obligationer, förlagsbevis och liknande skuldebrev avsedda för all-
män omsättning samt andelar i aktiefonder,  
 2. egendom som är av beskaffenhet att kunna vara föremål för panträtt 
på grund av inteckning, eller  
 3. egendom som varken kan utmätas eller ingå i konkurs” 10 

 
Innan lagen om företagshypotek började gälla angavs den lösa egendom som kunde 
ligga till grund för en företagsinteckning i en uppräkning i den då gällande lagen. Grun-
den för den regeln var att den egendom som kunde intecknas bara skulle omfatta egen-
dom som inte alls eller med olägenhet skulle kunna användas för kreditändamål. Infö-
randet av lagen om företagshypotek ledde till en stor förändring då den inteckningsbara 
egendomen enligt huvudregeln i princip kom att omfatta all lös egendom som hörde till 
den intecknade verksamheten. Detta var en del av, som nämnts tidigare, en strävan att 
stärka företagsinteckningens ställning. Lagen om företagshypotek innehöll dock även 
undantag från huvudregeln.11 
 
Företagshypoteket omfattade bara lös egendom som tillhörde näringsidkaren samt till 
den intecknade verksamheten. Egendomen skulle alltså ingå i näringsidkarens förmö-
genhet så att den fanns tillgänglig för hans borgenärer. Kravet på att egendomen skulle 
höra till den intecknade verksamheten syftade till att skilja mellan det egendomskollek-
tiv som omfattades av ett företagshypotek och egendom som hörde till andra verksam-
heter som näringsidkaren eventuellt kunde driva. Kravet syftade också till att urskilja 
egendom avsedd uteslutande för näringsidkarens personliga bruk. Bedömningen av vil-

 
9 Tegin, Åke (1992) Kredithandboken s.369 
10 2 kap. 1 § Lag om företagshypotek (SFS 1984:649) 
11 Se härom och om det följande Pettersson, Per (1985) Företagshypotek s.25 ff. 
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ken egendom som omfattades av ett företagshypotek skedde utifrån en kritisk tidpunkt 
då hypoteket gjordes gällande, det vill säga när utmätning skedde eller konkurs inträffa-
de. 
 
Som tidigare nämnts fanns även undantag kopplade till huvudregeln om vad som skulle 
ingå i ett företagshypotek. Det första undantaget gällde kassa- och banktillgodohavan-
den samt fondpapper. Orsaken till detta undantag var enligt propositionen att en motsatt 
ordning hade kunnat leda till en försvagning av förmånsrätten för skatter, allmänna av-
gifter, löner och pensioner. Det andra undantaget rörde lös egendom som var kopplat till 
något annat inteckningsinstitut. Orsaken till detta var att undvika gränsdragningspro-
blem för de olika inteckningsinstituten. Fast egendom, tomträtt, skepp, skeppsbygge, 
luftfartyg och inteckningsbara reservdelar till luftfartyg omfattades således inte av lagen 
om företagshypotek. Slutligen ingick inte heller egendom som inte kunde utmätas eller 
ingå i näringsidkarens konkurs.12 
 
Värdet i att ha ett företagshypotek låg i möjligheten att vid en utmätning eller i en kon-
kurs med förmånsrätt få betalning för en fordran varpå egendom som inte kunde tas i 
anspråk till detta var värdelös för panthavaren. Det räckte dock med att egendomen an-
tingen kunde utmätas eller ingå i näringsidkarens konkurs för att omfattas av företags-
hypoteket. Företagshypoteket kunde således enbart göras gällande i förhållande till 
egendomens beskaffenhet. Om företagshypoteket endast kunde ingå i en konkurs så 
kunde det bara göras gällande i fråga om konkurs. 
 
Företagshypoteket var en flytande säkerhet vilket innebar att värdet på inteckningsun-
derlaget kunde skifta mycket. Fordringar ingick i inteckningsunderlaget så en betalning 
av en kundfordran minskade värdet då banktillgodohavanden inte omfattades.13 Värdet 
berodde också på hur gäldenären valde att hantera verksamheten. Hypotekets värde 
ökade till exempel genom lageruppbyggnad då kapitalet bands i lager, medan en större 
kontantutförsäljning minskade värdet. Detta på grund av att lager då omvandlades till 
kassa som enligt undantaget i lagen om företagshypotek inte ingick i företagshypote-
ket.14  
 
Det fanns också ett undantag från huvudregeln att företagshypoteket bara omfattade 
egendom från näringsidkaren som upplåtit hypoteket. Ett företagshypotek i egendom 
som överläts till en ny innehavare slutade i princip besvära den intecknade verksamhe-
ten, men en borgenär hade så kallad förföljelserätt. Förföljelserätten innebar att borge-
nären kunde göra företagshypoteket gällande hos förvärvaren oberoende av själva över-
låtelsen. Förföljelserätten gällde i den egendom som omfattades av företagshypoteket 
och hörde till den överlåtna verksamheten när den överläts.15 Om en näringsidkare sålde 
ut enstaka tillgångar som till exempel en maskin så gällde inte företagshypoteket i den 
sålda egendomen. Förföljelserätten gällde bara om hela eller en bestämd del av verk-
samheten överläts och i den mån egendomen fanns kvar.16 

 
12 Se härom och om det följande Pettersson, Per (1985) Företagshypotek s.25 ff. 
13 Mellqvist, Mikael (1999), Nya förmånsrättsregler - ett förslag på tiden Ny Juridik 2:99 s.62 
14 Millqvist, Göran (2003), Sakrättens grunder s.168 
15 Pettersson, Per (1985), Företagshypotek s.29 
16 Tegin, Åke (1992), Kredithandboken s.239 
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3.3 Företagshypoteket i förhållande till förmånsrättslagen 
Genom lagen om företagshypotek infördes en bestämmelse som hänvisade vidare till 
förmånsrättslagen och de regler som hanterade frågan om företagsinteckningens priori-
tet i förhållande till andra rättigheter. Denna paragraf saknade motsvarighet i den tidiga-
re gällande lagen om företagsinteckning.17  
 

”4 § Bestämmelser om den förmånsrätt som följer med företagsinteckning 
finns i förmånsrättslagen (1970:979).” 18 

 
Företagshypoteket var en särskild förmånsrätt enligt den dåvarande förmånsrättslagen 
vilket innebar att förmånsrätten omfattade all den egendom som tidigare redovisats som 
underlag för ett företagshypotek. Detta medförde att det var tvunget att fastställas vilken 
egendom som föll inom ramarna för företagshypoteket och var reserverad för hypoteks-
havarens krav på täckning, samt vilken egendom som föll utanför och gick till borgenä-
rer med allmän förmånsrätt. Den aktuella paragrafen i förmånsrättslagen hade nedanstå-
ende lydelse.19 
 

”5 § [Fordran hos hyresgäst/arrendator, företagshypotek] 
 
Förmånsrätt i lös egendom som hör till näringsverksamhet följer med 
1. fordran hos hyresgäst eller arrendator på grund av hyres - eller arrende-
avtal angående lägenhet eller jord som var avsedd för verksamheten, dock 
ej för större belopp än som 
svarar mot tre månaders hyra eller ett års arrendeavgift, 
2. företagshypotek. 
 
Särskilda föreskrifter om vilka slag av lös egendom som omfattas av före-
tagshypotek tillämpas också i fråga om förmånsrätt enligt 1. [1984:656]” 20 

 
Förmånsrättslagen reglerade också den inbördes ordningen mellan flera företagsinteck-
ningar i samma verksamhet. En företagsinteckning gavs företräde till betalning i förhåll-
ande till en annan efter den tidsföljd som inteckningarna hade sökts, det vill säga efter 
inskrivningsdag. I vilken ordning företagshypotek uppläts på grund av inteckningarna 
blev utan betydelse för företrädesrätten. Om inteckningarna söktes samma dag fick des-
sa samma rätt. Det fanns även en möjlighet att bestämma företrädet mellan inteckningar 
som sökts på samma inskrivningsdag och ändra företrädet genom sammanföring eller 
nedsättning. Företrädet mellan företagshypoteksbrev som genom utbyte hade satts i stäl-
let för ett hypoteksbrev kunde också bestämmas. Om det inte gjordes hade de nya hypo-
teksbreven lika rätt.21  
 
Det fanns också en konflikt mellan företagshypoteket och lösöreköp enligt lagen om 
handel med lösören som köparen låter i säljarens vård kvarbliva.22 Enligt denna kan 
sakrättsligt skydd erhållas trots att traditionskravet inte uppfylls, det vill säga en typ av 

 
17 Prop. 1983/84:128 s.65 
18 3 kap. 4 § Lag om företagshypotek (SFS 1984:649) 
19 Millqvist, Göran (2003), Sakrättens grunder s.167 
20 5 § Förmånsrättslagen (SFS 1970:979), enligt dess äldre lydelse 
21 Pettersson, Per (1985), Företagshypotek s.49 
22 Lag om handel med lösören som köparen låter i säljarens vård kvarbliva (SFS 1845:50) 
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pantsättning utan krav på tradition. En gäldenär kan utnyttja lösören som säkerhet utan 
att behöva avstå från besittningen. Det ansågs därför viktigt att ge innehavare av före-
tagshypotek ett skydd mot den fara som lösöreköp eventuellt kunde utgöra mot dess 
säkerhet. Enligt lagen om företagshypotek omfattade företagshypoteket egendom som 
sålts med reglerna om lösöreköp om hypoteket söktes senast 30 dagar efter lösöreköps-
handlingarna företeddes inför rätten. Detta var bara tillämpligt så länge tradition av 
egendomen inte hade ägt rum. Om egendomen skulle överlämnas till köparen kunde 
inte företagshypoteket göras gällande mot denne.23  
 

3.4 Synpunkter på företagshypoteket 
Dåvarande Kanslirådet Mikael Mellqvist var sakkunnig i förmånsrättskommittén som 
lämnade ett betänkande till de nya, idag gällande, förmånsrättsreglerna. I Ny Juridik 
skrev han en redogörelse för kommitténs samlade åsikter kring företagshypotekets för- 
och nackdelar.24  
 
Den främsta fördelen med företagshypoteket som säkerhet ansågs av kommittén vara 
dess betydelse för kreditgivningen. Både dess förmåga att öka tillgången på krediter 
samt göra dem billigare framhölls. Detta resonemang låg dock utanför själva insolvens-
diskussionen. Företagshypoteket ansågs också ha en mycket stor inverkan på små och 
medelstora företags möjligheter att få krediter till en rimlig kostnad. Ett avskaffande av 
företagshypoteket eller enbart en försämring skulle enligt kommittén medföra att låne-
sökande företag tvingades erbjuda andra säkerheter. Det skulle i sin tur medföra att 
andra finansieringsformer och säkerhetsarrangemang kunde behövas tas till. Pant skulle 
exempelvis komma att behöva användas mer frekvent. En konsekvens av detta skulle i 
förlängningen bli att utdelningen i konkurs till de borgenärer som inte skaffat sig någon 
separationsrätt kunde minska. Konkursboen skulle bli fattigare.25 
 
I fråga om företagshypotekets nackdelar ansåg kommittén att ett starkt hypotek vältrade 
över kreditriskerna på andra borgenärer. Riskexponeringen beskrevs som ojämlik. Ett 
starkt företagshypotek innebar att i grunden livskraftiga företag kom igång med rekon-
struktioner alldeles för sent. Det saknades incitament för banker och andra med hypotek 
att agera tidigt när företag började gå dåligt. De satt istället lugna med vetskapen om att 
de skulle få en bra utdelning i en eventuell konkurs. Kommittén ansåg därför att en för-
svagning av företagshypoteket skulle tvinga ut dessa kreditgivare till att tidigare med-
verka till rekonstruktionslösningar. 

 
23 Tegin, Åke (1992), Kredithandboken s.242; Pettersson, Per (1985), Företagshypotek s.33 f. 
24 Mellqvist, Mikael (1999), Nya förmånsrättsregler - ett förslag på tiden Ny Juridik 2:99 s.63 f. 
25 Se härom och om det följande Mellqvist, Mikael (1999), Nya förmånsrättsregler - ett förslag på tiden 
 Ny Juridik 2:99 s.63 f. 
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4 Den nu gällande lagen om företagsinteckning 

4.1 Allmänt om företagsinteckning 
I propositionen till de nu gällande regler om företagsinteckning anges som huvudsakligt 
och allmänt motiv att förenkla för företagsrekonstruktioner och motverka konkurser. De 
nya reglerna ska också se till att skynda på insolvenshanteringen och öka utdelningen 
för oprioriterade borgenärer vid konkurs. Reformen anges öka intressegemenskapen 
mellan ett företags borgenärer och utjämna konkurrensförhållandena mellan de företag 
som drivs vidare under konkurs och andra företag. Reglerna om företagshypotek om-
vandlades via propositionen till en ny företagsinteckning med försämrad förmånsrätt. 
Förmånsrätten för skatter, allmänna avgifter, hyra och arrende togs bort. Vidare förbätt-
rades arbetstagarnas löneskydd i konkurs, och lönegarantin utvidgades till att inte bara 
gälla vid konkurs utan även vid företagsrekonstruktioner.26 
 
Den dåvarande regeringens politik anges i propositionen ha syftat till en hållbar ekono-
misk tillväxt och ökad sysselsättning genom fler och växande företag. En grund för  
detta ansågs vara sunda konkurrensförhållanden och god tillgång till kapital. Lagstift-
ningen skulle enligt regeringen te sig så neutral som möjligt och inte subventionera visst 
företagande eller en viss marknad. Regeringen betraktade god kreditförsörjning som 
något viktigt, särskilt för små företag för att kunna uppnå dessa mål. Det ansågs avgö-
rande för samhällsekonomin med en stabil och långsiktig tillväxt samt satsningar på 
företagande som står sig starkt över tid. Detta var enligt regeringen det bästa sättet att 
uppnå ekonomisk tillväxt och full sysselsättning.27  
 
Det civilrättsliga regelsystemets utformning angavs vara av stor betydelse för att kunna 
uppnå de uppsatta målen, inte minst förmånsrättsordningen. Förmånsrättsordningen 
lägger en grund för kreditmarknaden och samhällsekonomin i övrigt. Förmånsrättsord-
ningen spelar en viss roll för statens finanser genom att den har stor betydelse för många 
företags ekonomiska situation. Den påverkar också valet mellan rekonstruktion och av-
veckling av företag. Förmånsrättsordningens uppbyggnad angavs bygga på avvägningar 
mellan olika intressen, något som kan få olika utfall beroende på tidpunkt. Regeringen 
påpekade att stora samhällsekonomiska förändringar skett sedan förmånsrättslagens 
tillkomst i början av 1970-talet. Det svenska företagsklimatet hade fått en växande roll 
för små och medelstora företag. Regeringen angav som utgångspunk att förmånsrätts-
ordningen måste ge goda förutsättningar för rekonstruktioner av livskraftiga företag, 
utan att den anpassas enbart till krisdrabbade företag och deras borgenärer. Förmåns-
rättslagen ska beakta behovet av att ge krediter med god säkerhet samt de av mer risk-
fylld natur.28  
 
Regeringen gjorde i propositionen bedömningen att de föreslagna lösningarna ökar in-
tressegemenskapen mellan borgenärer, likställer konkurrensförhållandena mellan kon-
kursbon och andra företag samt ökar förutsättningarna för rekonstruktionslösningar. 
Förändringarna ska ses som en långsiktig reformering av insolvenslagstiftningen och 
anges bidra till ökade förutsättningar för ett sunt näringsliv.29  

 
26 Prop. 2002/03:49 s.2 
27 A. prop. s.64  
28 A. prop. s.65 
29 A. prop. s.70 
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Som ovan nämnts framhölls företagsrekonstruktioner vara det huvudsakliga syftet med 
propositionen till de nu gällande reglerna om företagsinteckning. Regeringen lyfte fram 
förändringen av företagshypoteket som ett absolut krav för att uppnå den effekten. I 
propositionen framhöll regeringen att de gamla reglerna om företagshypoteket kunde ha 
negativa effekter på kreditgivningen. En kreditgivare kunde lita för mycket på hypoteket 
som säkerhet och därför göra en undermålig prövning av kredittagarens förmåga att 
betala tillbaka. Det ansågs i sin tur kunna leda till att krediter styrdes till företag med 
otillräcklig lönsamhet men som kunde erbjuda säkerhet. Företagshypoteket ansågs ock-
så ha negativ påverkan på uppföljningen av lämnade krediter. Regeringen ansåg vidare 
att kreditgivare litade för mycket på förmånsrätten som hypoteket gav och inte bidrog 
till företagsrekonstruktioner, samt att de inleddes för sent och inte alltid med utgångs-
punkten i vad som var bäst för företaget. Företagshypoteket ansågs också fördela kredit-
riskerna ojämnt mellan borgenärerna i en konkurs. Regeringen ansåg att en för stor del 
av tillgångarna tillföll borgenärer med företagshypotek vilket var till nackdel för oprio-
riterade borgenärer.30  
 
Regeringen framhöll att ett företagshypotek med försämrad ställning skulle medföra att 
kreditgivare i större utsträckning skulle tvingas se på kredittagarens möjlighet att återbe-
tala samt följa upp krediten bättre med ökade krav på rapporteringsskyldigheter. Kredit-
givarens roll vid företagsrekonstruktioner skulle även bli mer framträdande, med inci-
tament att ingripa tidigare och vara mer aktiv skulle även företagsrekonstruktioner un-
derlättas.31  

4.2 Företagsinteckningens omfattning 
Idag omfattar företagsinteckningen all den egendom, både fast och lös, som tillhör den 
person som tagit ut inteckningen men begränsas till att gälla i som mest 55 % av egen-
domens värde. Egendom som inte kan ingå i konkurs omfattas också av inteckningen. 
Näringsidkare som vill slippa personligt betalningsansvar, såsom situationen var med 
reglerna om företagshypotek, kan bedriva verksamheten i form av en juridisk person.  
Om en näringsidkare bedriver verksamhet i sin ställning som fysisk person omfattar 
företagsinteckningen även bostaden, detta så länge bostaden inte omfattas av någon an-
nan säkerhet.32  
 
Det är värt att notera att regeringens ursprungliga förslag hade en annan procentsats 
angående förmånsrättens omfattning. I lagutskottets betänkande beskrevs hur det via 
motioner riktats kritik mot regeringens förslag om förmånsrätt i hälften av värdet av all 
gäldenärens egendom. Kritikerna menade att förslaget i den delen skulle komma att 
påverka kreditgivningen negativt, framförallt vad gällde små och medelstora företag i 
glesbygdsområden samt att effekterna av den delen av lagförslaget inte utsatts för till-
räckliga konsekvensanalyser. Liknande synpunkter hade också förts fram från ett antal 
intresseorganisationer och kommuner. Mot bakgrund av den oro och osäkerhet som 
uppstod kring effekterna på kreditgivningen och som framkom under förslagets bered-
ning ville dock utskottet bestämma kvotdelen i enlighet med principen mer än hälften 
kvar till 55 % av värdet av gäldenärens egendom istället. Det fick gehör och blev den 
idag gällande kvotdelen.33  
 

 
30 Prop. 2002/03:49 s.93 
31 A.prop. s.94 
32 Tuula, Marie (2003), Nya förmånsrättsregler. Bättre eller sämre? För vem? Ny Juridik 3:03 s.81 
33 Lagutskottets betänkande, Nya förmånsrättsregler, 2002/03:LU17 s.15 
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Enligt de gamla bestämmelserna i lagen om företagshypotek kunde bara näringsidkare 
begära och få inteckning i sin egendom. Bestämmelserna i den nu gällande lagen om 
företagsinteckning har inga sådana begränsningar utan vem som helst kan begära och få 
ut inteckning i sin verksamhet. Detta ändrades för att inteckningsmyndigheten inte ska 
behöva pröva huruvida den ansökande är en näringsidkare eller inte. Det ska istället 
vara upp till borgenären att ta ställning till. Ett konkursbo kan inte ansöka om företags-
inteckning. Inteckningen ges till ett bestämt belopp. Det finns ingen begränsning i be-
loppet utan det får sökanden ange i sin ansökan. Det kontrolleras inte heller om sökan-
den har tillgångar som motsvarar beloppet, utan även det lämnas till borgenären att be-
döma senare. Inteckningen syftar till att ge förmånsrätt vid en eventuell konkurs. Det 
innebär att de gällande förhållandena vid inteckningstillfället bara blir av historiskt in-
tresse då förmånsrätten åberopas. Borgenären beviljar med andra ord kredit mot säker-
het i företagsinteckning på egen risk.34 
 
Även om vem som helst kan ta ut en inteckning så är det bara näringsidkare som kan 
upplåta verksam säkerhet genom inteckningen. Om en borgenär tänker bevilja kredit 
mot företagsinteckningssäkerhet måste det ske en bedömning om kredittagaren är när-
ingsidkare. Den civilrättsliga innebörden av begreppet näringsidkare är varje fysisk eller 
juridisk person som yrkesmässigt bedriver verksamhet av ekonomisk art. Det kan räcka 
med att gäldenären är momsregistrerad, har F-skattesedel eller innehar en registrerad 
firma. 
 
När en fordran har lösts finns inteckningen och inteckningsbrevet kvar. Det behåller sin 
bevisverkan. Det kan då åter igen lämnas som säkerhet med dess ursprungliga prioritet. 
Eftersom näringsidkaren själv måste upplåta verksam företagsinteckning kommer inte 
godtrosförvärv av inteckning på fråga. En inteckningshavare kan inte heller använda en 
mottagen inteckning som säkerhet för sin egen räkning.35  
 

4.3 Företagsinteckningen i förhållande till förmånsrättslagen 
Den stora förändringen som den nu gällande lagen om företagsinteckning har fört med 
sig är att den särskilda förmånsrätten för företagshypoteket avskaffats. Förmånsrätten 
som gällde i särskilt definierad företagshypoteksegendom ersattes med en allmän för-
månsrätt. Den gäller idag i 55 % av all den egendom som återstår efter att alla fordring-
ar med bättre förmånsrätt har fått betalt. Lagen om företagshypotek ersattes 2004 med 
lagen om företagsinteckning och förföljelserätten mot köpare av intecknad verksamhet 
avskaffades. Även möjligheten att inteckna rörelse av visst slag eller inom visst begrän-
sat område avskaffades. 36   
 
Paragrafen i den gamla lagen om företagshypotek som gav hypoteket särskild förmåns-
rätt och hänvisade till förmånsrättslagen fick ingen motsvarighet i den nu gällande lagen 
företagsinteckning. I förmånsrättslagen beskrivs idag företagsinteckningens förmånsrätt 
med följande lydelse. 
  
 

 
34 Se härom och om det följande Millqvist, Göran (2003), Sakrättens grunder s.164  
35 A.a. s.165 
36Se härom och om det följande Tuula, Marie (2003), Nya förmånsrättsregler. Bättre eller sämre? För 
 vem? Ny Juridik 3:03 s.81 
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”11 § Allmän förmånsrätt följer därefter med företagsinteckning. Förmåns-
rätten gäller i 55 procent av värdet av den egendom som återstår sedan 
borgenärer med förmånsrätt enligt 4, 4 a, 6-8, 10 och 10 a §§ har fått be-
talt. Lag (2003:535).”37 
 

Förmånsrätten enligt denna paragraf förutsätter att borgenären kan visa att en inteckning 
i gäldenärens egendom föreligger, att borgenären har kontroll över inteckningsbrevet, 
att det lämnas som säkerhet för fordran och att gäldenären bedrev näringsverksamhet då 
säkerheten uppläts.38   
 
Trots att den nu gällande konstruktionen med allmän förmånsrätt för inteckningen inte 
går att jämföra med panträtt i mer eller mindre specifik egendom bibehölls kravet på 
tradition av inteckningsbrevet som ett sakrättsligt moment. Rådighetsavskärandet är det 
avgörande momentet. Lagen om företagsinteckning kräver också att inteckningsbrevet 
överlämnas som säkerhet för en fordran, vilket här omfattar befintliga lån, krediter, vill-
korade och framtida fordringar, fordran på annan prestation än betalning som kan upp-
skattas i pengar samt fordran på någon annan än näringsidkaren. Det kan också handla 
om fordringar som uppkommit innan gäldenären blev näringsidkare. Syftet med kredi-
ten har ingen vidare relevans så en företagsinteckning bör gå bra att lämna som säkerhet 
för en privat konsumentkredit.39  
 
Omvandlingen av företagsinteckningen till en allmän förmånsrätt medförde även att 
reglerna om förföljelserätt togs bort. Det finns inte längre någon anledning för en in-
teckningshavare att förfölja egendom som gäldenären gjort sig av med då den allmänna 
förmånsrätten alltid gäller i det som trätt istället. I lagen om företagsinteckning finns 
inte heller någon reglering som hanterar relationen mellan det gamla företagshypoteket 
och lösöreköp längre. Borgenärsskydd i en så kallad ”sale and lease-back”-transaktion 
kan alltså numera tillfalla köparen av lösöret trots att säljaren redan upplåtit företagsin-
teckning till en annan kreditgivare.40 
 
Som tidigare nämnts så är en stor skillnad mellan särskilda och allmänna förmånsrätter 
att den allmänna enbart gäller i fråga om konkurs och inte vid utmätning. Detta medför 
att företagsinteckning idag inte påverkar möjligheterna för en annan borgenär att begära 
utmätning hos gäldenären. Även om gäldenären redan lämnat företagsinteckning som 
säkerhet till en borgenär kan en annan borgenär ändå begära utmätning för sin fordran 
hos gäldenären och dessutom i vilken som helst av gäldenärens egendom. Intecknings-
havaren kan hindra att gäldenärens tillgångar försvinner på detta sätt genom att begära 
denne i konkurs. Det innebär att det föreligger en risk för att tävlan mellan olika borge-
närer kan uppstå. 
 
En gäldenär kan ta ut flera inteckningar som rangordnas i tidsföljd. Äldre inteckningar 
går före yngre, men ordningen kan också påverkas av sökanden då inteckningarna tas 
ut. Det är alltså inteckningens ålder som är avgörande, inte fordringens. Om en äldre 
inteckning, efter att ett tidigare lån betalats, åter belånas så får det nya lånet bättre för-
månsrätt som en följd av att inteckningens ålder är avgörande.41 

 
37 11 § Förmånsrättslagen (SFS 1970:979) 
38 Millqvist, Göran (2003), Sakrättens grunder s.164 
39 A.a. s.165 
40 Se härom och om det följande A.a. s.168 f. 
41 A.a. s.170 
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4.4 Synpunkter på företagsinteckningen 
Advokatsamfundet lämnade ett kritiskt remissyttrande till förmånsrättskommitténs hu-
vudbetänkande om nya förmånsrättsregler som låg till grund för propositionen. Sam-
fundet ansåg i sitt yttrande att förmånsrätten spelar en avgörande roll för kreditförsörj-
ningen till företag i stort och att den ska vara utformad så att den ger företag tillgång till 
långsiktig och stabil finansiering. En försämring av företagshypoteket skulle enligt de-
ras mening försämra förutsättningarna för detta, främst för små och medelstora företag. 
Dessa företag tog enligt utredningen ut företagsinteckningar till stora belopp. Det skulle 
drabba kapitalkrävande företagstyper vars nyetableringar och investeringar hämtade sin 
finansiering från företagshypotek. Samfundet ansåg att förslaget skulle minska tillväx-
ten för dessa företag och dämpa tillväxten av arbetstillfällen.42  
 
Samfundet ansåg vidare att ifall företagshypoteket skulle tas bort skulle företagen an-
vända andra former för sin finansiering vilket inte skulle underlätta de eftersträvade 
företagsrekonstruktionerna. Angående omvandlingen till en allmän förmånsrätt menade 
samfundet att leverantörer och övriga fordringsägare skulle anpassa sig efter situatio-
nen. De skulle troligtvis vidta kravåtgärder för att så snabbt som möjligt få till stånd en 
utmätning i gäldenärens egendom och på det sättet själv skapa sig en förmånsrätt, något 
som skulle ge dem bättre förmånsrätt än de gamla reglerna om företagshypotek. Det 
systemet hindrade ofta Kronofogdemyndigheten från att verkställa utmätning av opriori-
terade fordringsägares fordringar. Samfundet ansåg att belastningen på Kronofogde-
myndigheten skulle öka.43  
 
Samfundet framförde också kritik mot att förföljelserätten skulle avskaffas och menade 
att den hade en viktig funktion som säkerhet för företagshypoteksinnehavaren mot illo-
jala förfaranden.44  
 
En genomgående kritik bland de inkomna remissvaren riktades mot reglernas påverkan 
på små och medelstora företag. Detta framkom också i bankföreningens remissyttrande 
som uttryckte en oro över bristande konsekvensanalyser för små företag på landsbyg-
den. De beskrev också ett stort motstånd ute bland kommuner och i näringslivet av 
samma anledning. Sverige befann sig också i en lågkonjunktur vid tillfället något som 
bankföreningen tog upp som ett argument för att inte försvåra förutsättningarna för före-
tag att skaffa livskraftigt kapital till sina verksamheter.45 
 
Regeringen bemötte i propositionen kritiken om ställningen för små och medelstora 
företag och hävdade att konsekvenserna för dessa företag varit centrala vid regeringens 
överväganden. Den lyfte fram att ju tidigare hanteringen av insolvens kom igång ju bätt-
re förutsättningar fanns det för en rekonstruktion, något som mindre företag med betal-
ningssvårigheter och bra utsikter för framtida lönsamhet hjälps utav.46  
 
Den ökade utdelningsmöjligheten för oprioriterade borgenärer ansågs också i hög grad 
beröra mindre företag. Regeringen framhåller i propositionen att betydelsen av att kunna 
erbjuda företagsinteckningar skulle minska då kreditgivarna inte bara behövde se till 

 
42 Advokatsamfundets remissyttrande R 5161/1999 s.2  
43 A.a. s.2 f. 
44 A.a. s.3 f. 
45 Svenska bankföreningens remissyttrande ang. lagrådsremissen Nya förmånsrättsregler s.4 
46 Tuula, Marie (2003), Nya förmånsrättsregler. Bättre eller sämre? För vem? Ny Juridik 3:03 s.90 
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säkerheten vid kreditgivningstillfället. Konkursbon skulle också enligt regeringen bära 
en större del av kostnaderna.47  
 
Det kunde dock inte uteslutas att en situation med försiktigare kreditgivning skulle upp-
stå, särskilt i fråga om verksamheter av riskfylld natur. Regeringen menade dock att det 
inte fanns anledning att tro att kreditväsendet inte snabbt skulle anpassa sig till den nya 
situationen. Regeringen ansåg att företagshypoteket inte hade en allt för stor betydelse 
då det var många saker som inverkade på kreditgivningen till företag. Företagshypoteket 
och förmånsrättslagen var av underordnad betydelse enligt regeringen. 
 

4.5 Övergångsreglerna till lagen om företagsinteckning 
Lagen om företagsinteckning och ändringarna i förmånsrättslagen trädde ikraft den 1 
januari 2004. Eftersom företagsinteckningen fick ett annat underlag och en annan för-
månsrätt än företagshypoteket fick det betydelse både för parterna i själva säkerhetsav-
talen med också för övriga borgenärer. Regeringen ansåg därför, med hänsyn till rätts-
säkerheten, att det värde som företagsinteckningen hade vid ikraftträdandet inte skulle 
försämras utan att borgenären skulle få tid att trygga sin rätt. Detta medförde skapandet 
av övergångsbestämmelser som innebar att företagshypotek och företagsinteckningar 
skulle tillämpas vid sidan av varandra under den gällande perioden. Det medförde att 
både företagshypotek och företagsinteckningar enligt den gamla och nya lagen kunde 
komma att ingå i en och samma konkurs. Övergångstiden bestämdes till och med den 1 
januari 2005. Efter det skulle företagsinteckningar som beviljats före den 1 januari 2004 
gälla under lagen om företagsinteckningar med samma ställning i inteckningsordning-
en.48  
 
Övergångsbestämmelserna till ändringarna i förmånsrättslagen lyder som nedan. Det 
finns sakliga motsvarigheter till punkterna 1-3 i övergångsbestämmelserna i lagen om 
företagsinteckning: 
 

”1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.  
 
2. I fråga om företagshypotek på grund av en inteckning som har beviljats 
före ikraftträdandet tillämpas äldre bestämmelser fram till den 1 januari 
2005.  
 
3. Vid en konkurs eller en utmätning som har beslutats på grund av en an-
sökan som gjorts före ikraftträdandet tillämpas alltid äldre bestämmelser.  
 
4. Skulle de nya bestämmelserna, om de tillämpades den 1 januari 2004, ha 
medfört att ett företagshypotek tillsammans med övriga säkerheter inte 
längre hade utgjort betryggande säkerhet och ställer gäldenären inte inom 
en månad efter anmodan kompletterande säkerhet som borgenären skäligen 
kan nöja sig med, får borgenären före den 1 januari 2005 säga upp den 
fordran för vilken företagshypoteket upplåtits till betalning inom sex måna-
der trots att det avtalats att längre uppsägningstid skall löpa eller att upp-
sägning inte får ske. Har borgenären före den 1 januari 2005 väckt talan 

 
47 Se härom och om det följande Tuula, Marie (2003), Nya förmånsrättsregler. Bättre eller sämre? För 
 vem? Ny Juridik 3:03 s.90 
48 Prop. 2002/03:49 s.108 f. 
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om betalning och anmält detta till inskrivningsmyndigheten för företagsin-
teckning, gäller äldre bestämmelser i fråga om förmånsrätt som följer med 
företagshypotek i en konkurs eller en utmätning som har beslutats på grund 
av en ansökan som inkommit till domstolen eller kronofogdemyndigheten 
innan tre månader förflutit från det att domstolen skilt sig från målet genom 
dom eller beslut som har vunnit laga kraft.”49 

 
I lagrådsremissen fanns ett förslag på en begränsad övergångsbestämmelse för fall där 
ett mål ligger öppet hos Kronofogdemyndigheten under en längre tid. Lagrådet ifråga-
satte behovet av en sådan reglering. Regeringen fann att regelsystemet inte behövde 
försvåras med en sådan begränsningsregel.50  
 

4.5.1 NJA 2006 s.275 
I konkursmålet NJA 2006 s.275 uppstod frågor kring tillämpningen av övergångsbe-
stämmelserna i förmånsrättslagen. Fallet rörde Holma Bageri AB som försattes i kon-
kurs den 22 april 2004 på grund av en ansökan som lämnades in den 29 mars samma år. 
Utdelningsförslaget fastställdes den 10 februari 2005 varpå konkursen avslutades. Frå-
gan i målet handlade om huruvida Varbergs Sparbanks fordran, som hade säkrats ge-
nom lagen om företagshypotek, skulle få utdelning enligt de äldre bestämmelserna om 
företagshypotek eller de nya om företagsinteckning. Tillsynsmyndigheten påpekade i ett 
yttrande att punkt 2 i övergångsbestämmelserna var helt kategoriskt utformad. Krono-
fogdemyndigheten anförde att ifall utdelningsförslaget skulle fastställas efter årsskiftet 
skulle de bestämmelser som gällde vid den tidpunkten gälla. Det resulterade enligt 
myndigheten i att utdelningsförslaget som upprättats av förvaltaren var tvunget att göras 
om. 51 
 
Tingsrätten fastställde i sin dom utdelningsförslaget från konkursen och konstaterade att 
konkursborgenärernas rätt sinsemellan fastställs med konkursdagen. Detta följer enligt 
tingsrätten av allmänna sak- och konkursrättsliga principer. Det innebär att frysnings-
principen blir aktuell. Frysningsprincipen går ut på att konkursborgenärernas inbördes 
rätt avgörs materiellt av förmånsrättslagens tillämpning per konkursdagen. Någon sena-
re tillämpning av förmånsrättslagen får i princip inte ske. Tingsrätten anförde att det inte 
kunde vara rimligt att frågan om när tingsrätten skulle fatta beslut i ärendet kunde vara 
avgörande för vilka regler som skulle tillämpas. Förvaltarens slutdelningsförslag fast-
slogs därför och utdelningen skulle avgöras i enlighet med de äldre förmånsrättsregler-
na. 
 
Hovrätten i sin tur använde sig av punkt 4 i övergångsbestämmelserna och fastställde 
den utdelning som tingsrätten bestämt. Kronofogdemyndighetens överklagande avslogs. 
Skatteverket överklagade till Högsta domstolen med yrkandet att en borgenär skulle 
tilläggas utdelning enligt 11 § i den nya förmånsrättslagen och inte enligt 5 § 1 st. 2 p. i 
den gamla förmånsrättslagen. 
 
I sin dom inledde Högsta domstolen med att fastställa att frågan i målet rörde ifall bor-
genärens fordran, vilken hade säkrats enligt lagen om företagshypotek, skulle få utdel-
ning enligt de gamla eller nya bestämmelserna om företagshypotek respektive företags-

 
49 Lag om företagsinteckning (SFS 2003:528), övergångsbestämmelser 
50 Prop. 2002/03:49 s.109 
51 Se härom och om det följande NJA 2006 s.275 
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inteckning. Lagändringen försämrade borgenärens säkerhet. Övergångsbestämmelserna 
kom till för att ge borgenären tid att trygga sin rätt. Högsta domstolen fortsatte med att 
slå fast att dessa övergångsbestämmelser till fullo stämmer överens med övergångsbe-
stämmelserna till 1966 års lag om vad som är fast egendom, där liknande problem var 
aktuella. 
 
Högsta domstolen ansåg att den mest ordagranna tolkningen av punkt 2 i övergångsbe-
stämmelserna gör att de äldre reglerna om företagshypotek enbart ska gälla under 2004, 
men bara om konkursen avslutas samma år. Reglerna blir inte tillämpliga efter det. I 
författningskommentaren till övergångsbestämmelserna anges, om punkt 2, att bestäm-
melserna om företagsinteckning gäller från och med 1 januari 2005. Detta går att jämfö-
ra med departementschefens kommenterar gällande punkt 3, att på företagshypotek an-
vänds äldre bestämmelser även om konkursen skulle pågå efter den 1 januari 2005. 
Högsta domstolen samlade bedömning av övergångsbestämmelsernas innebörd blev att 
en bortre gräns dras den 1 januari 2005 för de ansökningar om konkurs som lämnats in 
under 2004. 52  
 
Högsta domstolen ansåg dock att den tolkningen inte är rimlig som grund för tillämp-
ningen. Det skulle i så fall strida både mot principen att borgenärernas inbördes rätt ska 
frysas vid tiden för konkursansökningen, eller i alla fall konkursbeslutet, samt mot den 
allmänna principen att nya materiella regler inte ska tillämpas på en pågående process. 
Högsta domstolen anförde också att det vore märkligt om en konkurs inledd 2004 på en 
ansökan från samma år skulle följa de nya reglerna efter ingången av 2005, men att fö-
retagshypotekets ställning i en konkurs inledd 2004 eller senare, efter tillämpning av 
uppsägningsreglerna i punkt 4, skulle styras av äldre regler hur länge konkursen än tog. 
Högsta domstolen ansåg det lika märkligt om en företagshypotekshavare som under 
2004 kunde inleda ett förfarande enligt punkt 4 i övergångsbestämmelserna skulle tappa 
den möjligheten genom att gäldenären satts i konkurs av någon annan under 2004. 
Högsta domstolen tillade också att punkt 4 inte är tänkt att ge företagshypotekshavaren 
ett skydd vid konkurs på grund av en ansökan under 2004 när årsskiftet 2005 är på 
gång. Detta då punkt 4 utgår ifrån att fordringen inte kan göras gällande. En fordran kan 
alltid göras gällande vid konkurs samt att gäldenären råder över sin egendom vid upp-
sägningen och talans väckande. 
 
Högsta domstolen ansåg därför att företagshypotek vid en konkurs som inletts 2004 på 
ansökan samma år ska följa de äldre bestämmelserna både gällande underlaget för sä-
kerheten som förmånsrätten till betalning, detta oavsett när konkursen avslutas. Högsta 
domstolen avslog därför skatteverkets överklagande och frångick en orimlig ordalydelse 
i övergångsbestämmelserna. 
 
Advokat Hans Elliot skrev om detta problem i Advokaten Nr. 2 2004 Årgång 70. Han 
menade att punkt 353 i övergångsbestämmelserna till de nya förmånsrättsreglerna stad-
gar att om en konkurs beslutats på grund av en ansökan gjord före den 1 januari 2004 så 
gäller de äldre bestämmelserna. Problemet uppstår enligt Elliot med punkt 2 som anger 
att företagshypotek på grund av en inteckning som beviljats före ikraftträdandet ska 
bedömas enligt de äldre bestämmelserna fram till 1 januari 2005. Han menade att be-
stämmelsen är övertydligt då inga andra typer av företagshypotek än de som där tas upp 
existerar. Han jämför med övergångsbestämmelserna till lagen om företagsinteckning 

 
52 Se härom och om det följande NJA 2006 s.275 
53 Angående övergångsbestämmelserna se avsnitt 4.5 ovan 
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som inte medger någon möjlighet att få en inteckning som kan användas för att upplåta 
företagshypotek beviljade efter 2004 års ingång.54       
 
Gällande konkurser så uppstår problem om de ansökts och beslutats om under 2004. 
Elliot tolkade det som att det ska ske en övergång mellan två regelsystem under pågåen-
de förfarande vid ingången till 2005. Han gjorde en jämförelse med punkt 2 i över-
gångsbestämmelserna till förmånsrättslagen och punkt 3 i övergångsbestämmelserna till 
lagen om företagsinteckning. Det stadgas där att gamla företagsinteckningar/före-
tagshypotek omvandlas till nya företagsinteckningar den 1 januari 2005. Han ansåg, 
såsom Högsta domstolen gjorde, att utgångspunkten bör vara att reglerna om förmåns-
rätt som gäller vid utmätning eller konkurs ska tillämpas i förfarandet oavsett hur länge 
det pågår. 
 
Elliot hade ett eget förslag på en eventuell lösning av problemet. Han menade att ifall 
punkt 2 förbehölls till att gälla icke inledda exekutioner och istället använder punkt 4 på 
ärenden som sker på ansökan som görs under 2004 så är problemet löst. Det ska räcka 
enligt Elliot att en ansökan om utmätning eller konkurs som kommer in under 2004 och 
som i förlängningen leder till att förfarandet inleds ses som en tillräcklig förutsättning 
för att tillämpa punkt 4. Då undviks också eventuella illojala avbrott av ett inlett förfa-
rande genom en ansökan under 2004. Högsta domstolen ansåg dock inte att denna lös-
ning var gångbar enligt deras motivering ovan. 
 

4.5.2 NJA 2007 s.990 
I NJA 2007 s.990 återkom problemen med övergångsbestämmelserna till förmåns-
rättslagen. Fallet rörde Flexorol Graphics AB som försattes i konkurs genom beslut den 
10 mars 2004 efter ansökan av staten. I utdelningsförslaget föreslogs att all behållning 
skulle delas ut till Föreningssparbanken AB då de hade företagshypotek enligt 5 § i 
gamla förmånsrättslagen. Redovisningskonsulten K.H. hade en revisions/bokförings- 
uppdragsfordran mot konkursboet och invände att han skulle få utdelning före banken 
enligt 10a § i den nu gällande förmånsrättslagen. Tingsrätten fastställde det framlagda 
utdelningsförslaget.55  
 
Ärendet överklagades till hovrätten som i domskälen anförde att 5 § i den gamla för-
månsrättslagen gav särskild förmånsrätt till företagshypotek, samt att 10a § bara medgav 
allmän förmånsrätt. Enligt 15 § hade särskild förmånsrätt företräde framför allmän för-
månsrätt, men en fordran enligt 10a § skulle dock tas ut före en fordran med särskild 
förmånsrätt enligt 5 §. När lagen ändrades 1 januari 2004 upphävdes 5 § samt hänvis-
ningen dit i 15 § och i övergångsbestämmelserna anges att företagshypotek på grund av 
en inteckning som beviljats före 1 januari 2004 ska bedömas efter gamla bestämmelser 
fram till 1 januari 2005. Hovrätten hänvisade till NJA 2006 s.275 och Högsta domsto-
lens dom som innebar företagshypotek vid en konkurs inledd under 2004 på ansökan 
samma år ska följa äldre bestämmelser avseende såväl underlaget för säkerheten som 
förmånsrätten till betalning, oavsett när konkursen avslutas. Försäkringssparbanken 
skulle enligt den motiveringen få särskild förmånsrätt enligt 5 § i den gamla förmåns-
rättslagen. 
 

 
54 Se härom och om det följande Elliot, Hans (2004) Ny förmånsrätt – ett problem i övergångsåldern, 
 Advokaten nr.2 
55 Se härom och om det följande NJA 2007 s.990 
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Problemet som uppstod i detta rättsfall gällde dock vilken lydelse av 15 § förmåns-
rättslagen som skulle anses gälla under övergångsperioden. Hovrätten angav att det inte 
framgår vad lagstiftaren avsett i just denna fråga samt att dagens företagsinteckningar 
har sämre förmånsrätt än revisionsfordringar. Hovrätten ansåg därför att lagstiftaren inte 
kunnat avse annat än att förmånsrätten enligt 5 och 10a §§ skulle vara bestående under 
övergångsperioden. Annars skulle företagshypoteksinnehavaren få bättre förmånsrätt 
under övergångsperioden än vad den hade enligt de gamla reglerna. Hovrätten ansåg 
inte heller att den tolkningen stred mot ordalydelsen i punkt 2 i övergångsbestämmel-
serna. Tingsrättens beslut undanröjdes och målet återförvisades för upprättande av ett 
nytt utdelningsförslag. Högsta domstolen fastställde hovrättens beslut.56 

 
56 NJA 2007 s.990 
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5 Föreslagna regler om företagsinteckning/hypotek 
samt dess förmånsrätt 

5.1 SOU 2007:71 En starkare företagsinteckning 
Den 8 februari 2007 beslutade regeringen att tillkalla en särskild utredare med uppdrag 
att ge förslag på en stärkning av företagsinteckningens förmånsrätt för att underlätta 
kreditgivning till företag. Det ingick också i uppdraget att utreda förmånsrätten för sta-
tens återkrav avseende lönegarantins vara eller icke vara. Lagmannen Mikael Mellqvist 
utsågs till särskild utredare. Han var också sakkunnig i förmånsrättskommittén som 
lämnade ett betänkande till de idag gällande förmånsrättsreglerna. Betänkandet ”En 
starkare företagsinteckning” överlämnades till regeringen i september 2007.57 
 
Utredningen har utfört sitt uppdrag utifrån två olika perspektiv, kreditgivning och insol-
vens. Kraftigt förenklat dras slutsatsen att utifrån ett kreditgivningsperspektiv bör före-
tagsinteckningen omfatta all gäldenärens egendom, gälla i 100 % av underlaget samt 
vara en särskild förmånsrätt. Utifrån ett insolvensperspektiv bör dock företagsinteck-
ningen helst avskaffas helt eller i alla fall bara gälla i en begränsad del av säkerhetsun-
derlaget. Utredningen anser att det är övervägande nackdelar med att återinföra den sär-
skilda förmånsrätten för företagsinteckningen särskilt i förhållande till utsökningsrättsli-
ga krav. Vidare anser utredningen att en begränsning av vad som ligger som underlag 
till företagsinteckningen till viss slags egendom hos inteckningsgäldenären, såsom reg-
lerna om företagshypotek, ger negativa effekter både i kreditgivnings- och insolvenssi-
tuationer. Det bör inte heller göras några undantag för gäldenärens privata egendom.58 
En begränsning i det värde som ligger till underlag för en företagsinteckning har enligt 
utredningen stora nackdelar ur ett kreditgivningsperspektiv. Utifrån ett insolvensper-
spektiv innebär det dock stora fördelar framförallt om insolvensperspektivet är rekon-
struktionsinriktat.59  
 
Utredningen finner inte heller att den tidigare förmånsrättsreformen har haft någon mer 
betydande påverkan på möjligheterna för små och medelstora företag att erhålla bank-
krediter, i alla fall inte utöver den påverkan som avsågs med reformen. Det framhålls 
dock att tiden präglats av en mycket god konjunktur vilket egentligen inte satt reformen 
på prov.60  
 
Utredningens strävan att finna en samhällsoptimal lösning innebär att de prövar flera 
olika varianter och förslag på hur företagsinteckningen bör utformas. En tröskelmodell 
och en avtalad företagsinteckning är förslag som av diverse skäl inte blivit aktuella. De 
två huvudalternativen är att antingen att utforma företagsinteckningen som en särskild 
förmånsrätt med begränsningar till viss slags egendom eller att justera procentsatsen 
uppåt så en större del av underlaget tillförsäkras inteckningshavaren. Utredningen ser 
som redan angetts flera nackdelar med en särskild förmånsrätt men också i dess samspel 
med det utsökningsrättsliga systemet och intresset av förutsebara och lättillämpade lös-
ningar däri. En förutsättning för det är enligt utredningen att inteckningsunderlaget inte 

 
57 SOU 2007:71 s.1 
58 A.bet. s.99 
59 A.bet. s.95 f., 99, 106 
60 A.bet. s.122 
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varierar beroende på vilka dispositioner gäldenären gjort innan konkursen.61 
 
Vid en samlad bedömning finner därför utredningen att förslaget om en justering av 
procentsatsen uppåt bäst balanserar alla motstridiga intressen som finns i frågan. Utred-
ningen anser 75 % istället för dagens 55 % vara en rimlig uppskattning för att i så stor 
mån som möjligt återställa företagsinteckningen till det som gällde för företagshypote-
ket. En sådan höjning innebär dock negativa effekter för kreditprövningar och kredit-
uppföljningar samt kan bidra till en mindre effektiv insolvenshantering. Höjningen mås-
te enligt utredningen hanteras försiktigt. 
 
En mindre höjning än till 75 % anser dock utredningen riskera att inte få ett nog starkt 
genomslag inom kreditgivningen, men en större höjning skulle minska utdelningen i 
konkurs till oprioriterade borgenärer. Den föreslagna lösningen på 75 % anser utred-
ningen tillfredställa krav på en återställning till vad som gällde innan förmånsrättsre-
formen 2004. Utredningen föreslår följande ändring i förmånsrättslagen.62 
 

”11 § Allmän förmånsrätt följer därefter med företagsinteckning.  Förmåns-
rätten gäller i 75 procent av värdet av den egendom som återstår sedan 
borgenärer med förmånsrätt enligt 3 a, 4, 4 a, 6–8, 10 och 10 a §§ har fått 
betalt.”63 

5.1.1 Förslag på övergångsregler 
Utredningen uppmärksammar tolkningsproblemen som de gamla övergångsreglerna 
skapade och som berördes i NJA 2006 s.275. De menar dock att om deras förslag vinner 
gehör kommer inteckningshavarnas säkerhet att förbättras så behövs inga komplicerade 
övergångsregler för att trygga kreditgivarna. Utredningen lämnar följande förslag på 
övergångsregler.64 
 

”Äldre regler i 11 § förmånsrättslagen ska tillämpas för företagsinteck-
ningar som upplåtits som säkerhet före ikraftträdandet.”65 

 
Utan övergångsregler skulle värdet på redan upplåtna företagsinteckningar gälla i 75 % 
efter den 1 juli 2008. Kreditgivarens säkerhet skulle då stärkas automatiskt utan att det 
skedde någon omförhandling av krediten. Utredningen anser därför att det är uppenbart 
så att äldre regler bör gälla i företagsinteckningar som upplåtits som säkerhet innan änd-
ringen i förmånsrättslagen börjar gälla. De anser inte heller att några praktiska svårighe-
ter uppkommer med en sådan lösning. Den avgörande tidpunkten blir således enligt 
utredningens förslag när företagsinteckningen uppläts till säkerhet för ett lån. Vid vilken 
tidpunkt den är beviljad saknar betydelse.66  
 
Tanken med en stärkt företagsinteckning är att underlätta för företagen att låna pengar. 
Utredningen anger att om gäldenären disponerar över en bättre säkerhet medför det att 
hans möjligheter att få låna pengar ökar. Övergångsbestämmelserna ligger därför i linje 

 
61 Se härom och om det följande SOU 2007:71 s.125 
62 A.bet. s.125 f. 
63 A.bet. s.143 
64 A.bet. s.135 
65 A.bet. s.136 
66 A.bet. s.136 
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med syftet enligt utredningsdirektiven att underlätta för företagen att låna pengar. Ut-
redningen menar slutligen att även ifall det kan komplicera insolvenshanteringen i viss 
mån bör det inte stå i vägen för en gäldenärs möjlighet att påverka sin egen kreditsitua-
tion.67  
 

5.2 Lagrådsremissen om företagshypotek - en bättre säkerhet 
för lån till företag 

I lagrådsremissen påpekar regeringen att kort tid har förflutit sedan dagens regler om 
företagsinteckning trädde i kraft. Dess effekter är inte heller helt utredda. De anser lik-
väl att effekterna på företagens möjligheter att skaffa krediter är tillräckligt tydliga. Det 
är därför angeläget att genomföra en förstärkning av företagsinteckningens värde, utan 
att det innebär en starkare ställning än den hade innan reformen. Regeringen redovisar 
de två alternativen som utredningen menade var centrala men har inte kommit till sam-
ma slutsats. De förordar istället alternativet att utforma säkerhetsrätten så att den medför 
särskild förmånsrätt och som enbart gäller i en viss typ av egendom. Det innebär med 
andra ord en återgång till det gamla systemet med företagshypotek. Lagrådsremissen 
föreslår vidare att statens förmånsrätt för återkrav av utbetald lönegaranti avskaffas 68  
 
Regeringen anser att det föreligger tydliga fördelar med en säkerhetsrätt som ger sär-
skild förmånsrätt fullt ut i viss typ av egendom. Då kan näringsidkaren använda sina 
tillgångar till fullo som kreditsäkerhet och få krediter på mycket bättre villkor. Särskild 
förmånsrätt innebär också en fördel för kreditgivaren och den som erbjuder säkerheten. 
Omfattad egendom inte kan inte heller utmätas för någon annan fordran. Regeringen 
anser också att en mer pantlik konstruktion bidrar till att inteckningar kommer att godtas 
i insolvensförfaranden i andra medlemsländer inom den Europeiska Unionen.69 
 
Möjligheten att göra några stora förändringar i förhållande till den gamla lagen om före-
tagshypotek anser regeringen vara små. Det är i stort enbart fråga om en återställning till 
de tidigare gällande reglerna om än det kan finnas anledning till större förändringar. 
Tidigare praxis och doktrin på området kan i och med detta bli aktualiserade igen, vilket 
flera remissinstanser använt som motivering för att inte avvika från de gamla bestäm-
melserna. Det faller sig också enligt regeringen naturligt att då återinföra begreppet fö-
retagshypotek som beteckning på säkerhetsrätten.  
 
Regeringen anser som tidigare nämnts att inteckningsunderlaget ska bestämmas i enlig-
het med den gamla lagen om företagshypotek, dock med skillnaden att begreppet finan-
siella instrument bör ersätta uppräkningen av olika slags värdepapper som fanns tidiga-
re. Paragrafen får då följande lydelse. 

 
”1 § Ett företagshypotek omfattar näringsidkarens lösa egendom i den mån 
egendomen hör till den intecknade verksamheten.  
Företagshypoteket omfattar inte   
1. kassa- och bankmedel,   
2. aktier och andra finansiella instrument, avsedda för allmän omsättning,   
3. egendom som kan vara föremål för panträtt på grund av inteckning,  
eller   

 
67 SOU 2007:71 s.136 f. 
68 Lagrådsremiss 29/4-08 s.39 
69 Se härom och om det följande Lagrådsremiss 29/4-08. s.41 
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4. egendom som varken kan utmätas eller ingå i konkurs.”70 
 
Regeringen anser också att förföljelserätten som fanns i den gamla lagen om företags-
hypotek ska återinföras som en följd av ändringarna i inteckningsunderlaget. I vissa fall 
anser regeringen dock att det nuvarande rättsläget ska behållas. Möjligheten till exem-
pelvis begränsade inteckningar bör inte återinföras då förmånsrättskommittén konstate-
rade att möjligheten i stort sett aldrig användes. Det bör inte heller finnas något hinder 
för en näringsidkare som upplåtit företagshypotek att överlåta egendom i enlighet med 
lösöreköplagen, något som var möjligt enligt den tidigare lagen om företagshypotek. 
Regeringen anser att effekten av att lösöreköp tidigare särbehandlats var att näringsidka-
re som ska finansiera tillverkningen av något som inte kan intecknas, som skepps- eller 
båtbygge, blev hänvisad till kredit från hypotekshavaren. Det begränsar på ett olämpligt 
sätt konkurrensen om projektfinansiering. Regeringen återinför inte heller regeln om att 
näringsverksamhet som flera utövar tillsammans får intecknas som en enhet för sig. Då 
det idag sällan förekommer att någon driver verksamhet i annat än bolagsform anses en 
sådan regel vara onödig.71  
 
Då företagshypoteket nu åter igen ska ge särskild förmånsrätt är det en given följd att 
hypoteket bör godtas som säkerhet vid utsökning och att företagsinteckningsbrevet ska 
kunna tas i förvar vid utmätning enligt utsökningsbalken. Övergången medför också 
ändringar i förmånsrättslagen som ändrades i och med bestämmelserna om företagsin-
teckning. Bestämmelserna bör få samma innebörd som tidigare och får bland annat den-
na lydelse.72 
 

”5 § Förmånsrätt i lös egendom som hör till näringsverksamhet följer med 
företagshypotek”73 
 
”15 § Särskild förmånsrätt har företräde framför allmän förmånsrätt. En 
fordran med allmän förmånsrätt enligt 10 eller 10 a § tas dock, om det be-
hövs, ut före fordringar med särskild förmånsrätt enligt 5 eller 8 § i annan 
lös egendom än tomträtt. Vad som tas ut på detta sätt ska, när det finns sär-
skilda förmånsrätter i olika egendomsgrupper, fördelas på grupperna i för-
hållande till den köpeskilling som har erhållits för varje grupp.”74 

 
Paragrafen från den gamla lagen om företagshypotek som hänvisade till förmånsrättsla-
gen angående hypotekets förmånsrätt återinförs också. Detsamma gäller paragrafen om 
flera inteckningars inbördes förmånsrätt.   
 

5.2.1 Övergångsreglerna till lagen om företagshypotek och förmåns-
rättslagen 

Regeringen anser att ikraftträdandet av de nya reglerna bör ske med en kortare över-
gångstid med tanke på äldre företagsinteckningar. Då övergångstiden är över bör de nya 
reglerna helt slå igenom även på äldre företagsinteckningar. På det här sättet menar re-

 
70 Lagrådsremiss 29/4-08 s.5 
71 Lagrådsremiss 29/4-08. s.41 
72 Lagrådsremiss 29/4-08. s.42 
73 Lagrådsremiss 29/4-08. s.19 
74 Lagrådsremiss 29/4-08. s.20 
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geringen att parterna får en möjlighet att se över kreditavtalet och säkerheten mot bak-
grund av de nya reglerna. De får också möjlighet att omförhandla villkor eller säga upp 
kredit om säkerheten skulle beräknas bli otillräcklig. Övergångsperioden ska enligt re-
geringen vara 1 år såsom övergångsbestämmelserna för 2004 års regler om företagsin-
teckning. Regeringen anser att den avgörande tidpunkten bör vara beviljandet av före-
tagsinteckningen. Det medför att en företagsinteckning som är beviljad före ikraftträ-
dandet, och upplåts som säkerhet efter, behåller sin omfattning och allmänna förmåns-
rätt i enlighet med äldre regler under övergångsperioden. Övergångsbestämmelserna till 
förmånsrättslagen har följande lydelse.75  
 

”1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.   
 
2. I fråga om en företagsinteckning enligt den upphävda lagen (2003:528) 
om företagsinteckning tillämpas äldre bestämmelser.  
 
3. Skulle de nya bestämmelserna, om de hade tillämpats den 1 januari 2009, 
ha medfört att en företagsinteckning tillsammans med övriga säkerheter inte 
längre hade utgjort betryggande säkerhet, får borgenären kräva att gälde-
nären ställer kompletterande säkerhet. Om gäldenären inte inom en månad 
efter anmodan ställer kompletterande säkerhet som borgenären skäligen 
kan nöja sig med, får borgenären före den 1 januari 2010 säga upp den 
fordran för vilken företagsinteckningen upplåtits till betalning inom sex må-
nader, trots att det har avtalats att längre uppsägningstid ska löpa eller att 
uppsägning inte får ske. Om borgenären före den 1 januari 2010 har väckt 
talan om betalning av en sådan fordran och anmält detta till inskrivnings-
myndigheten för företagsinteckning, tillämpas äldre bestämmelser i fråga 
om förmånsrätt som följer med företagsinteckningen i en konkurs eller en 
utmätning som har beslutats på grund av en ansökan som inkommit till 
domstolen eller Kronofogdemyndigheten innan tre månader förflutit från det 
att domstolen skilt sig från målet genom dom eller beslut som har vunnit 
laga kraft. 
 
4. I en konkurs som har beslutats på grund av en ansökan som inkommit till 
domstolen före ikraftträdandet tillämpas 12 a § i paragrafens äldre lydel-
se.”76  

 
Enligt punkt 2 tillämpas äldre bestämmelser när det handlar om en företagsinteckning 
enligt den nu gällande lagen. Punkt 2 i övergångsreglerna till den nya lagen om före-
tagshypotek stadgar att företagsinteckningar enligt den gamla lagen normalt omvandlas 
den 1 januari 2010 till inteckningar enligt den nya lagen. Giltigheten förlängs dock, ge-
nom punkt 3 i övergångsreglerna till den nya lagen om företagshypotek, under pågående 
konkurs, företagsrekonstruktion eller utmätning. Den ger uttryck för frysningsprincipen 
som innebär att de regler som gäller för en företagsinteckning när till exempel en kon-
kurs inleds ska samma bestämmelser tillämpas under hela förfarandet oavsett hur länge 
det tar. Punkt 4 ovan utvidgar frysningsprincipen till att även innefatta 12a § i gamla 
förmånsrättslagen. De två punkterna från övergångsbestämmelserna till den nya lagen 
om företagshypotek har följande lydelser.77 

 
75 Lagrådsremiss 29/4-08 s.47 
76 Lagrådsremiss 29/4-08. s.21 
77 Lagrådsremiss 29/4-08. s.66 
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”2. I fråga om en företagsinteckning som beviljats före ikraftträdandet gäll-
er lagen (2003:528) om företagsinteckning fram till den 1 januari 2010. 
Under den tiden gäller den upphävda lagen också i övrigt i frågor som be-
rör den vars egendom omfattas av en företagsinteckning enligt den lagen.”78 
 
”3. Om lagen (2003:528) om företagsinteckning gäller för en företagsin-
teckning när en ansökan om konkurs, företagsrekonstruktion eller utmätning 
inkommer till domstolen eller Kronofogdemyndigheten, tillämpas den lagen 
under hela förfarandet.”79 

 
Då de äldre bestämmelserna tillämpas på en företagsinteckning innebär det att den fort-
satt ger allmän förmånsrätt. Detta gäller således övriga frågor som hänger samman med 
företagsinteckningens förmånsrätt. Regeringen hänvisar till rättsfallet NJA 2007 s.990 
som motivering till detta.80  

 
78 Lagrådsremiss 29/4-08 s.12 
79 Lagrådsremiss 29/4-08. s.13 
80 Lagrådsremiss 29/4-08. s.66 
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6 Slutsatser och kommentarer 
Förändringarna som prop. 2002/03:49 förde med sig innebar stora förändringar av det 
gamla företagshypoteket, både i dess allmänna funktion men framförallt i dess ställning 
som förmånsrätt enligt förmånsrättslagen. Begränsningen angående inteckningsunderla-
get att bara omfatta näringsidkarens egendom som hörde till verksamheten enligt den 
gamla lagen om företagshypotek togs bort. Idag omfattar företagsinteckningen all den 
egendom, både fast och lös, som tillhör den person som tagit ut inteckningen. Egendom 
som inte kan ingå i konkurs omfattas också av inteckningen. Detta innebär att en när-
ingsidkare idag, tillskillnad från tidigare, kan bli personligt betalningsansvarig. Det är 
dock fortsatt bara näringsidkare som kan upplåta verksam säkerhet genom inteckningen. 
 
Den mest relevanta förändringen utifrån syftet med denna uppsats var dock att företags-
hypotekets ställning som en särskild förmånsrätt enligt förmånsrättslagen avskaffades. 
Idag är företagsinteckningen istället en allmän förmånsrätt som gäller i 55 % av all den 
egendom som återstår efter att alla fordringar med bättre förmånsrätt fått betalt. All-
männa förmånsrätter gäller också enbart i fråga om konkurs och inte utmätning. Detta 
till skillnad från särskilda förmånsrätter som gäller i båda fallen. Förändringen till en 
allmän förmånsrätt medförde därför att företagsinteckningar idag inte påverkar möjlig-
heterna för en annan borgenär att begära utmätning hos gäldenären. 
 
Förändringen av företagsinteckningen till en allmän förmånsrätt hade också en stor in-
verkan på företagsinteckningens allmänna funktion. Med de idag gällande bestämmel-
serna finns till exempel ingen anledning att förfölja egendom som gäldenären gjort sig 
av med då den allmänna förmånsrätten alltid gäller i det som trätt istället. Reglerna om 
förföljelserätt som fanns i den gamla lagen om företagshypotek togs således bort. Rela-
tionen mellan det gamla företagshypoteket och lösöreköp var också föremål för en sär-
skild reglering. I den idag gällande lagen om företagsinteckning finns dock ingen mot-
svarighet. 
 
I SOU 2007:71 ges förslag på fortsatta förändringar av företagsinteckningen och dess 
ställning utifrån förmånsrättslagen. Utredningen utförde huvudsakligen sitt uppdrag 
genom att granska olika frågeställningar utifrån två olika perspektiv, kreditgivning och 
insolvens. Utredningen behandlar några olika förslag på lösningar men hamnar i slutän-
dan i två huvudalternativ. Antingen att utforma företagsinteckningen som en särskild 
förmånsrätt med begränsning till viss slags egendom eller att justera procentsatsen upp-
åt. Utredningen finner övervägande nackdelar med att åter omvandla företagsinteck-
ningen till en särskild förmånsrätt och vidhåller att en begränsning i inteckningsunder-
laget såsom till exempel rådde enligt den gamla lagen om företagshypotek skulle ge 
negativa effekter. I samband med detta anger den inte heller att gäldenärens privata 
egendom ska undantas. Den medger att den begränsning i värdet som ligger till underlag 
för en företagsinteckning, såsom de 55 % som gäller idag, har betydande nackdelar ur 
ett kreditgivningsperspektiv. Utredningen anser dock att det också fanns stora fördelar 
ur ett rekonstruktionsinriktat insolvensperspektiv som väger över. 
 
Utredningen finner således att ett förslag om en justering av procentsatsen uppåt bäst 
skulle balansera alla motstridiga intressen. 75 % istället för dagens 55 % anses enligt 
utredningen räcka för att återställa företagsinteckningens värde till det som gällde för 
företagshypoteket. Då detta förslag inte återställer företagsinteckningen till en särskild 
förmånsrätt eller förändrar inteckningsunderlaget går det inte att hävda att det är en åter-
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ställare av den gamla lagen om företagshypotek. Framförallt inte i förhållande till för-
månsrättslagen, även om förslaget i och för sig stärker företagsinteckningen. Som 
nämnts tidigare fick de nu gällande reglerna också effekter på företagshypotekets all-
männa funktion som med detta förslag skulle bibehållas. 
 
I lagrådsremissen framgår att regeringen istället förordar det andra alternativet som pre-
senterades i SOU 2007:71 om att utforma säkerhetsrätten så att den åter medför särskild 
förmånsrätt och enbart gäller i en viss typ av egendom. Regeringen anser inte att det 
föreligger möjligheter till stora förändringar till den gamla lagen om företagshypotek 
bland annat för att tidigare praxis och doktrin då åter kan bli aktuella. Därför föreslår de 
också att återinföra begreppet företagshypotek som beteckning på säkerhetsrätten. En-
ligt regeringens förslag ska det nya företagshypoteket få samma inteckningsunderlag 
som den gamla, det vill säga att bara omfatta näringsidkarens egendom som hörde till 
verksamheten. Möjligheten för vem som helst att ta ut en företagsinteckning återanpas-
sas också till att bara gälla näringsidkaren. Förföljelserätten i den gamla lagen om före-
tagshypotek ska också återinföras. Däremot återinförs inte bestämmelsen som i den 
gamla lagen om företagshypotek reglerade förhållandet mellan företagshypoteket och 
lösöreköp. Regeringen anser att den på ett olämpligt sätt skulle begränsa konkurrensen 
om projektfinansiering. Reglerna i förmånsrättslagen återinförs också enligt regeringens 
förslag. 
 
Förslaget innebär i allt väsentligt en återgång till de tidigare reglerna om företagshypo-
tek. Reglerna i den nya lagen om företagshypotek som föreslås av regeringen moderni-
seras i förhållande till den gamla men innebär i sak inga större förändringar. I fråga om 
det nya företagshypotekets ställning i förhållande till förmånsrättslagen innebär det en 
återställning till det tidigare rådande läget i den gamla lagen om företagshypotek som 
säkerhetsrätt.  
 
I fråga om övergångsbestämmelserna till den idag gällande lagen om företagsinteckning 
och tillhörande bestämmelser i förmånsrättslagen framgick med all önskvärd tydlighet 
genom NJA 2006 s.275 och NJA 2007 s.990 att de skapat en del gränsdragningspro-
blem. De två olika uppsättningarna av övergångsreglerna har ett inte allt för okomplice-
rat förhållande till varandra och har punkter som också i stort överensstämmer. Proble-
met som uppkom i NJA 2006 s.275 rörde frågan om borgenärens fordran, vilken hade 
säkrats enligt lagen om företagshypotek, skulle få utdelning enligt de gamla eller nya 
bestämmelserna om företagshypotek respektive företagsinteckning. Högsta domstolens 
samlade intryck av övergångsbestämmelserna, baserat på ordalydelsen i punkt 2 blev att 
en bortre gräns för tillämpningen av äldre bestämmelser var satt den 1 januari 2005. 
Den tolkningen ansågs dock inte rimlig då den stred mot principen att borgenärernas 
inbördes rätt ska frysas vid tiden för konkursansökningen, eller i alla fall konkursbeslu-
tet, samt mot den allmänna principen att nya materiella regler inte ska tillämpas på en 
pågående process. Högsta domstolen dömde därför mot ordalydelsen i övergångsbe-
stämmelserna. 
 
I NJA 2007 s.990 fick domen från NJA 2006 s.275 genomslag och användes på en lik-
nande situation. Där uppstod emellertid frågan om vilken ordalydelse 15 § förmåns-
rättslagen skulle anses ha under övergångsperioden då det inte framgår vad lagstiftaren 
avsett. Hovrätten ansåg dock att det vore orimligt om företagshypotekshavaren skulle få 
bättre förmånsrätt under övergångsperioden än vad de gamla reglerna medgav. För-
månsrätten enligt 5 och 10a §§ skulle därför bestå under övergångsperioden.  
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I SOU 2007:71 tas de gamla övergångsreglernas tolkningsproblem upp och det hänvisas 
till de aktuella rättsfallen. Utredningen menar dock att dess förslag inte ställer några 
krav på komplicerade övergångsregler då den bara ska justera procentsatsen i förmåns-
rättslagens bestämmelser. Det är självfallet svårt att avgöra ifall dess förslag på över-
gångsbestämmelser skulle utgöra något problem eller inte men bara det faktum att det 
rör sig om en enkel ordalydelse och en kort formulering kan ju om inte annat innebära 
mindre komplikationer än de tidigare övergångsreglerna. 
 
I lagrådsremissen presenteras dock övergångsregler som är betydligt mer omfattande än 
de i SOU 2007:71. Då regeringen i princip förordar en återgång till de gamla reglerna 
om företagshypotek ställer det således högre krav på övergångsreglerna. Vid en första 
anblick ser de gamla övergångsreglerna och de nu föreslagna övergångsreglerna väldigt 
lika ut, men det finns skillnader i sak som är högst relevanta. I de föreslagna övergångs-
reglerna till förmånsrättslagen har ordalydelsen ändrats till att mer överensstämma med 
vad Högsta domstolen kom fram till i NJA 2006 s.275. Det finns inte längre angivet 
någon bortre gräns för när de äldre reglerna inte längre ska tillämpas såsom i punkt 2 i 
de gamla övergångsbestämmelserna. Det framgår inte av lagrådsremissen om detta änd-
rats med hänsyn till vad Högsta domstolen anför i sin dom men det är väl inte svårt att 
tänka sig att det spelat in vid den nya formuleringen. Övergångsreglerna till den före-
slagna nya lagen om företagshypotek har också genomgått vissa förändringar. I de mot-
svarande gamla övergångsreglerna anges att om en konkurs beslutats på grund av en 
ansökan som gjorts innan 1 januari 2004 ska äldre regler tillämpas under hela konkur-
sen. De nu föreslagna övergångsreglerna anger istället att om lagen om företagsinteck-
ning gäller för en företagsinteckning när en ansökan om konkurs inkommer till domsto-
len ska samma lag tillämpas under hela konkursen. Detta överensstämmer också med 
Högsta domstolen motiveringar och tolkning mot ordalydelsen. 
 
Det är svårt att bedöma om dessa övergångsregler kommer att innebära några tillämp-
ningsproblem i stil med de problem som uppstod med de gamla övergångsreglerna. Sär-
skilt då lagrådet ännu inte svarat på lagrådsremissen. Det verkar dock, enligt vad kan 
utläsas ur ordalydelsen, som att regeringen försökt sig på en lösning till problemen i de 
äldre övergångsreglerna. Detta med tanke på att de föreslagna övergångsreglerna verkar 
överensstämma väl med Högsta domstolens kritik av de gamla reglerna. 
 
Då denna uppsats begränsats till att behandla de mer lagtekniska aspekterna av de för-
ändringar som tas upp är det svårt att ta ställning till vilken ordning som anses ha bäst 
effekter på samhället. Det var inte heller syftet med uppsatsen. Olika åsikter och aspek-
ter av detta har dock uppkommit under arbetes gång så pass att vissa tendenser går att 
skönja. Förändringarna som gjordes till dagens gällande lag om företagsinteckning sa-
des i propositionen genomföras för att förenkla situationen för små- och medelstora fö-
retag. Det framgick dock tydligt att många remissinstanser ställde sig kritiska mot om 
detta verkligen skulle bli effekten av de föreslagna förändringarna. Dessutom medges 
det i SOU 2007:71 att förändringen till en allmän förmånsrätt haft negativ inverkan på 
kreditgivningen, något som är en central del i att starta och investera för små företag. 
Om det är så att denna nya reform innebär att antalet krediter ökar och förenklar för 
företag att låna pengar p.g.a. en bättre säkerhet så är det sannolikt bra för tillväxten. 
Detta förutsätter dock att bankerna faktiskt upplåter fler krediter då företagshypoteket 
blir en starkare trygghet. Det är viktigt både för svensk tillväxt och en positiv utveckling 
på arbetsmarknaden med ett bra företagsklimat präglat av enkla regler och bra villkor, 
både för kreditgivare och kredittagare. Det säkerställer en fortsatt hög tillväxt och möj-
liggör för ökad välfärd i samhället.   
 

 32



   
 

Som framgått i utredningen är det dock så att förmånsrätter är ett väldigt tacksamt verk-
tyg för lagstiftaren att ge fördelar till vissa grupper. Det innebär sannolikt att politiska 
ställningstaganden och ideologiska grunder spelar avgörande roll i vilka säkerhetsrätter 
som ska anses ha bättre eller sämre rätt. Förändringarna som trädde ikraft under 2004 
genomfördes av en socialdemokratisk regering och ökade säkerhetsrätten för löntagare, 
medan de förslag som idag ligger på bordet har lagts fram av en borgerlig regering för 
att återinföra företagshypoteket som en säkerhetsrätt.   
 
Det kan vara värt att notera att den särskilda utredare som den nuvarande regeringen 
valde till SOU 2007:71 också var sakkunnig i den förmånsrättskommitté som kom fram 
till de regler som gäller idag. De ställningstaganden som tas i SOU 2007:71 är också en 
utvecklig av de idag gällande reglerna istället för en reformering eller återgång till äldre 
regler. Detta kanske inte bör vara någon större överraskning, varpå valet av utredare kan 
te sig märkligt. Regeringens egna ställningstaganden går ju dessutom tvärtemot det som 
utredningen föreslår. Som tidigare nämnts är det svårt att avgöra vilket av dessa förslag 
som är bättre eller sämre, men i utredningen framkommer om inte annat en vilja att ba-
lansera olika intressen för att uppnå en samhällsoptimal lösning. Det framkommer inte 
lika tydligt av regeringens motiveringar och förslag om än deras lösning i slutändan kan 
leda till ett bättre resultat.  
 
I fråga om de gamla övergångsbestämmelserna och deras tillhörande problematik är de 
inte allt för enkla att navigera. Men som tidigare anförts verkar de nu föreslagna över-
gångsreglerna ha tagit hänsyn till den tidigare problematiken vilket självklart är bra. Det 
ska också noteras att Hans Elliots kritik mot de gamla bestämmelsernas övertydlighet 
inte kan riktas mot de nu föreslagna, om än det inte är hans förtjänst.   
 
Det som huvudsakligen bör konstateras för denna utredning är huruvida de liggande 
förslagen är en återgång till den gamla lagen om företagshypotek eller inte. Som anförts 
är regeringens förslag i princip en återställare av rättsläget. Det återstår dock att se hur 
det slutgiltiga förslaget ser ut men det kan antas att utredningens förslag inte vinner nå-
got större gehör i den vidare lagstiftningsprocessen.  
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