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Förord 
Jag skulle vilja tacka min handledare Joachim Enkvist för hans hjälp med uppsatsen. Jag har 

fått bra hjälp med hur uppsatsen ska läggas upp och dina kunskap har hjälp mig att få med den 

relevanta informationen i uppsatsen och få ett tillfredställande resultat.   



Sammanfattning 
Att som tredje man kunna styrka sin äganderätt till egendom som blir utmätt för annans skuld 

kan vara komplicerat. Denna uppsats utreder hur tredje man ska gå tillväga för att skydda sin 

rätt i egendomen. När det finns flera borgenärer som alla yrkar på sin rätt i samma egendom vid 

en utmätning kan det vara svårt att avgöra vilken borgenär som har bäst rätt, exempelvis kan 

det uppstå tvister rörande om industritillbehör ska tillhöra panträtten i den fasta egendomen 

eller vara lös egendom och då tillhöra företagshypoteket.  

Inom äganderätten är besittning en grundsten som ofta ger vägledning hur äganderätten till viss 

egendom ska beslutas, medan det inom förmånsrätten inte finns någon liknande presumtion. 

Där styr förmånsrättslagen hur de olika förmånsrätterna står sig till varandra och vilka av dessa 

som går före de andra i olika situationer.   
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1 Inledning 
Nästan alla vuxna människor i Sverige har någon slags skuld, vare sig det är ett bolån, billån 

eller ett vanligt skuldebrev. Vad konsekvenserna är om man inte betalar sin skuld på det sättet 

som det är avtalat om och vilka rättigheter man har respektive skyldigheter. Eller vad som 

händer om din egendom utmätts för någon annans skuld vad du då har får chans att få tillbaka 

din egendom och hur du då ska gå till väga? 

Om du har en fordran som du vill få indriven då gäldenären inte betalar eller slarvar med 

betalningen, hur ska du då gå till väga för att få den indriven. Eller om någon annan med en 

fordran mot samma gäldenär begär utmätning i den egendom som din fordran har förmånsrätt 

i, hur ska du göra för att freda denna egendom mot den andra borgenären och få egendomen 

utmätt för din fordran istället? 

Detta är frågor som har en stor roll i människors liv som kan få stora konsekvenser på deras liv, 

om t.ex. banken utmäter ditt hus då du inte sköter ditt bolån. En tredje man är någon som anser 

sig ha bättre rätt till den egendom som blir utmätt än både gäldenären och borgenären och yrkar 

då på att den antigen ska få egendomen i sin besittning eller få sin fordran betald av 

köpeskillingen då egendomen blivit såld av KFM. Dessa tredje män kan t.ex. vara en kompis 

eller släkting som lånat ut viss egendom till gäldenären som sedan blir utmätt för en skuld som 

gäldenären har, eller en borgenär som har panträtt i antigen lös eller fast egendom som blir 

utmätt för annan borgenärs fordran. Dessa tredje män kan då anse att egendomen ska anses 

tillhöra dem och inte bli utmätt för den sökande borgenärens fordran. Hur ska dessa tredje män 

då gå till väga för att skydda sin rätt och vilka möjligheter har de att göra detta? 

I KFM årsredovisning 20151 så redovisas det på sida 22 det att 1 209 749 stycken mål blev 

anmälda till den summariska processen där det är KFM som själv beslutar om borgenären har 

rätt att få sin fordran utmätt till betalning i mål gällande betalningsföreläggande och 

handräckning. På sida 29 ser man att totalt blev 2 269 013 stycken mål, både enskilda och 

allmänna, anmälda under 2015. När man ser dessa siffror så förstår man att utmätningar spelar 

en stor roll i vårt samhälle och är ett område som människor inte tänker på förrän de själva blir 

indragna i en utmätning. 

1.1 Syfte 
Uppsatsen kommer att fokusera på tredje mans ställning inom olika sorters utmätningsmål. Vad 

den har för rättigheter och skyldigheter då egendom som den anser sig ha bättre rätt till blir 

utmätt. Många människor har inte kunskaper och vetande vad besittning, som är en viktig 

presumtion inom utmätning, är och hur det funkar. De kan då ovetande överlåta egendom i 

annans besittning som ett lån och tro att inget kan hända med den egendomen. Vad personen 

som lånade ut egendomen som sedan blir utmätt för annans skuld ska göra för att få tillbaka sin 

egendom är inte helt lätt att veta. Vad som gäller när två personer är sambos och den enas 

skulder blir utmätta kan även svårt, vissa tror att deras egendom är helt säker från den andres 

skulder vilket inte alltid är fallet och kan ställa till med oreda för den sambon utan skulden. 

Detta är två situationer som kommer att redas ut i uppsatsen som är vanliga hos enskilda 

personer och kan vara bra att inneha kunskap om.  

                                                     
1https://www.kronofogden.se/download/18.73c55da914b3fa1855a2ee4c/1456240633497/kronofogden_arsredovi

sning_2015.pdf 
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Tredje man rätt vid pantsättning inom både lös och fast egendom och det möjliga 

överhypoteket, återtagandeförbehåll i egendom som sålts på kredit, utmätning med förbehåll 

för annans rätt, företagshypotek och god tros inverkan på resultatet av en tvist kommer även att 

redas ut i uppsatsen.  

Det kommer som sagt att fokuseras på tredje man och hur den ska göra för att freda egendom 

som den anser sig ha bättre rätt i än den sökande. Detta görs för att det är ett område som 

påverkar många personer och kan upplevas som svårt att urskilja vem som har rätt till vad och 

på vilka grunder. Denna uppsats ska reda ut och ge vägledning hur rättsläget ser ut i dagsläget 

i dessa situationer.  

1.2 Avgränsning 
Uppsatsen har avgränsats till nationell rätt och därmed utelämnat internationell rätt. Några av 

de förmånsrätter som inte presenteras i uppsatsen som är betydande inom utsökningsrätt och är 

av intresse att forska vidare inom är retentionsrätt, sjöpanträtt och luftpanträtt. Dessa områden 

har lämnats utanför denna uppsats av den anledningen att den skulle bli för stor. För att få med 

alla områden och hålla sig inom gränsen för uppsatsen skulle områdena få så lite 

uppmärksamhet var, så det skulle inte gå att presentera och förklara de på ett accepterat sätt. 

Därför har jag valt att fokusera på de områdena som jag anser är de mest intressanta och 

liknande. 

1.3 Metod 
Jag har använt mig av den rättsdogmatiska metoden som är den vanligaste att använda sig av 

inom juridiken när ett juridiskt problem eller fråga ska utredas. Den går ut på att de allmänt 

accepterade rättskällorna ska studeras och tillämpas för att komma fram till en juridiskt hållbar 

lösning. Dessa allmänt accepterade rättskällorna är lagstiftning, lagförarbeten, rättspraxis och 

rättsdogmatisk litteratur. Jag har även använt mig av den juridiska databasen Karnovgroup och 

olika artiklar inom ämnet. 
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2 När finns grund för utmätning? 
Till att börja med ska det förklaras när det finns en giltig fordran mot gäldenären som kan 

komma att användas för att få till en utmätning från antigen gäldenärens samlade egendom eller 

av viss egendom. 

2.1 Skuldebrev 
Ett skuldebrev är ett upprättat skriftligt bevis på att en gäldenär har en förpliktelse att mot en 

borgenär utföra en prestation utan att en motprestation ska ske. Det kan uppstå hos 

privatpersoner alternativt hos banker, bolag eller liknande.2 Det finns två olika sorters 

skuldebrev, löpande och enkla skuldebrev, där utformandet skiljer dem åt. De löpande 

skuldebreven är enkla att överföra till en ny borgenär. Dessa är oftast utställda till innehavaren 

eller viss man eller order. Innehavaren är den som på förfallodagen (eller när betalning på 

fordran yrkas om det inte avtalats om någon förfallodag) innehar skuldebrev i sin besittning. 

Till viss man eller order betyder att det i skuldebrevet skrivs in att en viss man är borgenären, 

denna borgenär kan ändå överlåta skuldebrevet till nya borgenärer. Detta måste dock tecknas i 

en överlåtelse, antigen i skuldebrevet eller på ett separat dokument. Här kan innehavaren av 

skuldebrevet inte yrka på att vara rätt borgenär utan att kunna styrka det genom en överlåtelse.3  

SkBrL 15-18§§ och AvtL 28-38§§ räknar upp de invändningar som gäldenären kan rikta mot 

borgenären, som 15§ säger att även om skuldebrevet uppkommit på oriktiga grunder kan detta 

inte yrkas mot den nye borgenären om denna har varit i god tro då den fått skuldebrevet. Detta 

sträcker sig inte hur långt som helst, 17§ säger att om användning av våld, hot eller liknande 

förekommit är skuldebrevet inte giltigt även om nye borgenären är i god tro. Det är alltså möjligt 

för en ny borgenär att få sin fordran betald av gäldenären även om den redan betalat den gamla 

borgenären. Gäldenären borde alltid yrka på att få tillbaka skuldebrevet när denne betalar till 

borgenären för att förhindra att denne inte hamnar i liknande situationer och blir tvungen att 

betala två gånger. I en situation där en tjuv stjäl ett ofullständigt skuldebrev där borgenärens 

namn saknas. För att sedan säljer detta vidare till en ny borgenär som är i god tro, kommer den 

borgenären att kunna yrka på betalning.4 

Enkla skuldebrev är ställda till viss man men kan även som löpande skuldebrev överlåtas. Den 

nya borgenären kan aldrig få bättre rätt än den gamla borgenären vid en överlåtelse. Gäldenären 

kan alltid göra gällande en invändning som den haft mot den ursprunglige borgenären mot en 

ny borgenär vare sig den kände till invändningen eller ej. Gäldenären måste även vid överlåtelse 

av ett enkelt skuldebrev till en ny borgenär bli underrättad om detta, denuntieras, för att 

överlåtelsen ska bli giltig och den nya borgenären ska kunna göra sin fordran giltig SkBrL 31§.5 

 

2.2 Pant 
Pant är en säkerhet som en gäldenär ställer till borgenären när denna exempelvis lånar pengar. 

Man kan även pantsätta egendomen som säkerhet för fordran som riktar sig mot annan. För att 

det ska anses ha uppkommit ett avtal om pantsättning måste avtalet först peka ut ett visst objekt 

som pant (specialitetsprincipen), borgenären fått panten i sin besittning (traditionsprincipen) 

och har under vissa förutsättningar rätt att omsätta det pantsatta objektet till pengar för sin 

                                                     
2 Mellqvist, Mikael. Persson, Ingemar. Fordran & skuld. 10:euppl. Uppsala: Iustus förlag AB, 2015, s. 112. 
3 Mellqvist. Persson. 2015, s. 116-117. 
4 Mellqvist. Persson. 2015, s. 119-122. 
5 Mellqvist. Persson. 2015, s. 118. 
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fordran. Utöver att borgenären fått panten i sin besittning skall även gäldenären ”avskäras från 

möjligheten att disponera panten”. Det räcker inte med att borgenären ger en av två nycklar till 

en bil eller lokal, då det innebär att gäldenären ännu kan använda panten. Gäldenären ska inte 

kunna komma åt panten utan borgenärens aktiva medverkan till det. 

Både lös och fast egendom går att pantsätta. Vid pantsättning av fast egendom gäller det inte 

att borgenären måste få panten i sin besittning. Exempelvis om du lånar pengar av banken när 

du ska köpa ett hus får de ett pantbrev på huset tills du betalat av lånet. Om banken här hade 

behövt ta huset i besittning hade det gått emot hela syftet med lånet, det vill säga att gäldenären 

ska använda huset som sitt boende. Utan vid pantsättning av fast egendom används registrering 

istället för tradition av egendomen. Panträtt i egendom ger vid utmätning och konkurs hög 

prioritet, de enda som anses gå före i prioritetsordningen är massafordringar och 

återtagandeförbehåll då de är förenad med separationsrätt.6 

2.2.1 Handpanträtt 

Vid pantsättning av lös egendom gäller som sagt traditionsprincipen vilket även går att utläsa i 

HB 10 kap. 1§ ”som panten i händer får”. Värdepapper som löpande skuldebrev (SkrbL 10, 22 

& 32§§), obligationer (Lag (1991:980) om handel med finansiella instrument) och aktier 

(Aktiebolagslag (2005:551) 3kap. 6§) likställs med lös egendom och ska om det pantsätts 

traderas till borgenären. Om borgenären redan har egendomen som pantsätts i sin besittning 

behövs inte traditionen markeras igen. Kan vara att gäldenären betalat av halva beloppet som 

egendomen pantsattes för men vill sedan låna upp det beloppet igen. Om egendomen som 

gäldenären vill pantsätta finns hos tredje man måste inte egendomen traderas till borgenären, 

utan här säkerställs pantsättningen genom en denuntiation (underrättelse) till tredje man om att 

egendomen blivit pantsatt och får ej lämnas ut till gäldenären (Lag (1936:88) om pantsättning 

av lös egendom som innehas av tredje man). Om tredje man ändå efter en underrättelse lämnar 

ut panten till gäldenären blir denna skadeståndsskyldig (NJA 1998 s 520). En bostadsrätt kan 

inte traderas till borgenären när den används som pant, utan här används denuntiation till 

bostadsrättsföreningens styrelse.7 

Om någon är i borgen för pantsättaren och infriar sin borgensförbindelse mot borgenären, tar 

borgenärens plats genom att ta över besittningen av panten. Den räknas som dennes 

regressfordran mot gäldenären. En panträtt och fordran kan även lämnas över till en ny 

borgenär, om detta sker skall gäldenären denuntiatineras. Den nye panthavaren har samma 

förmånsrätt som den gamla i utmätningar och konkurser (FRL 3§). Om panten säljs av 

borgenären och beloppet som dras in inte täcker fordran är gäldenären skyldig att betala 

resterande belopp, ”fylla bristen” (HB 10 kap. 2§). Om försäljningen drar in mer medel än 

fordrans belopp får gäldenären överskottet. Avkastning som panten ger under tiden borgenären 

sköter om den (ränta eller utdelning på aktier) regleras i avtalet. Om inget gällande avkastning 

är reglerat i avtalat är det underförstått att den skall tillfalla gäldenären.8 

Det är möjligt för gäldenären att pantsätta egendomen två gånger, den pantsätta egendomens 

realisationsvärde är oftast högre än fordran, då borgenären vill ha säkerhet för de pengar han 

lånar ut. Om pantens värde är mindre än fordran är säkerheten för borgenären mindre att få sin 

                                                     
6 Adlercreutz, Axel och Pfannenstill, Magnus. Finansieringsformers rättsliga reglering. 5:e uppl. Lund: 

Studentlitteratur AB, 2012., s. 91-92. 
7 Adlercreutz. Pfannenstill. 2012, s. 92-95. 
8 Adlercreutz. Pfannenstill. 2012, s. 96-99. 



5 

 

fordran betald av denna. Detta övervärde kalls överhypotek och det är detta utrymme på panten 

som gäldenären kan pantsätta till en ny borgenär. Gäldenären föreskriver detta överhypotek till 

den sekundära borgenären som har rätt till den del av panten som är kvar efter att den primära 

borgenären har gjort anspråk på sin del. Detta överhypotek är sekundärt gentemot den primära 

borgenärens panträtt, om den sekundära borgenären har otur kan pantens belopp när den säljs 

endast täcka den primära borgenärens fordran om panten gått ner i värde. Den sekundära 

borgenärens panträtt kan såklart inte fastställas utav tradition då den primära borgenären har 

panten i sin besittning och behöver ej lämna ifrån sig denna. Utan här får man igen använda sig 

utav denuntiation till den primära borgenären om att det tillkommit en sekundär borgenär i 

panten. Den sekundära borgenären brukar ha i intresse att kräva från gäldenären att denna ej 

ska utöka krediten hos den primära borgenäreren då detta kommer knuffa tillbaka den 

sekundära borgenärens del i panten. När denuntiationen till den primära borgenären görs 

skickas även ett påbud om att när gäldenären betalat sin fordran ska den primära borgenären 

inte utan vidare lämna ut panten till gäldenären.9 

Panthavaren kan själv realisera panten, vilket innebär att sälja panten och därigenom få betalt 

för fordran. Reglerna i HB 10 kap. 2§ vägledande men är omoderna och gamla, de är även 

dispositiva och gäller inte då annat står i pantavtalet. Vanligtvis får panthavaren själv realisera 

panten på det sättet som han anser lämpligt. Vanligaste sättet för panthavaren att gå vidare är 

att begära utmätning av den pantsatta egendomen, där spelar det inte någon roll om den 

pantsatta egendomen skulle ingått i gäldenärens beneficium utan kan utmätas utan hinder av 

detta (UB 5 kap. 13§). Att egendomen är pantsatt hindrar ej att annan borgenär eller konkursbo 

kan begära utmätning eller att egendomen skall ingå i konkursboet. När annan borgenär begär 

utmätning kan detta endast ske om panthavarens fordran skulle täckas av försäljningen av 

egendomen vid en utmätning, då panthavarens förmånsrätt (FRL 4§) är högre än den som ges 

vid utmätning (FRL 8§), eller att panthavaren medger försäljningen (UB 9 kap. 4§). 

Panthavaren kan då tvingas att få sin fordran betald i förtid (UB 8 kap. 11§), vilket inte skadar 

panthavaren då den ändå får sin fordran betald.10 

2.2.2 Panträtt i fastighet 

JB 6 kap. 2§ 1st beskriver att panträtt i fastighet uppkommer efter att ägaren av fasigheten 

överlämnar ett pantbrev i fastigheten som pant för en fordran.   

Ett pantbrev i en fastighet kan uppkomma på två sätt. Det första är att en privat eller 

juridiskperson begär inskrivning av sin fastighet hos en inskrivningsmyndighet (Lantmäteriets 

fastighetsinskrivning för privata och Bolagsverket för företag) på ett visst belopp. Myndigheten 

kollar inte huruvida fastigheten tål inteckningsbeloppet eller ej utan lämnar detta till 

kreditgivaren att bedöma. När inteckning genomförts får vederbörande ett pantbrev på det 

beloppet som begärts, detta kan den sedan använda till att pantsätta fastigheten till det angivna 

beloppet mot ett lån hos en bank. Det andra sättet som ett pantbrev kan uppkomma på är när en 

person skall köpa en fastighet så förhandlar den fram ett lån hos sin bank om att låna pengar till 

köpet av fastigheten. Om det redan finns pantbrev på fastigheten som den gamla ägaren ordnat 

förs dessa över till köparen som den sedan kan använda för sitt lån. Om fastigheten dock inte 

är belagd med några pantbrev fixar banken fram pantbrev vid köpet, detta görs på det sätt som 

när en privatperson ordnar pantbrev från Lantmäteriets fastighetsinskrivning som tidigare 

                                                     
9 Adlercreutz. Pfannenstill. 2012, s. 100. 
10 Adlercreutz. Pfannenstill. 2012, s. 110-111. 



6 

 

beskrivet. Om det är ett fysiskt pantbrev måste det likt vid lös egendom traderas till borgenären, 

om det istället är ett datapantbrev skall det registreras i det särskilda pantbrevsregistret (JB 6 

kap. 2§ 2st) och registreringen ersätter traditionen. 11 

Likt vid lös egendom kan det även här förekomma överhypotek, vid fastighetspant finns även 

begreppet ägarhypotek. Ägarhypotek innefattar allt över kreditgivarens belopp på fordran eller 

hela pantbrevet om det är helt obelånat. Om ett pantbrev på 2 000 000 kronor är belånat på 

1 500 000 kronor blir de resterande 500 000 kronor automatiskt ett ägarhypotek. Om pantbrevet 

inte alls är belånat är hela pantbrevets belopp på 2 000 000 kronor ett ägarhypotek.  

2.2.3 Ägarhypotek 

Ägarhypotek uppkommer vanligen genom tre olika situationer.  

(1) Pantbrevet har inte använts eller har återlämnats efter att ett lån betalats klart,  

(2) fordran som pantbrevet är säkerhet för understiger pantbrevets belopp och  

(3) pantbrevet har från början lånats fullt ut men genom amorteringar har krediten blivit mindre 

än pantbrevets belopp. 

Detta ägarhypotek har tre olika sätt som det kan komma att användas. 

1) Det första är ett ganska komplicerat sätt, då utbryts ägarhypoteket från till två pantbrev med 

ett nytt där ägarhypotekets pantbrev får sämre rätt än originalet. Detta nya pantbrev som är 

obelånat kan då användas till vidare pantsättning.  

2) Ett vanligare sätt är att ägarhypoteket används till sekundär pantsättning, vilket betyder att 

det resterande beloppet utöver den primära kreditgivarens belopp belånas hos en sekundär 

kreditgivare (likt överhypotek). Här kommer den sekundäras säkerhet växa eftersom att 

gäldenären amorterar på den primära kreditgivarens belopp och den sekundära kreditgivaren 

får mer utrymme i pantbrevet för sin fordran. Den sekundära kreditgivaren är här i underläge 

gentemot den primära kreditgivaren och kan ej hävda sin fordran till betalning före den primära. 

Vad den sekundära kan göra för att försäkra sig om att dennes säkerhet inte skall minska är att 

försäkra sig hos kredittagaren att denna ej ska utöka sin fordran hos den primära kreditgivaren 

och då förskjuta den sekundäras fordran.  

För att sekundär pantsättning ska ske måste den primära kreditgivaren denuntieras om detta. 

Det är även intaget i de formulär som används till detta att den primäre kreditgivaren godkänner 

den sekundära kreditgivaren denuntiation, en s.k. panthavarförklaring. Den primära 

kreditgivaren anger även i erkännandet hur stor del av pantbrevet som redan är som säkerhet 

för fordringar.  

3) En oprioriterad borgenär kan få sin fordran utmätt genom ägarhypoteket, UB 4 kap. 2§ 2st 

ger rätt till att pantbrev som ej är till grund för en fordran får utmätas. Här kan den nya 

borgenären som får pantbrevets ägarhypotek utmätt begära (inom en månad) att fastigheten 

skall tas i anspråk, annars pantförskrivs ägarhypoteket till denna.12 

                                                     
11 Adlercreutz. Pfannenstill. 2012, s. 124-126. 131-133. 
12 Adlercreutz. Pfannenstill. 2012, s. 135-137. 
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2.2.4 Exekution 

En exekution i fastigheten kan starta på olika sätt. De vanligaste är att en kreditgivare med 

panträtt i fastigheten inte fått betalt och därför ansöker om betalningsföreläggande hos KFM, 

där yrkar kreditgivaren på att den pantsatta fastigheten skall användas som betalning. Om 

gäldenären går i konkurs sker det på liknande sätt fast det är konkursförvaltaren som ansöker 

hos KFM om utmätning av den pantsatt fastigheten. Mindre vanligt är det att en borgenär som 

inte har någon panträtt i fastigheten begär utmätning av fastigheten för betalning för dennes 

fordran, då skall ändå kreditgivaren som har panträtt i fastigheten ha sin fordran betald före den 

sökande borgenären har rätt till betalning av sin fordran. När utmätningen görs lämnar KFM ett 

meddelande till inteckningsmyndigheten där det antecknas i inskrivningsregistret, samtidigt 

som de med panträtt i fastigheten underrättas så de kan bevaka sin rätt.13 

2.3 Företagshypotek 

2.3.1 Företagsinteckning och företagshypotek 

Näringsidkaren ska för att en företagsinteckning ska uppstå till bolagsverket, som har rollen 

som företagsinteckningsmyndighet, skicka in en ansökan. Till näringsidkare räknas varje fysisk 

och juridisk person som yrkesmässigt driver eller planerar att driva verksamhet av ekonomisk 

art (FIL 1 kap. 2§).  Ansökan ska vara skriftlig (FIL 4 kap. 3§) och innehålla uppgifter om vilket 

belopp som inteckningen ska vara (FIL 4 kap. 10§). Bolagsverket måste även kunna identifiera 

företaget vilket görs antigen med namn och personnummer eller organisationsnummer. Då det 

handlar om en juridisk person som är näringsidkare måste det även kontrolleras att den person 

som ansöker om företagsinteckningen är behörig firmatecknare, vilket görs genom 

registreringsbeviset för företaget. Den prövning av ansökan som bolagsverket ska göra är 

övervägande formell, vilket menas att de undersöker om företaget inte är i konkurs och att de 

behövliga handlingarna har givits in. De prövar inte om huruvida företagets ekonomiska 

bärkraft motsvarar inteckningsbelastningen utan det lämnas åt kreditgivaren. Om 

företagsinteckningen beviljas utfärdas ett företagsinteckningsbrev som sköts elektroniskt i 

företagsinteckningsregistret. Företagsinteckningen omfattar näringsidkarens hela 

näringsverksamhet inom Sverige (FIL 3 kap. 1§). 14 

För att sedan ett företagshypotek skall komma till stånd krävs det att en näringsidkare för en 

fordran överlämnar sitt införskaffade företagsinteckningsbrev som säkerhet. Överlämnandet 

sker så att inteckningsbrevet pantförskrivs i omslagsreversen och överlämnas som lös pant. För 

att detta överlämnade ska anses giltigt ska pantsättaren likt vid pantbrev i fastighet avskiljas att 

råda över företagsinteckningsbrevet.15 

2.3.2 Egendom som omfattas 

Ett företagshypotek omfattar näringsidkarens lösa egendom som tillhör den intecknade 

verksamheten (FIL 2 kap. 1§). Fast egendom är helt uteslutet från att omfattas av ett 

företagshypotek. Vidare skall den lösa egendomen ägas av näringsidkaren, det betyder att hyrd 

eller deponerad egendom inte heller omfattas. Egendom som är belagd med ägarförbehåll anses 

tillhöra näringsidkaren och omfattas av företagshypoteket. Dock är det endast så stor del av 

egendomen som näringsidkarens har betalat som omfattas. Den resterande delen tillfaller 

säljaren.  

                                                     
13 Adlercreutz. Pfannenstill. 2012, s. 142-143. 
14 Adlercreutz. Pfannenstill. 2012, s. 153-154. 
15 Adlercreutz. Pfannenstill. 2012, s. 163-164. 
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Det finns sedan några undantag där lös egendom som tillhör näringsidkaren inte skall omfattas 

av företagshypoteket. Dessa finns uppräknade i FIL 2 kap. 1§ 2st,  

1) kassa- och bankmedel,  

2) aktier, obligationer, fondpapper och andra finansiella instrument som är avsedda för allmän 

omsättning. 

De två har blivit undantagna då dessa ansågs vara bättre reserverade för andra fordringar (som 

personlig kredit) och att företagshypoteket skulle rikta sig mot sådan egendom som annars är 

svår att utnyttja för fordringar. 

3) Egendom som kan vara föremål för pantsättning på grund av inteckning (tomträtt med 

tillhörande byggnader, skepp). Denna slags egendom kan bli pantsatt men ändå förbli i 

näringsidkarens besittning och användas i verksamheten. Detta kan skapa problem om den är 

pantsatt men samtidigt används på sådant sätt att den skulle omfattas av företagshypoteket. 

Egendomen behöver ej vara pantsatt för att detta undantag skall gälla utan denna typ av 

egendom undantas alltid.  

4) Egendom som ej kan utmätas eller ingå i en konkurs, exempelvis beneficium egendom eller 

överlåtelseförbud.  

Förutom den egendom som enligt lagen ingår i företagshypoteket kan inte parterna avtala att 

annan egendom utöver detta skall anses ingå.16 

2.3.3 Industritillbehör 

Enligt JB 2 kap. 3§ tillhör industritillbehör, maskiner och utrustning för industriell verksamhet 

den fasta egendomen även om de inte är fast monterade i byggnaden (ej fordon, 

kontorsutrustning och handverktyg). Dessa omfattas då av fastighetspant istället för 

företagshypoteket. Om näringsidkaren dock inte äger fastigheten där denna bedriver sin 

verksamhet blir dessa maskiner istället lös egendom och omfattas då av företagshypoteket. Om 

näringsidkaren bedriver verksamheten i en hyrd lokal och utrustar den med industritillbehör, 

sedan upprättar ett företagshypotek och sedan köper lokalen kommer inte företagshypoteket 

förlora rätten till maskinerna direkt. Utan JB 2 kap.4§ ger företräde till företagshypoteket över 

fastighetspanten då denna situation uppstått där äganderättsförhållandena skiftat. Efter att 

näringsidkaren sökt om lagfart på fastigheten är det en tidsfrist på sex månader där kreditgivaren 

med företagshypoteket kan väcka talan om betalning. Dock är fristen tänkt som ett utrymme för 

parterna om att förhandla om en uppgörelse, exempelvis att borgenären ges fastighetspant 

istället för företagshypotek för att inte hamna i en sämre sits.  

Fastighetsägaren kan med stöd av JB 2 kap. 3§ avge en förklaring att industritillbehören, som 

normalt anses tillhöra fastigheten, avskiljs från fastigheten så att industritillbehören anses vara 

lös egendom. Förklaringen skall vara inskriven i fastighetsregistrets inskrivningsdel, hur detta 

går till beskriver JB 24 kap. Detta kan göras om säkerheten som följer med företagshypotek 

skall förstärkas.17 

                                                     
16 Adlercreutz. Pfannenstill. 2012, s. 156-159. 
17 Adlercreutz. Pfannenstill. 2012, s. 159-160. 
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2.3.4 Överlåtelse av verksamhet med företagshypotek 

Då näringsidkaren överlåter verksamheten till annan kommer företagshypoteket omfatta 

säljarens fordran om denna innefattar den egendom som ingick i hypoteket FIL 2 kap. 2§. Då 

en överlåtelse gjorts fortsätter hypoteket att gälla den egendom som omfattades vid 

överlåtelsetillfället även då en ny ägare tillträtt. Denna s.k. förföljelserätt enligt FIL 2 kap. 3§ 

gäller då endast denna egendom och inte egendom som tillkommer efter överlåtelsen. Då denna 

egendom överlåts eller skadas kommer förvärvarens fordran omfattas av hypoteket.  

2.3.5 Rätt till betalning & exekutionsrättsliga regler 

Kreditgivaren har i vissa fall rätt till förtida betalning av fordran, i lagen finns det tre fall där 

kreditgivaren kan yrka på betalning.  

1) När den intecknade verksamheten eller en väsentlig del av den överlåts, upphör eller genom 

skifte av handelsbolags tillgångar övergår till annan eller vid bodelning på grund av annan 

anledning än näringsidkarens död,  

2) säkerhetens värde minskar kraftigt på grund av vanvård, naturhändelse eller annan jämförlig 

orsak, 3) när egendom som omfattas av hypoteket utmäts av annan borgenär FIL 2 kap. 8§.  

Då kreditgivaren skall ställa krav på betalning kan detta göras hos KFM där den ansöker om 

betalningsföreläggande på samma sätt som om säkerheten skulle gälla pant. Den handling i 

omslagsreversen som ligger till grund för företagshypoteket skall bifogas i ansökan.18 

2.4 Exekutionstitlar 
Att endast inneha en fordran likt ett skuldebrev gentemot någon är inte nog för att en utmätning 

skall ske, utan det krävs en exekutionstitel. Dessa kan vara av flera slag, dom från en domstol, 

beslut från en förvaltningsmyndighet eller ett beslut om betalningsföreläggande från 

kronofogdemyndigheten.19 Lagarna UB 3 kap. 1§ och UB 4 kap. 1§ ger vägledning om vad 

som anses gälla som en exekutionstitel och vilka instanser som har befogenhet att besluta om 

sådana.  

De olika exekutionstitlar som anses giltiga med stöd av UB 3 kap. 1§ är 

1) Domstols dom, beslut eller utslag 

2) Stadfäst förlikning och medlingsöverenskommelse som förklarats verkställbar 

3) Strafföreläggande, föreläggande av ordningsbot och avgiftsföreläggande 

4) Skiljedom 

5) Förbindelser angående underhållsbidrag 

6) Beslut från förvaltningsmyndighet som får verkställas med stöd av särskild föreskrift 

7) Andra handlingar som enligt särskild föreskrift får läggas till grund för verkställighet 

8) Kronofogdemyndighetens utslag eller beslut i mål om betalningsföreläggande eller 

handräckning samt europeiskt betalningsföreläggande som har förklarats verkställbart 

av Kronofogdemyndigheten. 

                                                     
18 Adlercreutz. Pfannenstill. 2012, s. 166-169. 
19 Mellqvist, Mikael. Obeståndsrätten: En introduktion. 7:e uppl. Stockholm: Norstedts juridik AB, 2015, s. 21. 
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Med domstols dom menas även domar från special- och förvaltningsdomstolar och inte endast 

från de allmänna domstolarna, det har ingen betydelse i vilken typ av mål (tvistemål, brottsmål 

mm) som avgörandets tagits i. Om man med sitt skuldebrev väljer att gå till domstol för att få 

sin fordran betald och där får ett bifallande utslag skapas en exekutionstitel. Den gör att man 

kan begära utmätning från KFM. KFM får genast utmäta egendom men får ej sälja denna tills 

domen vunnit laga kraft eftersom gäldenären måste få tid till att överklaga domen UB 3 kap. 

6§. Om domen sedan vinner laga kraft kan KFM gå vidare med att sälja den utmätta egendomen 

och den sökande får betalt för sin fordran.20  

Man kan istället välja att gå med sitt skuldebrev till KFM för att därigenom ansöka om 

betalningsföreläggande. Denna process är särskilt lämpad för anspråk av enklare karaktär där 

tvister oftast inte uppstår. När KFM får in en ansökan med en fordran och en begäran att 

betalningsföreläggande ska utfärdas, ska de utfärda ett föreläggande till den svarande där denna 

får ta ställning till kravet på att betala fordran. Den svarande har här chans att betala den sökande 

vad fordran är för att slippa att dra in KFM. Den svarande kan även bestrida kravet, då skapas 

ingen exekutionstitel utan den sökande får då en underrättelse att den svarande bestritt kravet. 

Den sökande kan då begära att målet överlämnas till tingsrätten, där det tas upp som ett 

tvistemål och därmed få en exekutionstitel genom dom eller tredskodom. Om den svarande inte 

bestrider kravet utfärdar KFM ett utslag som är en exekutionstitel, då man ansöker om 

betalningsföreläggande ansöker man automatiskt om verkställighet av utslaget. KFM kommer 

direkt efter ett positivt utslag att gå vidare med att utmäta medel/egendom för att täcka fordran.21 

Att vissa myndigheter har exekutionstitlar på sina beslut och vissa inte kan ses då liknande 

beslut från skatteverket och försäkringskassan ger ena en exekutionstitel och den andra inte. 

Fodringar som avser skatter och allmänna avgifter från skatteverket anses ha en exekutionstitel 

och kan därför överlämnas till kronofogdemyndigheten för indrivning och utmätning. Till 

skillnad från om försäkringskassan beslutar om att återkräva ett utbetalt bidrag då detta inte 

anses ha en exekutionstitel utan de måste antigen ansöka om betalningsföreläggande eller väcka 

talan vid domstol.22 

2.5 Återtagandeförbehåll 
Då en enskild person köper dyrare egendom, likt en bil från näringsidkare, är det vanligt att det 

görs på kredit genom avbetalning. När dessa avtal skrivs finns det en chans för näringsidkaren 

att skriva in en klausul om återtagandeförbehåll. Med detta menas att om köparen inte betalar 

sina avbetalningar har säljaren möjlighet att återta egendomen i vissa situationer. Dessa 

avbetalningsavtal är reglerade för konsumenter i KKrL och mellan näringsidkare i AvbetKL. I 

konsumentförhållanden gäller likt KKL att villkor som är till nackdel för konsumenten mot vad 

KKrL säger är ogiltiga (KKrL 5§). 

För att ett återtagandeförbehåll ska kunna användas i konsumentförhållande skall kraven i 

KKrL 38§ uppfyllas, dessa är följande: 

                                                     
20 Mellqvist. 2015, 22 och Gregow, Torkel. Utsökningsrätt. Fjärde, omarbetade upplagan. Stockholm: Norstedts 

juridik AB. 2012. S. 80 och 82. 
21 Mellqvist. 2015, s. 23. 
22 Heuman, Lars. Specialprocess: utsökning och konkurs. 7:e upplagan. Stockholm: Norstedts juridik AB. 2014. 

S. 124. 
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1) ett avtal har upprättats där en klausul om återtaganderättsförbehåll är inskrivet,  

2) att klausulen är upprättad senast i samband med köpet (den kan inte läggas till efter att köpet 

gjorts),  

3) den tidpunkt där köparen ska betala i förtid har förfallit enligt 33 och 34§§. 

De omständigheterna som tas upp i 33§ när konsumenten är skyldig att betala i förtid är 

följande: 

1) konsumenten är sedan mer än en månad i dröjsmål med betalning som uppgår till minst 10 

procent av kreditfordran,  

2) konsumenten är sedan mer än en månad i dröjsmål med betalning av två eller fler 

avbetalningar som minst uppgår till fem procent av kreditfordran,  

3) konsumenten är på något annat sätt i väsentligt dröjsmål med betalning (denna kan användas 

vid stora kreditfordringar där det kan ta en längre tid innan dröjsmålet kommer upp i fem 

procent, efter tre uteblivna avbetalningar torde detta väsentliga dröjsmål uppnåtts23),  

4) säkerheten för krediten avsevärt försämrats (endast om konsumenten uppsåtligen eller av 

grov vårdslöshet skapat försämringen KKrL 33§ 2st),  

5) det står klart att konsumenten genom att avvika, undanhålla egendom eller förfara på annat 

sätt undandrar sig betalning av sin skuld.  

På punkt 1-3 gäller det enligt 34§ att kreditgivaren måste skicka ett meddelande till 

konsumenten om att få betalning i förtid. Från den dagen som meddelandet skickats gäller en 

uppsägningstid på fyra veckor. Om konsumenten inom denna uppsägningstid betalar det belopp 

som förfallit jämte dröjsmålsränta är den inte längre skyldig att betala hela krediten i förtid.24 

Om kredittagaren gjorts sig skyldig till att betala i förtid genom att bryta mot någon av de 

tidigare nämnda omständigheterna kan kreditgivaren be KFM om handräckning att återfå 

egendomen. I KKrL 43§ 1st behandlas krav upp som måste vara uppfyllda för att handräckning 

av KFM ska vara möjlig,  

1) kreditköpet finns i en läsbar handling för kredittagaren,  

2) det har dokumenterats uppgifter om återtaganderätt m.m.,  

3) dokumentet ska vara undertecknat utav kredittagaren.  

Det finns även ett till krav, vilket är specialitetsprincipen. Principen innebär att den egendom 

som kreditgivaren har återtagandeförbehåll på ska gå att identifiera som den rätta. Detta kan 

vara ganska enkelt om det exempelvis handlar om en bil. Om det istället handlar om onumrerade 

stålbalkar utan identifieringsmöjlighet som sedan blandats med andra stålbalkar så det inte går 

att identifiera de rätta balkarna. Då kan inte återtagandet genomföras då det inte går att 

identifiera egendomen. Om alla dessa omständigheter är uppfyllda kan KFM bevilja 

handräckningen och återta egendomen för kreditgivaren. Det finns dock några motsägande 

omständigheter som säger att återtagande inte kan ske under vissa förhållanden. Om egendomen 

                                                     
23  Eriksson, Anders. Lambertz, Göran. Konsumentkrediter: kommentar till 1992 års konsumentkreditlag. 1:a 

uppl. Stockholm: Norstedts juridik AB. 1993, s. 222 
24  Mellqvist. 2015, s. 48-49. 
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inte anses med hänsyn till sin beskaffenhet, sitt värde eller på grund av förhållandena på 

marknaden, passa som kreditsäkerhet är återtagandeförbehållet ogiltigt (KKrL 39 & 44§ 2st), 

eller om egendomen anses tillhöra kredittagarens beneficium (KKrL 44§ 3st). För att inte 

kreditgivaren ska försöka kringgå dessa uppsatta regler finns det i KKrL 46§ en bestämmelse 

som säger att egendomen som sålts med återtagandeförbehåll inte får utmätas för samma 

fordran där återtagandeförbehållet är inskrivet. Det innebär att om kreditgivaren begär 

utmätning för sin fordran på kreditköpet kan ej egendomen som är påverkad av 

återtagandeförbehållet utmätas. Om dock samma kreditgivare har en annan fordran mot samma 

kredittagare kan den egendom som är belagd med återtagandeförbehållet utmätas för den 

fordran. I förhållanden mellan näringsidkare är det lite hårdare bestämmelser när det anses 

föreligga sådant dröjsmål eller andra omständigheter att det finns grund för ett återtagande. 

Enligt AvbetKL 7§ anses 14 dagar sen med en avbetalning som uppgår till tio procent alternativt 

två eller fler avbetalningar om fem procent vara nog för återtagande, jämfört med konsumentfall 

där det är en månad. Även gällande säkerheten är det strängare där köparen endast behöver 

äventyra säljarens säkerhet i egendomen jämfört med konsumentfall där det krävs uppsåtligen 

eller grov vårdslöshet.25 

Om ett återtagande görs skall även en avräkning göras. Avräkningen görs på sådant sätt att 

kredittagaren skall tillgodoräknas värdet på egendomen som återtas. Egendomens värde 

beräknas utifrån vad kreditgivaren kan antas få ut av en försäljning utförd på lämpligt sätt. 

Kreditgivaren i sin tur får tillgodoräkna sig den resterande delen av kreditfordringen (KKrl 

40§). Om kredittagaren ska ha ett större belopp än kreditgivaren får återtagande endast ske om 

kreditgivaren betalar mellanskillnaden(KKrL 41§). Om kredittagaren efter att återtagandet skett 

vill ha tillbaka egendomen kan denne göra detta genom att betala vad egendomen ansågs vara 

värd vid avräkningen, inom 14 dagar från återtagandet (KKrL 42§). 26 

Att viss egendom har ett återtagandeförbehåll hindrar inte att det kan bli föremål för utmätning 

för annan borgenärs fordran än den som har återtagandeförbehållet. Kreditgivaren med 

återtagandeförbehållet har dock bättre rätt än de andra borgenärerna och kan göra sitt 

återtagandeförbehåll gällande och få varan tillbaka. Dock endast den del som är återstående till 

betalning av krediten och de övriga borgenärerna får rätt till gäldenärens del av varan. 

Kreditgivaren får betalt vad som var kvar för köparen att betala.27 

  

                                                     
25 Mellqvist. 2015, s. 50. 
26 Mellqvist. 2015, s. 50. 
27 Adlercreutz. Pfannenstill. 2012, s. 36-37. 
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3 Tredje mans rätt 
När det nu gåtts igenom när det finns grund för att utmätning kan ske, ska det förklaras hur 

tredje mans rätt till egendom kan komma att påverka om egendom kan eller inte kan utmätas 

för gäldenärens skuld. Hur tredje man ska bevaka sin rätt och huruvida den i vissa fall kan vara 

ogiltig. 

Då det finns flera borgenärer med rätt i viss egendom eller köpeskilling så reglerar FRL till stor 

del i vilket ordning som borgenärerna ska få sina fordringar betalda. Vissa fordringar har bättre 

s.k. förmånsrätt än andra och kommer då att ha företräde framför de med sämre förmånsrätt. 

Nedanstående tabell tagen från ”Adlercreutz, Pfannenstill. Finansieringsformers rättsliga 

reglering, sid 86” och ställer upp paragraferna som reglerar förmånsrätter i FRL för att få en 

enklare överblick över hur de står sig mot varandra.  

Denna tabell ger endast en grundläggande bild över de olika förmånsrätterna och deras ställning 

jämte varandra, det kommer nu att förklaras mer noggrant de olika förmånsrätternas 

uppbyggnad och rättigheter. 

Prioritetsordningen för fordringar med högre prioritet först.  

Massafordringar 

(KonkL 11 kap. 1§). 

1) Konkurskostnader. 

2) Fordringar skapta av boet.   

Särskilda förmånsrätter. 

 

Allmänna förmånsrätter. 

Lös egendom 4§, fast egendom 6§, tomträtt 

7§, försäkrad egendom 4a§.  

 

 Vissa kostnader i samband med konkursen, 

företagsrekonstruktionen samt revision 10 & 

10a§§ 

Företagsinteckning/företagshypotek 5§.  

Utmätning 8§.  

 Löneprivilegiet 12§. 

 Vissa fordringar på framtida pension 13§. 

 Oprioriterade fordringar 18§. 

 Avtalsvis efterställda fordringar. 

I aktiebolag kommer (stam)aktieägaren sist vid fördelning av egendomen. 
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3.1 Utmätning av lös egendom 
När KFM får in en korrekt ansökan och påbörjar ett utmätningsförfarande måste KFM börja 

med att utreda vilka tillgångar och egendom som gäldenären har och kan tänkas vara intressanta 

för utmätning. Detta kallas att de har en undersökningsplikt (UB 4 kap. 9§). De medel som 

KFM främst har till sin hjälp är att begära upplysningar från gäldenären, även tredje man när 

det finns, och olika register som bilregistret och fastighetsregistret om hur ägarförhållandet ser 

ut. Hur noga denna undersökning är varierar från fall till fall då KFM måste väga hur troligt det 

är att en noggrannare undersökning kommer leda till att utmätningsbara tillgångar upptäcks. 

Om en undersökning nyligen gjorts hos en gäldenär vid ett tidigare ärende och det där inte 

hittats några utmätningsbara tillgångar behövs det inte en noggrann undersökning i det nya 

ärendet. Utan här kan KFM titta på det förra ärendet för att se om det finns någon utmätningsbar 

egendomen, och möjligen göra en snabb koll om gäldenären fått någon ny egendom som kan 

tänkas gå att utmäta.28 

Vid undersökning av egendom är gäldenären och tredje man båda skyldiga att lämna sådana 

uppgifter som KFM behöver för att kunna sköta utmätningen. Gäldenären ska ge uppgifter så 

KFM kan avgöra huruvida egendom går att utmäta eller inte, exempelvis om det finns någon 

tredje man med rätt i egendomen eller en borgenär med förmånsrätt i egendomen (som panträtt). 

Gäldenären ska även ge uppgifter om själva egendomens beskaffenhet och vars egendom 

befinner sig så att egendomen kan säkerställas. Tredje man behöver endast ge uppgifter om de 

fordringar som finns mellan gäldenären och tredje man och hur deras rättsförhållanden ser ut 

UB 4 kap. 15§.29 

Här kan det uppstå situationer där det blir att KFM upptäcker vid undersökning av register att 

gäldenären endast äger hälften av fastigheten som kan tänkas utmätas och en tredje man äger 

andra hälften. Gäldenären kan säga att det egentligen är tredje man som äger viss egendom som 

KFM hittar i gäldenärens besittning och är intresserade av att utmäta. Tredje man som får reda 

på att egendom som den anser sig ha bättre rätt till ska utmätas kan själv bevaka sin rätt genom 

att invända mot utmätningen.  

3.1.1 Gäldenären och tredje mans besittning 

KFM kan endast utmäta egendom där det framgår att det är gäldenären som är ägaren till 

egendomen går att utläsa i UB 4 kap. 17§, då detta i praktiken betyder att det är upp till den 

sökande eller KFM att bevisa att egendomen tillhör gäldenären. Detta skulle leda till att det 

skulle bli komplicerat och mer arbete för den sökande och KFM att få egendom utmätt även i 

enkla fall om de måste bevisa att varje egendom som gäldenären är i besittning över verkligen 

tillhör denna. Denna lag pekar då även mot 18 och 19§§ som stöd när gäldenären även skall 

anses vara ägare som underlättar KFM arbete att hitta utmätningsbar egendom på ett enkelt och 

effektivt sätt.  

I paragraf 18 1st finns det en besittningspresumtion som säger att egendom som gäldenären har 

i sin besittning anses tillhöra denna, om det inte framgår att den tillhör annan. Här läggs alltså 

bevisbördan på gäldenären och tredje man att bevisa att egendom som utmäts inte tillhör 

gäldenären och kan då ej utmätas. Vad som anses vara att ”ha besittning” är dock inte alltid 

självklart. Om gäldenären har avtalat om att sälja sin bil som står parkerad på en allmän 

parkering och endast lämnat över ena av två bilnycklar anses gäldenären fortfarande ha 

                                                     
28 Mellqvist. 2015, s. 27 och Gregow. 2012, s. 176-177. 
29 Gregow. 2012, s. 180-182. 
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besittning över bilen och den kan utmätas för dennes skulder. Om gäldenären istället lämnat 

över båda nycklarna så att dennes rådighet över bilen avskuren anses gäldenären ej längre ha 

besittning över bilen och den är skyddad från gäldenärens skulder RH 89:83.  

Traditionsprincipen hörs ofta tillsammans med besittning, detta är en princip som funnits länge 

i Sverige för att avgöra huruvida besittning av egendom har bytts från person A till person B. 

Huvudprincipen är att egendom fysiskt flyttats från säljaren till köparen på så sätt har säljarens 

rådighet brutits och köparen fått besittning över egendomen. Vid köp av egendom som inte 

fysiskt kan flyttas sker traditionen på sådant sätt att säljaren får sin rådighet bruten och köparen 

får besittning över egendomen. Det kan vara en lagerlokal eller hus som ska säljas, tradition 

sker då på genom att nycklarna traderas från säljare till köpare. Det räcker inte med att parterna 

har avtalat om att traditionen ska ske för att det skall ge skydd mot säljarens borgenärer utan 

traditionen måste skett och säljarens besittning brutits. Om KFM anser att gäldenären är ägare 

över viss egendom och utmäter den för gäldenärens skulder, om gäldenären och tredje man 

anser att detta är felaktigt och att det egentligen är tredje mans egendom måste de bevisa detta. 

Detta kan göras med exempelvis utdrag från bilregistret om att tredje man är ägare i fråga om 

bil, avtal om att gäldenären får hyra viss sak av tredje man mm. Det räcker inte att tredje man 

och gäldenären lyckas göra ägandeförhållandet tveksamt utan de måste styrka på ett tydligt sätt 

att egendomen inte tillhör gäldenären utan tredje man. I rättsfallet NJA 2008 s. 444 så har en 

bil utmätts för sonens skuld (bilen var i sonens besittning) medan mamman (som intar rollen 

som tredje man) yrkar på att bilen egentligen är hennes egendom. Bilen är endast är utlånad till 

sonen då mamman inte har körkort och sonen kör hon och hennes make med bilen till 

läkarbesök och sonen använder den till att ta sig till och från jobbet, att sonen blivit registrerad 

som ägare i bilregistret är då försäkringsbolaget inte står för skador om sonen kör bilen och 

mamman står som ägare. Mamman lyckades bevisa att hon förvärvade bilen själv och för egen 

räkning först, dock då sonen blev registrerad som ägare och hade bilen i sin besittning vid 

utmätningstillfället så ansågs bilen vara sonens egendom och fick utmätas för dennes skuld.  

 Det som nu sagts tillämpas då parterna är jämnstarka d.v.s. privatperson mot privatperson eller 

juridisk person mot juridisk person, om det är ett konsumentförhållande gäller inte 

traditionsprincipen utan här kliver avtalsprincipen in istället KKL 49§. Med det menas att det 

redan med avtalet ges skydd mot borgenärer från säljaren till skillnad när tradition skett. Detta 

skyddar konsumenten från att inte få ut sin beställda egendom från säljaren om den skulle 

hamna i ekonomiska problem med konkurs eller utmätningar. Egendomen måste dock gå att 

identifiera för att konsumenten ska få ut den, detta är lätt i de fallen då det är en bil eller båt 

som har beställts där det finns exempelvis chassinummer som gör att det går att identifiera 

vilken som är rätt bil. Om köpet istället gäller en ”lagervara” som en TV av en viss modell 

måste det först vidtagits någon åtgärd så att det framgår att varan är avsedd till konsumenten. 

Detta kan vara att varan har märkts eller avskilts från de resterande varorna av samma 

karaktär.30 

Huvudregeln är som sagt att egendom som tredje man har rätt till inte kan utmätas. Det finns 

dock situationer där det går att utmäta egendom som tredje man har rätt i om tredje man inte tar 

skada av utmätningen eller att utmätningen inte kränker tredje mans rätt.31 Vid exempelvis 

utmätning av en fastighet tar inte tredje man med panträtt i fastigheten skada av en utmätning, 

                                                     
30 Mellqvist. 2015, s. 28-29. 
31 Heuman. 2014, s. 147. 
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då tredje man är skyddad på det sättet att fastigheten inte kan säljas om inte köpeskillingen blir 

så hög att tredje mans fordran kan bli betald.  

3.1.2 Samboförhållanden 

Om gäldenären är sambo kan det uppstå situationer där gäldenären eller sambon yrkar på att 

viss egendom i bostaden tillhör sambon, i dessa situationer gäller det en liknande regel som 

tidigare nämnda 18§. I UB 4 kap. 19§ 1st finns denna regel som reglerar hur ägandeförhållandet 

ska anses vara i situationer med sambos. Där går det att utläsa att egendom som är i deras 

gemensamma besittning anses tillhöra gäldenären, om det inte görs sannolikt att de samäger 

egendomen eller sambon äger hela egendomen. Här är det alltså som sagt en liknande situation 

som vid tillämpning av 18§ att besittningen av egendomen anses utgöra äganderätt för 

gäldenären. 

Likaså är det liknande när det ska bevisas att sambon har bättre rätt till egendomen eller lika 

rätt. Det går inte att endast påstå eller göra det tveksamt huruvida sambons rätt till egendomen 

för att stoppa utmätningen. Utan det måste styrkas med exempelvis handling som visar bådas 

äganderätt, utdrag som visar att egendomen köpts med pengar från ett gemensamt konto eller 

att den ena fört över pengar till den köpande parten vid köpet. Det kan ibland räcka med att de 

båda parterna haft ekonomi att göra köpet och att egendomen i fråga är av sådan karaktär att 

den skaffas för gemensamt bruk för att samägande ska anses föreligga.32 

Om det framgår att sambon har rätt i egendomen kan denna ändå utmätas för gäldenärens 

skulder, detta framgår av UB 8 kap. 8§. KFM utmäter gäldenärens andel i egendomen vilket, 

om inte annat framgår, anses vara hälften.33 Det är dock svårt (och ekonomiskt dåligt) att utmäta 

och sälja endast hälften av egendom, KFM har därför en möjlighet att utmäta hela egendomen. 

KFM utmäter och säljer då hela egendomen även fast hälften tillhör sambon, vid försäljningen 

går då hälften av köpeskillingen till den sökande och hälften till sambon. I propositionen 

1980/81:8 s 579 och 582 går det att utläsa att tanken i dessa situationer med samägd utmätt 

egendom är att hela egendomen ska säljas i sin helhet.  

”Vad som av köpeskillingen belöper på annan delägares andel än gäldenärens skall tilldelas 

den delägaren och får givetvis inte användas till betalning av utmätningssökandens fordran… 

Jag delar sålunda uppfattningen att möjlighet att sälja egendomen i dess helhet i princip bör 

finnas även efter utmätning av andel i lös egendom.”. Om hur köpeskillingen ska användas 

”Vad som av köpeskillingen belöper på annan delägares andel än gäldenärens skall tilldelas 

den delägaren och får givetvis inte användas till betalning av utmätningssökandens fordran.”.  

Tidigare kunde inte denna s.k. indragningsregeln tillämpas vid utmätning av bostadsrätter, detta 

ändrandets nyligen av ny praxis då HD avgjorde i målet NJA 2015 s. 72 att det inte finns några 

särskilda skäl att undanta bostadsrätter från att kunna säljas med denna regel.34  

Det kan såklart hända att sambon invänder mot att dennes andel i egendomen ska dras in i 

utmätningen och på så sätt att hela egendomen utmäts. I dessa situationer hänvisar UB 8kap. 

8§ till LOS 6 och 7§§, för att det ska anses föreligga hinder mot utmätning av hela egendomen 

ska det föreligga synnerliga skäl. Detta kan vara exempelvis att en försäljning vid tillfället 

                                                     
32 Mellqvist. 2015, 30 och Gregow, Torkel. Tredje mans rätt vid utmätning. 1:a uppl. Stockholm: Nordstedts 

juridik AB. 1987, s. 192-207 
33 Mellqvist. 2015, s. 30. 
34 http://www.dagensjuridik.se/2015/03/ny-praxis-kring-utmatning-av-bostader-saknar-betydelse-om-

galdenaren-inte-ar-ensam-agare 
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skulle inbringa minde köpeskilling än en tid framåt, detta är inte ovanligt med säsongsvaror likt 

skotrar och gräsklippare. Att en påbörjad renovering i en bostadsrätt bara har genomfört till 

hälften kan till stor chans inbringa mindre köpeskilling än om försäljningen skulle vänta till att 

renoveringen är färdig. Att endast en försäljning av gäldenärens andel skulle vara nog för att 

den sökande ska få betalt för sin fordran kan också vara nog skäl för att inte utmäta hela 

egendomen. Detta kan dock bli svårt med viss egendom då det blir för komplicerat att äga 

hälften och inte vara sambos. Att äga hälften av en bil eller skoter blir svårt då frågan om vilken 

av ägarna ska ha egendomen i sin besittning och kunna använda den uppkommer, det blir då 

enklare att utmäta hela egendomen då den blir enklare att få den såld och det blir inga tvister 

likt vem som ska ha besittning av egendomen efter försäljningen. I Prop 1980/81:8 s 582 sägs 

”Anknytningen till 6 och 7 §§ samäganderättslagen innebär att kronofogdemyndigheten efter 

invändning därom har att pröva bl.a. huruvida synnerliga skäl föreligger mot indragning av 

annan andel. Ett sådant skäl kan vara att tidpunkten för försäljning skulle medföra förlust för 

meddelägaren. Även andra omständigheter kan emellertid utgöra synnerliga skäl. Det 

förhållandet att försäljning i exekutiv ordning ofta medför sämre resultat än annan försäljning 

saknar naturligtvis i och för sig betydelse.”  

Att sambon kan få mindre vid en exekutiv försäljning än som vid en normal försäljning anses 

alltså inte vara ett hinder mot att utmäta hela egendomen, tillskillnad från tidigare nämnda 

situationen ”att tidpunkten är fel” som ger mindre köpeskilling. 

3.1.3 Handpanträtt 

Vid utmätning av egendom som är belastad med handpanträtt får denna endast säljas om 

köpeskillingen täcker tredje mans fordran UB 9 kap. 4§ 2st. Här måste KFM ta hänsyn till hur 

stor del av egendomens värde som är pantsatt och hur mycket överskott en eventuell försäljning 

kommer inbringa UB 4 kap. 3§ 1st. Om överskottet kommer vara obetydligt eller rent av 

obefintligt bör egendomen inte utmätas då detta inte kommer tjäna till något då den sökande 

inte kommer få sin fordran betald.35 Tredje man är vidare tvingad till att ta emot tidigare 

betalning på sin fordran i den pantsatta egendomen, tredje man kan alltså inte hindra att 

utmätningen och försäljningen sker av egendomen om köpeskillingen är nog för att betala 

dennes fordran UB 8 kap. 11§.36 Att tredje man här inte kan stoppa en utmätning av egendomen 

kan ha sin förklaring i att tredje man inte tar någon skada i att få sin fordran betald, även om 

den inte är förfallen till betalning. Handpant är vanligen genomförd på sådant sätt att 

egendomen som pantsätts traderas till borgenären (här tredje man) och gäldenären avskärs från 

möjligheten att disponera panten för att det ska anses uppkommit giltig panträtt. Det finns dock 

sådan egendom med sådan beskaffenhet att denna inte passar att traderas vid handpant, 

exempelvis bostadsrätt där pantsättningen markeras genom denuntiation till 

bostadsrättsföreningen att det finnes en panträtt på bostaden Denuntiation och registrering 

används alltså istället för tradition som markering att panträtt har uppkommit i dessa situationer 

där tradition inte är möjligt. I propositionen1980/81:8 s 587 kan man läsa följande.  

”Jag godtar beredningens förslag angående betalning till handpanthavare och retinent vid 

utmätning för annan borgenärs fordran. I departementsförslaget har uttryckligen angetts att 

den panträtt som åsyftas är handpanträtt. Häri inbegrips även panträtt i lös egendom som på 

                                                     
35 Gregow. 2012, s. 116. 
36 Gregow. 2012, s. 244-245. 
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grund av egendomens beskaffenhet stiftas utan tradition, t.ex. panträtt i muntlig fordran efter 

denuntiation (jfr 4 § 2 förmånsrättslagen, som har samma innebörd).” 

Vilket ger stöd att handpant kan uppkomma även utan att egendomen traderas till borgenären. 

Endast dock i egendom där det inte finnes möjlighet att tradera egendomen. 

Lösöreköpskommittén har i en ny utredning (SOU 2015:18 sid. 123) om lösöreköp och 

registerpant givit ett förslag till att det införs en lag om panträtt genom registrering och att denna 

får samma säkerhet som vid panträtt genom tradition.  

3.1.4 Återtagandeförbehåll 

Egendom som utmäts kan även vara belastad med ett återtagandeförbehåll om den är köpt på 

kredit. Ett återtagandeförbehåll har den verkan att kreditgivaren har möjlighet att återta 

egendomen om gäldenären missköter avbetalningen på något av de sätt som uppräknas i KKrL 

33§. Om egendom som är belastad med ett återtagandeförbehåll kan utmätas eller ej beror på 

hur avtalet är utformat. Om avtalet säger att gäldenären inte får överlåta, konsumera eller på 

annat sätt modifiera egendomen så den inte går att återfås i sitt ordinarie tillstånd, är också 

egendomen skyddad mot gäldenärers andra borgenärer och kan ej utmätas av KFM för någon 

av deras fordringar. Om motsatsen istället gäller är egendomen inte skyddad och KFM kan 

utmäta denna för annans fordran.37 UB 5 kap 5§ 2st säger även att egendom som är belagd med 

återtagandeförbehåll kan utmätas även om den inte får överlåtas.  

Om egendomen kan utmätas kan sedan försäljningen av denna gå till på två olika sätt där 

säljarens rätt skyddas, att säljaren får den resterande krediten betald av köpeskillingen eller att 

egendomen säljs och säljaren behåller sin rätt enligt avtalet UB 9 kap. 10§ 1st. Det första 

alternativet är likt det vid handpant att egendomen får endast säljas om köpeskillingen blir så 

stor att säljaren (tredje man) får den resterande krediten betald. Här måste KFM, likt vid 

handpanten, ta i beaktning hur stort överskott en eventuell försäljning av egendomen skulle ge 

UB 4 kap. 3§ 1st och huruvida det är lönt att utmäta den. Det andra alternativet är att egendomen 

säljs och hela köpeskillingen går till den sökande och gäldenären, och säljaren behåller sin rätt 

i egendomen gentemot den nya köparen. Säljaren måste ge sitt medgivande för att detta sätt ska 

kunna användas, säljaren kan efter en sådan försäljning göra gällande sitt återtagandeförbehåll 

på samma grunder som mot den gamla gäldenären mot den nya UB 9 kap. 10§ 3st. Det 

vanligaste är att försäljningen går till på det första alternativet då detta ger minst osäkerhet för 

den nya köparen vilket till stor chans skulle generera mer bud vid försäljningen. Att sälja 

egendomen med detta förbehåll kan ibland vara fördelaktigt då köparen skulle behöva betala 

mindre för egendomen då kreditgivarens fordran inte behöver täckas. Detta skulle kunna göra 

egendomen mer lättsåld.38  

Detta försäljningssätt har tidigare varit möjligt även vid utmätning av egendom belastad med 

handpant, denna möjlighet togs dock bort då det ansågs svårt för köparen att få egendomen i 

sin besittning efter köpet. Den behölls dock vid återtagandeförbehåll då detta inte hindrar den 

nya köparen från att få egendomen i sin besittning efter köpet. I propositionen 1980/81:8 s 631 

står det följande  

”Försäljning med förbehåll för säljarens rätt torde ibland kunna orsaka svårigheter vid 

auktionsförsäljning, eftersom en säljare kan vilja lämna samtycke till överlåtelse först sedan 

                                                     
37 Gregow. 2012, s. 248 och Gregow. 1987, s. 475-477. 
38 Gregow. 2012, s. 249 
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viss bestämd person har angetts som förvärvare. Förfarandet torde därför passa bättre vid 

försäljning under hand.”. 

Alltså borde försäljningen skötas under hand om den ska säljs med förbehåll om säljarens rätt 

och inte vid en auktion då säljaren vill veta vad köparen är för person, om den kommer kunna 

sköta avbetalningarna och hålla sig till avtalet. 

Att egendom med återtagandeförbehåll kan säljas och tredje man då får sin kredit betald är likt 

vid handpant ett tillfredställande alternativ där egentligen alla oftast blir nöjda. Gäldenären får 

sin skuld betald, den sökande får sin fordran betald och tredje man får även han sin kredit betald.  

3.1.5 Återtagandeförbehållets ogiltighet 

Ett återtagandeförbehåll kan vara ogiltigt och då vara utan verkan vid en utmätning av 

egendomen, dessa situationer ska nu förklaras så det framgår när tredje mans återtaganderätt 

blir ogiltigt.  

Det första är att gäldenären har förfoganderätt över egendomen, som att sälja egendomen 

vidare. Då anses återtagandeförbehållet ogiltigt. Att köparen har förfoganderätt behöver inte 

framgå av avtalet utan det kan vara underförstått mellan parterna. Då köparen är någon som 

själv är en försäljare och då har som avsikt att sälja egendomen vidare förutsätts det att köparen 

har förfoganderätt över egendomen. Detta gäller även på egendomen som är tänkt att snabbt 

förbruka eller att bearbetas så att dennes identitet förloras. Då köparen är en försäljare måste 

den oftast först sälja den köpta egendomen vidare för att få medel till att betala krediten vilket 

ger stöd till den underförstådda förfoganderätten. Om betalningsskyldigheten enligt avtalet 

infaller före vidareförsäljningen är återtagandeförbehållet giltigt även då köparen är en 

försäljare. Om den tidiga betalningsskyldigheten är inskriven bara för att kringgå 

ogiltighetsregeln och inte för att försöka framtvinga tidig betalning kan förbehållet ändå bli 

ogiltigt.39 

Egendom som redan utgör eller är avsedd att tillhöra/bli beståndsdel i en fastighet 

(byggnadstillbehör) kan inte heller bli föremål för ett giltigt återtagandeförbehåll. Detta fastslås 

i JB 2 kap 5§. Den säger att när egendomen blivit tillförd fastigheten så att den tillhör fastigheten 

enligt 1 och 2§§ kan inte förbehållet göras gällande. Industritillbehör som i JB 2 kap 3§ är inte 

upptagna som egendomen där förbehållet blir ogiltigt. Detta är för att kunna underlätta 

finansieringen av dessa köp, som oftast är av stor karaktär.40 I rättsfallet NJA 1985 s 232 tas 

denna fråga upp. 

 ”Byggnadstillbehören - fast inredning och annat varmed byggnaden blivit försedd, om det är 

ägnat till stadigvarande bruk för byggnaden eller del av denna - kan enligt 5 § icke göras till 

föremål för äganderättsförbehåll sedan det tillförts fastigheten.”.  

Av lagrummet och rättsfallet kan man utläsa att egendomen måste blivit tillförd fasigheten för 

att förbehållet ska tappa sin giltighet ”får villkoret ej göras gällande sedan fastighetsägaren 

tillfört fastigheten föremålet” och ”- fast inredning och annat varmed byggnaden blivit 

försedd,”. Mot detta pekar NJA 1960 s 221 och NJA 1974 s 660 där de säger. 

                                                     
39 Adlercreutz. Pfannenstill. 2012, s. 70-71. 
40 Adlercreutz. Pfannenstill. 2012, s. 72. 
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”Annat kan ej antagas än att asfaltbolaget ägt att omedelbart efter leverans använda dörrarna 

för avsett ändamål, även om full betalning ej erlagts och oaktat dörrarna genom användningen 

komme att såsom beståndsdelar av eller tillbehör till fastigheten övergå i byggherrens ägo.” 

Respektive.  

”Om en leverantör av portar eller annat slag av byggnadstillbehör efter kreditförsäljning under 

äganderättsförbehåll levererar sådant gods till den byggnadsplats, där köparen såsom 

byggnadsentreprenör uppför en byggnad och i denna själv skall infoga godset, kan det anses 

råda en - givetvis brytbar - presumtion för att båda parter i verkligheten utgått från att köparen 

oberoende av betalning och äganderättsförbehåll skall kunna ta godset i anspråk, när byggets 

fortgång gör detta behövligt (jämför NJA 1960 s. 221).” 

Den första teorin att återtagandeförbehållet kan göras gällande fram till att egendomen tillförts 

fastigheten speglar mer lagtexten. Byggarbeten kan dra ut på tiden och denna egendom kan då 

bli liggande ett längre tag och inte bli tillförd fastigheten, egendomen blir då inte tillförd 

fastigheten och kan då inte betraktas som byggnadstillbehör. 

Då egendom blivit tillbehör till lös sak så gäller det liknande vad som sagts om 

byggnadstillbehör, att då egendomen (med återtagandeförbehållet) blivit tillbehör till lös 

egendomen anses förbehållet blivit ogiltigt. I NJA 1960 s 9 gjorde HD det gällande att däcken 

genom montering på en lastbil ”måste anses hava på det sätt blivit beståndsdel av eller tillbehör 

till bilen att I G icke med stöd av sitt äganderättsförbehåll kan hävda någon mot envar gällande 

rätt till däcken”.41 

Specialitetsprincipen är en rättighet som gäller inom sakrätten att rättigheten (som panträtt och 

återtagandeförbehåll) ska ha ett bestämt objekt. Rättigheten, i vårt fall nu 

återtagandeförbehållet, måste alltså rikta sig mot ett bestämt objekt och inte mot gäldenärens 

alla objekt. Om egendomen med förbehållet sammanblandas så att det inte går att urskilja vilket 

som är den rätta, förloras förbehållet då det inte går att veta mot vilket objekt förbehållet ska 

rikta sig mot. Förbehållet kan överföras till ett nytt objekt om det är en omleverans för ett 

tidigare felaktigt objekt NJA 1971 s 288. I NJA 1959 s 590 var förbehållet fortfarande giltigt 

mot tre grisar som det yrkades på hade förlorat sin identitet när de gått från smågrisar till stora 

genom förändringar i vikt och värdeökning. Detta ogillades och förbehållet faststod. Dock i 

fallet NJA 1976 s 251 gick förbehållet förlorat då köparen på kredit köpt sopcontainers från en 

säljare, vid en utmätning gick det inte att fastställa vilka som var säljarens och därför kunde inte 

förbehållet göras gällande.42 

I konsumentförhållanden finns det i KKrL regler som har till uppgift att skydda konsumenterna. 

De går kortfattat ut på att motverka att det upprättas återtagandeförbehåll i egendomen som till 

sin beskaffenhet sitt värde eller förhållandena på marknaden inte är lämplig att sälja med ett 

sådant förbehåll. Om ett återtagandeförbehåll strider mot konsumentverkets riktlinjer är det 

ogiltigt. Om egendomen med förbehåll är så kallad beneficium egendom kan den inte utmätas 

även fast förbehållet är giltigt.43 

                                                     
41 Adlercreutz. Pfannenstill. 2012, s. 76-77. 
42 Adlercreutz. Pfannenstill. 2012, s. 78-79. 
43 Adlercreutz. Pfannenstill. 2012, s. 80-83. 
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3.2 God tro 
Om KFM utmäter och säljer egendom som tredje man har rätt i kan det uppkomma sådana 

misstag att det inte tas hänsyn till tredje mans rätt. Om tredje man här har rätt att få tillbaka 

egendomen beror på vilken egendomen det handlar om och huruvida köparen varit i god tro.  

UB 14 kap.1§ ger vägledning att vid exekutiv försäljning ges köparen samma rätt till 

egendomen som vid frivillig försäljning. Vad som gäller vid frivillig försäljning av egendom 

som en tredje man har rätt till och säljaren får egentligen inte sälja egendomen är följande. 

Tredje man har som grund rätt att få tillbaka egendomen, om egendomen är lösöre gäller dock 

GfL 2§ att om säljaren hade egendomen i sin besittning och besittningen efter köpet övergått 

till köparen och denna var i god tro är köpet skyddat mot tredje man. Även löpande skuldebrev 

kan ges skydd på samma sätt i SkbrL 14§.44 Då det i UB 14 kap. 1§ sägs att köparen ges samma 

rätt som vid frivillig försäljning gäller det som sagts om besittning och god tro vid en exekutiv 

försäljning. Tredje man har en möjlighet att få tillbaka egendomen, dock måste lösen betalas 

till köparen då denna inte ska ta skada då denna gjort ett giltigt godtrosförvärv GfL 5§ 1st. Vid 

en exekutiv försäljning har inte köparen normalt anledning att tro att försäljningen går till på 

sådant sätt att en möjlig tredje mans rätt inte tas i beaktning. I propositionen till UB 14 kap. 1§ 

ges stöd till att köparen vid god tro ska anses vara skyddad. I Prop 1980/81:8 s 712 sägs 

följande. 

 ”När det gäller lösöre. löpande skuldebrev m.m. bör en godtroende köpare under alla 

förhållanden bli skyddad enligt vad som gäller om godtrosförvärv, lät vara att han i fråga om 

lösöre blir skyldig att mot lösen avstå egendomen. Om köparen inte var i god tro, synes det 

knappast motiverat att tillerkänna honom företräde framför tredje man som var rätt ägare.”  

Rättsfallen NJA 1985 s. 304 och NJA 2005 s. 425 är bra exempel på när HD har dömt på detta 

sätt. I första fallet hade en husvagn sålts på kredit med ett återtagandeförbehåll inskrivet, denna 

husvagn hade sedan blivit utmätt för gäldenärens skulder. Vid den exekutiva försäljningen 

beaktades inte återtagandeförbehållet och kreditgivaren tappade då sin rätt i egendomen. HD 

dömde på sådant sätt att köparen gjort ett giltigt godtrosförvärv och har då fått skydd mot tredje 

man och fick behålla husvagnen. I andra fallet så har en båt blivit såld men inte traderad till 

köparen innan den blivit utmätt för säljarens skulder, den exekutiva köparen har vid det 

exekutiva köpet fått äganderätt till egendomen före den första köparen.   

Vid en sådan situation som nu tagits upp får alltså tredje mans rätt stå bak för köparens rätt 

genom sitt godtrosförvärv. Tredje man har endast en möjlighet att återfå sin rätt till egendomen 

vilket är lösen. För att inte hamna i en sådan situation att tappa sin rätt till egendomen borde 

tredje man vara noggrann med att bevaka sin rätt under målets gång och vid en försäljning så 

att det inte dessa misstag uppstår. 

Det finns dock egendomen som inte kan få skydd mot tredje man vid en försäljning, även vid 

ett godtrosförvärv. Dessa är bland annat muntliga fordringar, enkla skuldebrev och rättigheter 

i patenträtt och bostadsrätter. Om egendom med sådana rättigheter säljs exekutivt med god tro 

ger detta ej skydd för köparen mot tredje man, här kan alltså tredje man begära tillbaka 

egendomen utan att betala lösen. Om tredje man vid ett överklagande eller självrättelse fått 

                                                     
44 Gregow, 2012, s. 343. 
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sådan del av köpeskillingen att den blivit kompenserad kan den såklart inte heller begära 

tillbaka egendomen. Tredje man kan inte både få tillbaka egendomen och få betalt för den.45 

3.3 Tredje mans invändning 
Om nu gäldenären eller tredje man invänder mot en utmätning och yrkar på att egendomen 

egentligen tillhör tredje man och kan då inte utmätas för gäldenärens skulder. Hur ska då 

äganderättsfrågan redas ut? 

UB 4 kap. 20§ 1st säger att vid utmätning enligt 17, 18 eller 19§§ där tredje man har yrkat på 

bättre rätt till egendomen och gjort det sannolikt att den är ägare till egendomen, ska KFM 

förelägga tredje man att inom en månad väcka talan i domstol gentemot sökanden och 

gäldenären om äganderätten. Sannolika skäl är inte nog för att presumtionen att gäldenären är 

ägare ska bryts utan det skall styrkas att tredje man är ägare. Här ges alltså tredje man en chans 

att få sin rätt i egendomen prövad av domstol då den inte fullt ut lyckats bevisa sin äganderätt 

till KFM i utmätningsförfarandet. I rättsfallet NJA 1983 s 410 och propositionen Proposition 

1980/81:8 s 1112 ges stöd till att tredje man ska få sin rätt prövad i domstol då den lyckats göra 

sin äganderätt sannolik. I propositionen sägs det,  

”genom särskilda regler har sörjts för att i de fall tredje man kan visa sannolika skäl för sin 

rätt han skall kunna få till stånd uppskov i utsökningsmålet i avvaktan på resultatet av en 

domstolsprövning av äganderättsfrågan” 

en realisation av den utmätta egendomen kan alltså inte ske förrän äganderättsfrågan har 

avgjorts av domstolen. Om tredje man bevakar sin rätt först efter att utmätningen skett spelar 

detta ingen roll utan den har samma rätt till att få sin rätt i egendomen prövad. Detta är ganska 

självklart då tredje man inte alltid får reda på att egendomen som den anser sig ha rätt i har 

blivit utmätt innan det har skett.46  

KFM kan underlåta föreläggande om det redan pågår en rättegång om äganderätten till 

egendomen i fråga (oftast mellan gäldenären och tredje man). Då pågår det redan en process 

som kommer att reda ut äganderättsfrågan vilket gör det överflödigt med en till process om 

samma egendom. De kan även underlåta föreläggande om den sökandes fordran är förenad med 

sådan förmånsrätt som gäller oavsett vilken ägaren av egendomen är, då är utgången av ett 

sådant föreläggande onödigt med tid och resurser då egendomen kommer utmätas oavsett vilken 

som anses vara ägare.47 

Självrättelse genom UB 4 kap. 33§ ska ske om det framkommit genom rättegång eller på annat 

sätt att den utmätta egendomen tillhör tredje man. Om rättegången är ett resultat av ett 

föreläggande tredje man fått i utsökningsmålet blir domen avgörande för målet. Om rättegången 

däremot är väckt utan stöd av ett föreläggande av tredje man måste partsställningen vara 

densamma som i utsökningsmålet för att domen ska få ett avgörande inflytande. Om försäljning 

av egendomen skett gäller hävandet av utmätningen mot de medel som fåtts för egendomen. 

Om tredje man utan framgång överklagar utmätningsbeslutet hindrar inte detta att självrättelse 

kan ske om det framkommer nya bevis efter att överklagan gjorts.48 

                                                     
45 Gregow, 2012, s. 344. 
46 Mellqvist. 2015, s. 30. 
47 Gregow. 2012, s. 167. 
48 Gregow. 2012, s. 205. 
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Tredje man kan även överklaga KFM beslut vid en tingsrätt med stöd av UB 18 kap. 1 och 2§§. 

Om tredje man begär självrättelse av ett enskilt beslut i ett utsökningsmål och detta lämnas utan 

bifall kan inte detta beslut överklagas. Detta sägs i Proposition 1980/81:8 s 858  

”I likhet med beredningen anser jag att beslut varigenom begäran om självrättelse av utmätning 

enligt 4 kap. 33 eller 34 § har lämnats utan bifall inte bör kunna överklagas för sig. Gäldenären 

resp. tredje man är tillräckligt tillgodosedd genom möjligheten att föra talan mot själva 

utmätningsbeslutet.”  

Tredje man kan dock ännu överklaga mot själva utmätningsbeslutet. 

3.4 Utmätning med förbehåll 
Vid utredning om egendomens äganderätt som inte ger några exakta svar om en tredje man 

anses ha rätt i egendomen och äganderättsfrågan är oklar, finns det i UB 4 kap. 22§ en möjlighet 

att använda sig av utmätning med förbehåll för tredje mans rätt. En sådan utmätning får endast 

göras om det finns sannolika skäl att gäldenären är ägare till egendomen, det måste finnas 

objektiva omständigheter som gör det mer troligt att gäldenären är ägare än tredje man. I Prop 

1980/81:8 s 446 sägs  

”Beredningen har ansett att möjlighet till utmätning bör finnas även om det måhända inte kan 

anses styrkt att gäldenären är ägare men det likväl finns anledning till antagande att 

egendomen tillhör honom… Om utmätning sker i sådant fall, bör förbehåll göras för tredje 

mans eventuella rätt… För att bestämmelsen skall få tillämpas krävs enligt beredningen 

objektiva skäl till stöd för gäldenärens äganderätt.”. 

Inte all egendom som kan utmätas kan utmäts med förbehåll för tredje man. Den egendomen är 

registrerat skepp och luftfartyg, fast egendom och löpande skuldebrev eller rättigheter. Utan 

paragrafen riktar sig mot egendom där inte finns några yttre omständigheter som ger ledning 

till hur äganderättsfrågan ska lösas.49  

Att egendom kan utmätas på så små bevis som att egendomen sannolikt ägs av gäldenären är 

att äganderättsfrågan måste klaras ut innan egendomen kan realiseras. På samma sida i 

propositionen som nyligen sägs ”Äganderättsfrågan bör emellertid som regel klaras ut innan 

realisation sker.”. UB 4 kap. 22§ 2st säger därför att föreläggande ska meddelas om det inte av 

särskilda skäl är obehövligt. Föreläggandet ska riktas mot den sökande som väcker talan mot 

tredje man om att den genom utmätningen vunnit rätt i egendomen. Den sökande har en månad 

på sig att väcka talan från att den delgavs föreläggandet, om detta inte görs hävs utmätningen.50 

  

                                                     
49 Gregow. 2012, s. 165. 
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3.5 Fast egendom 
Vid utmätning av fast egendomen är det oftast enklare att veta vem som är ägare av egendomen. 

Det är ofta inskrivningar i olika register när man äger fast egendom eller har panträtt i denna så 

att det lätt ska gå att se vem som har rätt till vad. UB 4 kap. 24§ ger vägledningen med att säga 

att den fasta egendomen presumeras tillhöra den som har lagfart. Detta är likt vid lös 

egendomen, att den med besittning anses vara ägare, en presumtionsregel som KFM utgår ifrån 

när de undersöker om gäldenären har fast egendom att utmäta. Denna regel kan såklart brytas 

om det framgår att den fasta egendomen tillhör en tredje man även fast gäldenären står på 

lagfarten.51 

Om tredje man är sambo till gäldenären och yrkar på samäganderätt i den fasta egendomen 

gäller det som tidigare att denna måste styrka att de ägare egendomen tillsammans. Om tredje 

man lyckas göra detta kan gäldenärens andel i egendomen utmätas, detta kan skapa problem 

vid en försäljning av egendomen då en andel i fast egendomen inte blir så smidigt att äga med 

en person man inte har några band till. För att göra försäljningen lättare finns då UB 8 kap. 8§ 

till stöd som säger att om gäldenärens del i egendomen har utmätts kan även tredje mans andel 

utmätas så att egendomen säljs hel och därför blir smidigare. Tredje man får då rätt till sin andel 

av köpeskillingen och gäldenärens del går till att betala den sökandes fordran.52 

En överlåtelse av fast egendomen ger skydd mot överlåtarens borgenärer direkt med avtalet om 

det skett i förskriven form. Det kan alltså hända att ett avtal har skrivits men en överlåtelse av 

besittning av fastigheten eller lagfarten har inte hunnit ske. Då har köparen ändå skydd från 

säljarens borgenärer redan med det slutna avtalet. Detta som nu sagts gäller dock inte om det är 

fråga om en skentransaktion som parterna endast gjort för syns skull men den har ingen verkan, 

och ”säljaren” fortsätter ändå att leva i fastigheten och ”köparen” betalar inte vad det står i 

avtalet eller ansöker om lagfart. Då gäller såklart inte avtalet och egendomen kan utmätas för 

säljarens skulder. Här kan man kolla på hur nära i tiden detta avtal är upprättat, om det är nyligen 

kan parterna inte hunnit söka om lagfart och flyttat ut respektive in. Gentemot om avtalet är 

upprättat för länge sen och inget har hänt. Man kan även kolla om dessa två parter känner 

varandra genom exempelvis släkt eller arbete och har då anledning att hjälpa den andra att sälja 

sin fasta egendom och då upprätta en skentransaktion.  

Om tredje man yrkar på bättre rätt till egendomen gäller det enligt UB 4 kap. 26§ samma regler 

som i 20 och 21§§ vilkets gåtts igenom under rubriken ”Tredje mans invändning”. 

3.5.1 Panträtt 

Vad gäller panträtt i fast egendomen som tredje man har när en borgenär begär utmätning av 

denna egendom. Detta framgår av JB 6 kap. 3§ som säger att borgenärs rätt som följer med 

inteckning i fastigheten har företräde enligt lag att få sin fordran betald med köpeskillingen. 

Denna lag som menas är FRL som reglerar vilka fordringar som har bättre rätt och därför får 

betalt före de andra i utmätningar och konkurser.  

I FRL 9§ står det att bättre förmånsrätt kommer med paragrafernas följd inom lagen. Där går 

det att urskilja att förmånsrätt med inteckning i fast egendom tas upp i 7§ tillskillnad från 
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förmånsrätt till utmätt egendomen som tas upp i 8§. Detta betyder att tredje man med panträtt 

har alltid rätt att få sin fordran betald före den sökande utan panträtt. 53  

I inteckningen i fastigheten omfattas även tillbehören, då även industritillbehören i JB 2 kap. 

3§. Detta kan dock gäldenären ändra på genom att undanta dessa tillbehör från inteckningen 

och istället göra dessa gällande i ett företagshypotek, leasing eller i ett återtagandeförbehåll. 

Detta kan göras om gäldenären vill finansiera sitt köp på annat sätt som genom företagshypotek, 

om gäldenären då undantar industritillbehören från fastigheten blir dessa lös egendomen och 

kommer då omfattas av företagshypoteket. Gäldenären måste avge en förklaring för undantaget 

och att denna blir införd i fastighetsregistrets inskrivningsdel JB 24 kap. Gäldenären kan inte 

välja att undanta endast viss eller vissa industritillbehör från fastigheten utan här gäller det alla 

eller inga, detta går att urskilja i rättsfallet NJA 1997 s 660.54 

”Lagrummets ordalydelse ger knappast utrymme för att en sådan förklaring får omfatta annat 

än alla industritillbehör som finns på och, sedan förklaringen inskrivits, tillförs fastigheten. Det 

var också avsikten vid tillkomsten av bestämmelsen att den skulle ha den nu antydda innebörden 

(jfr prop 1983/84:128 s 46 samt s 96f och SOU 1981:76 s 83; se också specialmotiveringen till 

24 kap 1 § JB, a prop s 98).” 

Vad som nu sagts kan det låta som gäldenären fritt kan undanta och tillföra dessa 

industritillbehör från/i fasigheten. Detta är dock inte fallet, JB 24 kap. 1§ 2st 2 säger att 

borgenärer med inteckning i fastigheten måste godkänna att industritillbehören undantas, på 

samma sätt måste varje borgenär med företagshypotek godkänna att industritillbehören tillförs 

fasigheten JB 24 kap. 2§ 2st 2p. Detta tas också upp i proposition 1983/84:128 s 46. 

”För att befintliga säkerhetsinnehavare inte skall riskera att drabbas av förluster bör, som 

utredningen har föreslagit, samtliga innehavare av pantbrev i en fastighet lämna sitt 

medgivande för att industritillbehören skall kunna skiljas från fastigheten genom en 

inskrivningsåtgärd från fastighetsägarens sida. Av samma skäl bör det för en återförening av 

fastigheten och industritillbehören krävas ett medgivande från dem som har företagshypotek 

som omfattar tillbehören.” 

Detta ger borgenärerna ett skydd att inte tappa säkerhet för sin fordran utan att själva medge 

detta. Ibland kan det vara fördelaktigt att medgiva till att industritillbehören ska vara 

undantagna. Om gäldenären behöver köpa in mer industritillbehör för att kunna producera mer 

produkter och på så sätt kunna få mer vinst, och säljaren vill endast sälja med säkerhet i ett 

företagshypotek med industritillbehören som lös egendomen (de gäller då i företagshypoteket). 

Då kan borgenären med inteckningen få sin fordran betald snabbare om gäldenärens vinst ökar 

med den nya industritillbehören. Om industritillbehören redan är undantagna när borgenären 

får inteckningen kan den såklart inte hävda att de ska tillföras igen då den inte gett sitt 

medgivande. Då det finns registrerat att industritillbehören är undantagna i fastighetsregistret 

vet borgenären detta före den ingår pantavtalet. 

3.5.2 Överhypotek – ägarhypotek 

Som med panträtt i lös egendomen kan det vid fast egendom finnas ett överhypotek. Detta kallas 

dock ägarhypotek vid fast egendomen. Detta uppkommer om pantbrevet är obelånat eller 

underbelånat, ägarhypoteket är alltså hela den del av pantbrevet som inte är belånat. Enligt JB 
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6 kap 9§ har gäldenären rätt att vid utmätning som i 3§ rätt att få den förmånsrätt som ges med 

inteckning, pantbrevet har alltså ett fast utrymme i företrädesordningen vare sig det är belånat 

eller inte. Om det inte är belånat går hela pantbrevets värde till gäldenären och om det är 

underbelånat går över-/ägarhypoteket till gäldenären och tredje man får sin panträtt.55 

Även här kan ägarhypoteket användas till sekunder pantsättning där regler är i princip likadana 

som vid sekundär pantsättning av lös egendom. Den primära panthavaren har företräde framför 

den sekundära vare sig vem som igångsätter en utmätning, och den sekundäras säkerhet kan 

krympa om den primära panthavarens fordran växer. Utan här måste den sekundära panthavaren 

försäkra sig vid pantförskrivningen och kreditgivningen att pantsättaren inte ska höja sin kredit 

hos den primära panthavaren. Även här krävs en denuntiation till den primära panthavaren att 

det är en sekundär panthavare på samma egendom.56 

Själva Ägarhypoteket kan även bli utmätt för en oprioriterad borgenärs fordran, detta med stöd 

av UB 4 kap. 2§ 2st. Om inte den borgenär som får ägarhypoteket utmätt begär exekutiv 

försäljning ska pantbrevet pantförskrivas till denna. Här kan borgenären alltså välja mellan att 

begära att fastigheten ska säljas och då få fordran betald eller få panträtt i fastigheten, sekundär 

om det redan är en primär panthavare UB 9 kap 14-15§§.57 

3.5.3 God tro 

Vid exekutiv försäljning av fast egendom där panthavarens rätt inte beaktas eller någon annan 

yrkar vara ägare av fastigheten har köparen ett mer långtgående skydd än vid lös egendomen. 

När köpet har vunnit laga kraft och köparen har betalat köpeskillingen är den i princip skyddad 

från anspråk från tredje man UB 14 kap. 3§ 2st. Detta är oberoende av köparens onda tro. I 

proposition 1980/81:8 s 720 står dock följande. 

”Beredningen erinrar om att i förarbetena till de nuvarande bestämmelserna har förutsatts att 

dessa inte skulle kunna med framgång åberopas av köpare som har förfarit svikligt, t.ex. om 

han som utmätningssökande har anvisat egendomen till utmätning trots att han kände till att 

gäldenären inte var ägare.” 

Detta ger alltså en möjlighet att köpet kan anses ogiltigt om exempelvis utmätningssökanden 

har förfarit svikligt.  

Om gäldenärens åtkomst till fastigheten var ogiltig kan även den exekutiva försäljningen bli 

ogiltig och köparen då inte få skydd. Detta är beroende på huruvida gäldenären fått lagfart eller 

inte när försäljningen ägde rum, om gäldenären fått det är köparen skyddad och om lagfart ej 

fanns är köparen inte skyddad. Om köparen inte ska anses vara skyddad under någon av dessa 

förutsättningar är den skyldig att avstå fastigheten till tredje man utan lösen.58 

3.6 Företagshypotek 
Till företagshypoteket ingår all den lösa egendomen som ingår i den intecknade verksamheten, 

alltså ingår inte egendom som räknas som fast egendom enligt JB 2 kap eller lös egendom som 

inte anses ingå i verksamheten FIL 2kap. 1§. Vidare ska egendomen ägas av gäldenären, vilket 

gör att leasad egendom inte ingår och ger leasinggivaren skydd mot företagshypotekets 

borgenär. Något som dock ingår är egendom köpt med återtagandeförbehåll, i rättsfallet NJA 
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1952 s 195 kom HD fram till att egendomen skulle anses tillhöra företagshypoteket(då 

förlagsinteckning) om det skulle gå utan att borgenären med förbehållet inte skulle ta skada. 

Om borgenären får den resterande krediten betald får den anses inte tagit skada.  

För att få sin rätt bevakad vid utmätning i egendomen som den anser sig ha rätt till måste 

företagshypotekshavaren anmäla sin fordran till KFM innan egendomen säljs UB 8 kap. 13§ 

1st. Om egendomen dock säljs under hand, den utmätta egendomen drivs in eller försäljningen 

inte behövs så behöver borgenären först anmäla sin fordran när fördelningen av köpeskillingen 

ska ske.59 

Det finns ett hinder mot att företagshypotekshavaren ska få någon betalning från utmätningen. 

KFM ska ta i beaktning hur företagshypotekshavarens säkerhet ser ut och om den är i behov 

utav utdelning vid utmätningen. Detta görs genom att KFM ser till den övriga egendom som 

tillhör företagshypoteket och om företagshypotekshavaren har några andra fordringar gentemot 

gäldenären såsom panträtt i fastighet. Borgen eller pant som tredje man ställt till 

företagshypotekshavaren ska dock inte beaktas vid denna prövning. Andra borgenärer med 

företagshypotek med sämre rätt än den sökandes ska även de beaktas. KFM ska vid prövningen 

värdera säkerheterna försiktigt så att inte företagshypotekshavarens säkerhet överskattas och 

därigenom gå miste om att få utdelning när den egentligen har rätt till det. Om den totala 

säkerheten som företagshypotekshavaren och de eventuella andra företagshypotekshavarna har 

anses vara tillräcklig för att täcka deras fordringar får de stå tillbaka mot den sökande. Om 

säkerheten inte anses vara tillräcklig har företagshypotekshavaren rätt att ta del av 

köpeskillingen, KFM kan om säkerheten anses vara hyfsat bra men inte helt säker välja att 

företagshypotekshavaren och den sökanden kan få dela på köpeskillingen. Om köpeskillingens 

belopp är högre än den sökandes fordran går den återstående köpeskillingen till 

företagshypotekshavaren och inte gäldenären.60 

Om företagshypotekshavaren får betalt sjunker såklart dennes företagsinteckning med det 

belopp som den fått betalt FIL 3 kap. 4§. 
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4 Försäljning av den utmätta egendomen 
Det har nu gåtts igenom när det finns grund för utmätning och hur dessa sätts igång i de olika 

fallen. Sedan har det gåtts igenom hur tredje mans rätt i egendomen som utmätts påverkar eller 

inte huruvida den sökande har rätt till egendomen, hur tredje man gör för att bevaka sin rätt i 

egendomen som den anser sig ha rätt i och när tredje mans rättighet är giltigt eller inte och kan 

inte då inte göras gällande.  

Nu ska det presenteras hur själv försäljningen av egendomen går till och sedan i analysen reda 

ut rättsläget i de olika situationerna där tredje man har rätt i egendom som blir utmätt. 

4.1 Lös egendom 
Egendomen som KFM utmätt ska som huvudregel säljas utan dröjsmål UB 8 kap. 3§ 1st, detta 

är av intresse för alla parterna då kostnaderna ökar med att egendomen måste tas om hand denna 

tid som den ligger i KFM förvar. Det blir då mindre överskott av försäljningen och då kanske 

inte räcker för att betala fordran. Det är fördelaktigt både för gäldenären att egendomen säljs så 

snabbt som möjligt så att han blir skuldfri och borgenären som vill ha sin fordran betald. 

Speciellt egendomen som snabbt faller i värde eller som kräver alldeles för kostsam vård för att 

vänta med att sälja ska säljas så snabbt det går (UB 8 kap. 4§ 3st). I vissa fall får dock KFM 

avvakta med att sälja egendomen om borgenären eller gäldenären ansöker om det, egendomens 

värde kan vara mycket högre senare (säsongsbetonad egendom, exempelvis skoter) (UB 8 kap. 

3§ 2st). I vanliga fall där inte hinder uppkommer eller begäran om avvaktande lämnas skall 

egendomen sälja inom två månader (UF 9 kap. 2§ 1st). Senare än sex månader från utmätning 

får det endast väntas om det finns synnerliga skäl att vänta (UF 9 kap. 2§ 2st). Om det finns en 

tredje man som har bättre rätt till den utmäta egendomen ska dennas rätt beaktas före den 

sökande borgenärens. Om egendomen är pantsatt till borgenär A och blir utmätt för borgenär B 

och egendomen är pantsatt för 50 000 kronor, och säljs för 80 000 kronor ska borgenär A få de 

50 000 kronor som panten gav honom rätt till och sedan fårr borgenär B resterande 

penningbelopp d.v.s. 30 000 kronor. Regler om tredje man finns i UB 8 kap. 10-16§§.61 

Då KFM ska sälja egendomen kan de göra på två olika sätt, de kan sälja egendomen på offentlig 

auktion eller under hand (UB 9 kap. 1§ 1st). Att försäljningen sker genom offentlig auktion är 

huvudregeln men försäljningen kan ske under hand då det anses troligt att det kommer inbringa 

mer pengar eller i övrigt bedöms som ändamålsenligt (UB 9 kap. 8§). Om det beslutas att 

försäljningen sker genom auktion kan de själv hålla den eller uppdra någon annan att hålla 

denna, som en mäklare eller auktionsfirma (UF 9 kap. 3§ och UB 9 kap. 2-7§§). Vid försäljning 

under hand kan de ej lämna över detta ansvar på annan utan ska genomföra försäljningen i egen 

regi, ett undantag finns dock där värdepapper får säljas genom ett värdepappersinstitut likt bank 

(UF 9 kap. 3§ 2st). KFM måste även vid frågan om att sälja under hand ska väljas ge den 

utmätningssökande, gäldenären och annan känd sakägare tillfälle att yttra sig om vad deras 

inställning till detta är. Om den lösa egendomen som blivit utmätt ägs av flera parter som två 

sambos kan den bli svår att sälja, vem vill köpa en halv tv, bil m.m. Borgenären, gäldenären 

eller annan sakägare kan i detta fall yrka på att hela egendomen skall säljas, de andra av dessa 

ska beredas tillfälle att yttra sig om yrkandet (UB 8 kap. 8§). Den som äger andra halvan får sin 

del när egendomen sålts och gäldenärens del går till borgenären. Om fordringar som gäldenären 
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har mot andra utmätts så säljs inte dessa vidare utan KFM kräver istället dessa på 

fordringsbeloppen och använder de till att betala borgenären.62 

När KFM ska fördela de medel som har inbringats av försäljningen ska de kalla till ett 

fördelningssammanträde när det står i lag att sådant skall hållas eller när det är oklart hur 

medlen ska fördelas (UB 13 kap. 4§). De lagstöd som finns när det ska kallas till 

fördelningssammanträden är UB 10 kap. 6§ om försäljning av registrerat skepp, UB 11 kap. 1§ 

om försäljning av registrerat luftfartyg m.m., UB 12 kap. 20§ 1st om försäljning av fast 

egendom på auktion. Huvudregeln är annars att medlen ska redovisas så snart som möjligt UB 

13 kap. 1§, detta gör att kallelser till fördelningssammanträden när medlen ska fördelas inte är 

vanligt. Om det endast finns en utmätningsökande borgenär har denne företräde före andra 

borgenärer även om deras fordran har bättre rätt men de inte sökt om utmätning. Gäller ej mot 

panthavare, de har automatiskt rätt till den del av egendomen som är pantsatt. I vilken ordning 

borgenärerna ska få sina fordringar betalda när det är flera används förmånsrättslagen och dess 

bestämmelser. 

4.2 Fast egendom 
Vid försäljning av fast egendom som utmätts får även denna säljas både vid auktion, som är 

huvudregel(UB 12 kap. 1§), eller under hand(UB 12 kap. 57-61§§).  KFM ska själv förbereda 

försäljningen under båda försäljningssätten där det ingår att beskriva och värdera fastigheten 

(UB 12 kap. 3§). KFM kan som sagt ej uppdra någon annan att handha försäljningen men de 

kan anlita sakkunnig som handlar åt deras vägnar. Vid auktion kan det oftast vara bäst att anlita 

en sakkunnig som har erfarenhet av försäljning av fastigheter och därför kan bättre värdera 

fastigheten till dess värde i dagens bostadsmarknad. Om fastigheten istället säljs under hand 

kan en fastighetsmäklare vara av intresse att ge i uppdrag att sköta försäljningen då denna har 

erfarenhet av försäljningar av fastigheter och kan genomföra försäljningen på ett bättre sätt. 

Den utmätta fastigheten bör säljas inom fyra månader från utmätningen eller från det att begäran 

om försäljning kom till KFM (UB 12 kap. 11§), detta gäller enbart i enskilda mål och inte i 

allmänna när stat eller kommun är part (UB 12 kap. 69§). Om någon annan borgenär eller någon 

vars rätt berörs av utmätningen av fastigheten inte vill att fastigheten ska säljas vid detta tillfälle 

eller exekutivt då de möjligen inte kommer få sin fordran betald av utmätningen. Kan de lösa 

ut den sökande borgenären och genom detta överta den sökandes roll och då begära att 

verkställighetsförfarandet avslutas.  Den som vill använda sig av sin utlösningsrätt skall till 

KFM betala utmätningssökandens fordran och förrättningskostnader (UB 12 kap. 12§). 63 

Då en fasighet skall säljas på auktion ska det kungöras (UB 12 kap. 20§) i god tid, där skall det 

finnas uppgifter om fasigheten, taxeringsvärde m.m. men även tid när bevakningssammanträdet 

och fördelning av köpeskillingen planeras hållas. Kungörelsen ska även uppmana innehavare 

av fordran eller rättigheter att anmäla dessa anspråk till KFM senast vid 

bevakningssammanträdandet. 

Då en fastighet ska säljas på auktion ska det före auktionen kallas till ett 

bevakningssammanträde (UB 12 kap. 23§), här upprättas en sakägarförteckning där alla 

fordringar och rättigheter som fastigheten är belastad med anges i företrädesordning (UB 12 

kap. 25-31§§). Ett skyddsbelopp skrivas in i sakägarförteckningen, det beloppet är det lägsta 

bud som kan antas på auktionen och det beloppet ska täcka fordringar med bättre rätt än 
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exekutionsfordringen (den fordran som begärt utmätningen) och kostnader i utsökningsmålet 

(UB 12 kap. 29§ 1st 1p). Om exekutionsfordringen är väldigt låg i företrädesordningen kan 

skyddsbeloppet bli väldigt högt, då kommer det såklart bli svårare att få fastigheten såld (UB 

12 kap. 32§). Det finns i dessa situationer en möjlighet för en borgenär med panträtt med högre 

prioritet än exekutionsfordringen att begära att fastigheten istället ska säljas för hans fordran 

(UB 12 kap. 13§). Resultatet blir här att skyddsbeloppet sänks då det är mindre fordringar som 

har bättre rätt, då kommer det också bli lättare att få fastigheten såld. Hur auktionen ska gå till 

regleras till i UB 12 kap. 38-44§§, vilka tillbehör som ska ingå i fastigheten, betalning av 

handpenning m.m. Såklart är det inte givet att auktionen avslutas när ett bud som matchar 

skyddsbeloppet uppnåtts, utan ett bud får ej godtas om det är sannolikt att ett högre bud kan fås 

(UB 12 kap. 40§). Efter att bevakningssammanträdet är klart brukar auktionen direkt följa 

denna. Efter att auktionen är klar ska ett fördelningssammanträde hållas där köparen ska betala 

vad den köpt fastigheten för. Om köparen ej betalar här är dennes inrop ogiltigt. De medel som 

fåtts in av auktionen ska här fördelas i enlighet med sakägarförteckningen, detta 

fördelningsbeslut ska vunnit laga kraft eller säkerhet ska ställts för att utbetalningen ska ske 

(UB 13 kap. 14§).64 
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5) Resultat och analys av detta 
Det har nu kommit till att redovisa resultatet av fakta som presenterats under uppsatsen. Jag 

kommer även att analysera resultatet löpande i texten. 

När en utmätt egendom ska säljas måste man undersöka alla rättigheter som kan finnas i 

egendomen. FRL tar upp de rättigheter som kan komma upp i ett utmätningsfall och rangordnar 

dessa på ett enkelt sätt för att man ska kunna se vilka som går före de andra. Tabellen från 

”Adlercreutz, Pfannenstill. Finansieringsformers rättsliga reglering, sid 86” som visades 

tidigare i uppsatsen65 ger som sagt en bra och lättöverskådlig bild över hur de olika 

förmånsrätterna är rangordnade. 

Något som fattas här är en paragraf för återtagandeförbehåll, vilket jag kan tycka är lite konstigt 

då det är en viktig avtalsprincip som används inom handeln. Detta kan bero på att 

återtagandeförbehåll kan ses mer som en äganderättsfråga än som en säkerhet i egendomen likt 

de andra. Vad jag menar med det är att vid ett återtagandeförbehåll behåller kreditgivaren 

äganderätten till egendomen tills det att den är betald eller förlorad på något av sätten som tagits 

upp, till skillnad från exempelvis panträtt där panthavaren inte anser sig som ägare till 

egendomen utan ser den mer som en säkerhet i sin ägo. 

Vad det går att urskilja i tabellen är att många av förmånsrätterna inte konkurrerar med varandra 

exempelvis panträtt i fast egendom och lös egendom. De som konkurrerar med varandra är 

upplagda på sådant sätt att det går att urskilja vilken av dessa som har företräde framför den 

andra exempelvis panträtt i lös egendom och företagshypotek där panträtten går före 

företagshypoteket. 

5.1 Äganderättsfrågor 
En vanlig tvist som tagits upp är när tredje man yrkar på bättre rätt till egendomen gentemot 

gäldenären. Enligt vad som framkommit i uppsatsen löses dessa tvister tämligen enkelt på 

sådant sätt att tredje man måste styrka att denna är den rätta ägaren och inte så att inga 

tveksamheter kvarstår. Detta då det i UB 4 kap. 18§ ges ett besittningspresumtion som säger att 

gäldenären ska anses vara ägare till egendomen den har i sin besittning tills det gjorts gällande 

att annan är ägare. Vid egendom som registreras likt bilar har tredje man det enklare att bevisa 

sin äganderätt då det finns register eller försäkringar som stödjer dennes yrkande. Om 

egendomen däremot är av sådan beskaffenhet att det inte finns sådana sätt att bevisa det kan det 

bli svårt för tredje man att bevisa sin äganderätt, utan den gör bäst i att upprätta avtal om att 

gäldenären endast lånar egendomen och att tredje man är ägare om den tänkt låna ut sådan 

egendom. Detta kan tyckas hårt mot tredje man om den är den riktiga ägaren och lånat ut 

egendom till en behövande. Jag tycker dock att denna presumtion är bra då den stoppar 

gäldenärer och tredje män från att helt enkelt yrka på tredje mans rätt och på så sätt få 

egendomen skyddad utan att bevisa detta. Det skulle även bli mer jobb för KFM om de måste 

undersöka, och bevisa, gäldenärens äganderätt i varje egendom. KFM har redan en 

undersökningsplikt och får inte ta uppgiften alltför lätt, utan måste redan i fall med egendom 

där det ofta kan finnas rättigheter undersöka hur äganderättsförhållandet ser ut. 

Detta gäller även vid försäljning, köparen måste här ta egendomen i sin besittning för att få 

skydd från gäldenärens borgenärer. Detta gäller även om tredje man (köparen) betalat för 

egendomen så är den inte berättigad att få egendomen i sin ägo om den blivit utmätt. Vid 
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konsumentförhållanden är detta annorlunda på då tredje man (konsumenten) inte måste ha 

egendomen i sin besittning för att kunna styrka sin rätt till denna och få den i sin ägo KKL 49§. 

Utan här gäller avtalsprincipen som ger tredje man skydd direkt med avtalet och inte först när 

den fått egendomen i sin besittning. Detta anser jag borde gälla även inom icke 

konsumentförhållanden då det skulle bli mindre riskabelt att lämna köpt egendom hos säljaren 

om man exempelvis måste skaffa sig medel att frakta egendomen. Man skulle kunna diskutera 

att det finns risk för skenavtal mellan parter för på sådant sätt skydda egendom från utmätning. 

Detta får då beaktas och KFM får undersöka huruvida avtalet är giltigt eller om det är fråga om 

skenavtal. 

Att besittning och traditionsprincipen har sådan stor inverkan på huruvida egendomen ska 

kunna gå att utmätas för gäldenären eller inte, har blivit ganska omdiskuterat inom juridiken på 

senare år. Detta är en gammal princip med lång historia i Sverige som varit en grundsten för 

transaktioner av olika slag. 2002 kom avtalsprincipen att skrivas in i konsumentförhållanden, 

den 14 mars 2013 tillsattes en utredning av regeringen hos Lösöreköpskommittén om huruvida 

köpare ska få skydd av avtalet mot säljarens borgenärer. Lösöreköpskommittén har lämnat ett 

betänkande (SOU 2015:18) där de säger att de föreslår att det blir en övergång till 

avtalsprincipen vid handel med lösöre helt. Då detta skulle förenkla handeln och minska 

transaktionskostnaderna.66 Detta har inte ändrats i lag ännu och därför är traditionsprincipen 

och besittning det som ger skydd mot borgenärer än så länge, förutom som sagt i 

konsumentförhållanden. Det är dock intressant att se hur en övergång till avtalsprincipen skulle 

förändra rättsläget och KFMs arbete. Min åsikt är i linje med Lösöreköpskommittén att en 

övergång till avtalsprincipen skulle vara att föredra, det skulle bli enklare för tredje man att 

styrka sin rätt till egendomen vid sådana situationer där den ännu inte fått egendomen i sin 

besittning men betalat för denna. För KFM skulle det även underlätta då de kan stödja sig på 

om det finns avtal som säger vem som har äganderätt till egendomen istället för att behöva 

utreda huruvida besittningen gett äganderätt eller om det bara är en utlåning av egendomen. 

När det handlar om att tredje man är gäldenärers sambo gäller det likt det ovan nämnda att 

egendomen i deras gemensamma besittning anses vara gäldenärens UB 4 kap. 19§ 1st. Här 

måste det styrkas att egendomen antigen är tredje mans eller deras gemensamma för att det ska 

finnas chans att hindra utmätningen. För att bryta presumtionen krävs det bevis likt att 

egendomen är köpt med tredje mans pengar eller deras gemensamma pengar. Även om de 

lyckas styrka deras gemensamma äganderätt kan egendomen utmätas. Detta görs då med 

förbehåll om tredje mans del, tredje man få sin del av köpeskillingen medan gäldenärens del 

går till den sökande. Tredje man kan motsätta sig detta och måste då styrka att det föreligger 

synnerliga skäl till att inte sälja egendomen, som att en försäljning vid denna tidpunkt skulle 

inbringa mindre köpeskilling än en senare försäljning. 

Att sådan egendom som tagits upp kan utmätas även då det finns samäganderätt mellan två 

sambos kan tyckas orättvist mot tredje man (sambon som inte är gäldenär). Detta görs dock för 

att det blir smidigare för alla parter istället för att halva egendomen säljs och köparen måste då 

börja göra upp med tredje man om vem som ska bruka egendomen. Tredje man får ändå sin 

andel i pengar efter att egendomen sålts så den förlorar inte några pengar på försäljningen. Om 

ingen egendom där det finns samäganderätt mellan sambos skulle få säljas skulle det bli mycket 

svårt för KFM att utmäta egendom från en sådan gäldenär. Speciellt om de levt ihop en längre 

                                                     
66 http://www.dagensjuridik.se/2015/03/sverige-gar-over-fran-traditionsprincipen-till-avtalsprincipen-vid-handel-

med-losore 
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tid och då köpt i princip allting i hushållet tillsammans. Om däremot tredje man styrker att den 

har ensam äganderätt till egendomen kan den freda denna från att utmätas från sin sambos 

skulder, tredje man är inte helt utan chans att kunna freda sin rätt i egendomen.  

Återtagandeförbehåll som jag tidigare nämnde kan ses som mera av en äganderättsfråga än en 

förmånsrättsfråga då den inte tas upp i prioritetsordningen/förmånsrättsordningen. Ett 

återtagandeförbehåll kan i vissa situationer vara, som jag visat tidigare, en riskabel säkerhet om 

man ska se på att kunna få tillbaka egendomen. Andra borgenärer kan begära egendomen utmätt 

i princip utan att borgenären med förbehållet kan stoppa utmätningen, borgenären med 

förbehållet kan endast göra gällande att få sin fordran betald av köpeskillingen, vilket man kan 

hävda oftast är fullt godtagbart. Som tredje man kan den även säga att den vill att egendomen 

ska säljas med förbehåll om återtagandeförbehållet så att den fortsätter att ha 

återtagandeförbehåll i egendomen mot den nya köparen. Som jag även tagit upp tidigare kan 

återtagandeförbehållet vara ogiltigt i en rad olika scenarion, exempelvis om gäldenären får 

förfoga över egendomen eller att den tillförs något (som en fastighet) eller beblandas så den 

inte går att urskilja. Om detta händer kan borgenären med återtagandeförbehållet när annan 

borgenär begär utmätning i egendomen bli helt utan förbehåll i utdelningen av köpeskillingen. 

I det tidigare nämnda rättsfallet NJA 1976 s 251 blev borgenären med återtagandeförbehållet 

helt utan förbehåll i utdelningen av köpeskillingen då det inte gick att veta vilken egendom som 

återtagandeförbehållet gällde. Borgenärer som avtalar om ett återtagandeförbehåll borde vara 

noga med att på något sätt märka egendomen så det går att se vilken egendom avtalet gäller. 

Borgenären bör även avtala om att gäldenären inte har förfoganderätt över den eller får infoga 

den i fastighet eller lös sak viket skyddar mot andra borgenärer och att förbehållet blir ogiltigt.  

Återtagandeförbehållet är i min mening en väldigt osäker rättighet då den lätt kan bli ogiltig om 

gäldenären säljer den vidare även fast den inte haft förfoganderätt, om köparen är i god tro, eller 

infogar den så den blir byggnadstillbehör eller tillbehör i lös sak. 

5.2 Förmånsrätter 
De förmånsrätter som presenteras i uppsatsen och har högst prioritet i Adlercreutz och 

Pfannenstills tabell är panträtt i lös egendom, fast egendom och tomträtt. Näst kommer 

företagshypoteket följt av rätt som följer med utmätning.  

Säkerheten som följer med panträtt i lös eller fast egendom är en väldigt säker rättighet. Panträtt 

i lös egendom ger panthavaren väldigt bra säkerhet då den har rätt att alltid få betalt summan 

på sin fordran ur köpeskillingen om egendomen utmätts. Detta är en självklar regel då panträtt 

är en fordran som är kopplad till just den egendomen. Om andra borgenärer skulle kunna gå 

före en tredje man med panträtt skulle panträtten förlora sitt värde som säkerhet och skulle bli 

värdelös att använda sig av. Detta skulle skapa problem för personer som vill låna pengar till 

att köpa hus, om panträtten som följer med denna fordran är osäker kommer det bli väldigt svårt 

för långivaren att låna ut pengar då denna inte kommer vara så säker som den är nu då panträtten 

går före vanliga utmätningar.  Det finns dock situationer när panthavaren som tredje man får 

stå tillbaka med sin rätt i egendomen, vilket är när det skett ett godtrosförvärv där köparen fått 

egendomen i sin besittning. Om köparen av egendom som är pantsatt genom denuntiation blir 

såld av gäldenären till en godtroende köpare så kan inte panthavaren mot köparen göra gällande 

sin rätt i egendomen och få den åter utan lösen. Detta gäller även om KFM felar vid 

försäljningen och inte beaktar panthavaren rätt så kan inte panthavaren mot köparen yrka på att 

få egendomen åter. Att det ska gå att göra godtrosförvärv av pantsatt egendom kan också ses 
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som orättvist mot panthavaren då dennes säkerhet försvinner, det får dock ställas mot köpares 

säkerhet. Jag tycker att reglerna om godtrosförvärv är bra då köparen av egendomen oftast är 

mindre än panthavaren. Med mindre menar jag att köparen oftast är en privatperson som inte 

har lika stora ekonomiska muskler eller juridiska kunskaper att kunna undersöka allting om 

egendom innan ett köp. Medan en panthavare oftast är ett företag, bank eller liknande som inte 

tar lika mycket skada och besvär som köparen av att tappa sin rätt i egendomen. Panthavaren 

kommer ändå ha kvar sin fordran mot gäldenären, bara att de inte kommer ha kvar panten som 

säkerhet. Det förslag till en ny lag som Lösöreköpskommittén givit i SOU 2015:18 sid. 123 om 

panträtt genom registrering anser jag är en välkommen lag, detta skulle göras det enklare att 

kunna använda ekonomiskt värdefull egendom till pantsättning för kredit då det finns 

anledningar att behålla besittningen över egendomen. Exempelvis fordon som behövs till arbete 

eller skötsel av gård m.m.   

I situationer när det kan uppstå tvister mellan rättigheter med förmånsrätt är exempelvis mellan 

panträtt i lös egendom och företagshypotek. Gentemot företagshypotek har panthavaren en 

fördel, då panträtt i lös egendom tas upp i 4§ och företagshypotek i 5§ och bättre förmånsrätt 

ges med lägre siffra. I dessa fall har alltså panträtten företräde framför företagshypoteket att få 

egendomen utmätt för sin fordran. Här kan det vara fråga om en bil som gäldenären använder i 

sin verksamhet, denna räknas som lös egendom och räknas därför till företagshypoteket. 

Panträtt i fast egendom 6§ är egentlig efter företagshypotek 5§ men i Adlercreutz och 

Pfannenstills tabell är den placerad intill lös egendom, före företagshypotek. Detta beror på att 

panträtt i fast egendom inte krockar med företagshypoteket då de riktar in sig på helt olika 

egendomar. Fast egendom riktar in sig på fastigheten och dess tillbehör medan 

företagshypoteket på verksamhetens lösa egendom, även fast det låter som att det inte kan bli 

några frågetecken alls så finns det gällande industritillbehör lite frågetecken när de ska tillhöra 

vad. 

Huvudregeln gällande industritillbehör är att de anses tillhöra den fasta egendomen och därför 

panträtten i den fasta egendomen JB 2 kap. 3§ vare sig de har blivit fast monterade i byggnaden 

eller om de står fritt. Detta gäller dock endast när gäldenären själv äger fastigheten, om 

gäldenären hyr fastigheten som den bedriver verksamheten i anses dessa industritillbehör 

istället vara lös egendom och då tillhöra företagshypoteket. Det kan finnas en borgenär som har 

panträtt i fastigheten mot den som sedan hyr ut fastigheten till gäldenären, denna kan då yrka 

på att industritillbehören ska anses tillhöra fastigheten då det skulle ge den mer säkerhet. Detta 

skulle dock inte fungera då det för att industritillbehören ska ingå i fastigheten måste även 

gäldenären äga denna, här har företagshypoteket rätt till industritillbehören. Om gäldenären 

köper fastigheten under tiden som detta läge är skulle industritillbehören ändras till tillbehör i 

fastigheten skulle man kunna hävda. Det är så det funkar om det inte skulle finnas en befintlig 

företagshypotekshavare. När det finns en befintlig sådan så är det en tidsfrist på sex månader 

där företagshypoteket behåller rätten till industritillbehören och kan väcka talan om betalning 

eller att omförhandla sin säkerhet om den vill, exempelvis till panträtt i fastigheten eller att 

industritillbehören undantas från att tillhöra fastigheten och blir lös egendom och då fortsätter 

tillhöra företagshypoteket. 

När två rättigheter kan krocka är när dessa industritillbehör är köpta med ett 

återtagandeförbehåll. Här kom HD i rättsfallet NJA 1952 s 195 fram till att egendomen med 

förbehållet skulle anses tillhöra företagshypoteket om det gick utan att borgenären med 
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förbehållet inte tog skada. Att borgenären inte tar skada får anses vara att den får sin resterande 

fordran betald utav köpeskillingen, då går resterande del utav köpeskillingen till 

företagshypoteket. Detta skulle jag säga är en bra lösning då industritillbehör som är inköpta 

oftast har en specifik uppgift i en kedja av andra industritillbehör, där alla dessa behövs för att 

skapa de produkter som kan tänkas säljas. Om då ett av dessa industritillbehör är köpt med ett 

återtagandeförbehåll och säljaren då får tillbaka detta vid en utmätning, blir de andra 

industritillbehören sålda som en ofullständig kedja och kan då inbringa mindre köpeskilling i 

förhållande till om hela kedjan skulle säljas.  

Sist av de förmånsrätter jag gått igenom kommer den enskilda utmätningen. Det är när en 

borgenär inte har säkerhet i någon specifik egendom gentemot gäldenären utan begär utmätning 

för sin fordran hos KFM mot hela gäldenärens egendom. Det kan då bli att egendom med en 

förmånsrätt blir utmätt för denna borgenärs fordran. Om detta är fallet så går kortfattat denna 

borgenärs fordran efter alla de andra jag tagit upp; återtagandeförbehåll, panträtt i fast eller lös 

egendom och företagshypotek. 

5.3 Slutsats och vidare forskning 
Min slutsats är att tredje man har ett överlag bra skydd dagens rättsläge, där tredje man är 

relativt sårbar i sin rätt till egendomen är vid situationer där dennes egendom utmätts för 

gäldenärs fordran där äganderätten stödjs på dennes besittning av egendomen. Här anser jag att 

tredje man är sårbar då det presumeras att det är gäldenären är ägare till egendomen och det kan 

vara svårt att i vissa situationer och med viss egendom bevisa sin äganderätt till denna. 

Exempelvis att låna ut sin verktygssamling till en kompis som renoverar, här finns det inga 

registreringar eller liknande att styrka sin äganderätt med till skillnad om egendom i fråga skulle 

vara en bil. Här skulle rättsläget bli betydligt mer fördelaktigt vid en övergång till 

avtalsprincipen som har diskuterats tidigare i uppsatsen och av Lösöreköpskommittén.  

Om det blir aktuellt med en övergång från traditionsprincipen till avtalsprincipen så kan det 

vara aktuellt med vidare forskning om vad detta kommer att betyda för tredje mans säkerhet 

och även få för praktiska effekter på utmätningsmål och KFM arbete. SvJT har tagit in fyra 

författare att skriva var sin artikel runt ämnet avtalsprincipen mot traditionsprincipen när 

Lösöreköpskommittén fick i uppdrag att utreda en övergång till avtalsprincipen 

(http://svjt.se/svjt/2013/1044). Dessa författare är advokat Daniel Vargö, f.d. justitierådet 

Torkel Gregow, advokat Staffan Myrdal och justitierådet Dag Mattsson som även är en av de 

tre ledamöter som ingår i Lösöreköpskommittén. Denna samt SOU 2015:18, som är vad själv 

Lösöreköpskommittén kommit fram till i sin utredning, är intressanta att läsa forska hur dessa 

står sig mot varandra och hur dessa förslag kan tänkas påverka rättsläget.    
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