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Sammanfattning 
I uppsatsen har beneficieskyddet som finns vid utmätning av gäldenärens bostadsrätt utretts. 

Den skälighetsbedömning som ska göras har undersökts, där faktorerna socialt skydd och värdet 

på bostadsrätten varit i fokus. En kraftig ökning av bostadsrättspriserna under åren från 

beneficieregelns uppkomst har gjort bedömningen komplicerad. Värdet för bostadsrätter är idag 

jämförbart med värdet för fastigheter. Rättsläget är orättvist när en särbehandling av 

bostadsrättsägare sker och en borgenärs rätt till betalning kan bli beroende av vilken typ av 

bostad gäldenären besitter. Vidare har ett avskaffande av beneficieskyddet för bostadsrätter 

föreslagits när situationen ses ohållbar inför framtiden. En granskning av Kronofogdens 

verkställighet vid utmätning av gäldenärens fastighet har gjorts. Motsvarande skydd finns inte 

för fastigheter men efter målet Rousk mot Sverige i Europadomstolen har rättsläget förändrats. 

Kronofogden ska nu beakta de mänskliga rättigheterna och göra en proportionalitetsbedömning.  
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2 Inledning 
2.1 Bakgrund 
 

Beneficiereglerna utgör en grupp undantag från utmätning som ska tillämpas med hänsyn till 

gäldenärens behov. Undantagen regleras i 5 kap Utsökningsbalken (1981:774) (UB).  I 5 kap 

1§ 6 p. regleras utmätningsfrihet för bostadsrätter, undantaget har vissa begränsningar. 

Utmätningsfriheten gäller inte om gäldenären vid sitt förvärv av bostadsrätten åsidosatt 

tillbörlig hänsyn gentemot sina borgenärer. Inte heller om gäldenärens behov och bostadsrättens 

värde gör det oskäligt att den undantas från utmätning. Bedömningen av gäldenärens behov ska 

göras med hänsyn till dennes familj enligt 5 kap 2§ 1 st. UB. Om gäldenären eller någon 

familjemedlem lider av en allvarlig sjukdom ska särskilt hänsyn tas. En granskning om 

bostadsrätten har ett skäligt värde måste även göras1. 

 

Liknande skydd finns inte vid utmätning av en gäldenärs fastighet. I förarbetena till 

Utsökningsbalken underströk departementschefen att det fanns ett angeläget syfte att skydda 

gäldenärens och dennes familjs bostad från utmätning, men att fastigheter ofta representerade 

för höga värden för att kunna undantas från utmätning.2 Kronofogden har efter målet Rousk 

mot Sverige i Europadomstolen skyldighet att beakta den enskildes rätt till respekt för sitt hem. 

Kronofogden ska vid utmätning tillämpa proportionalitetsprincipen. Om utmätningen avser en 

fastighet eller bostadsrätt ska en avvägning göras mellan gäldenärens rätt till sitt hem och den 

sökandes rätt till betalning. Efter avgörandet har HD i NJA 2013 s. 1241 uttalat att 

Europakonventionen ska beaktas vid prövningen av sökandens och gäldenärens intressen enligt 

4 kap 3 §. I rättsfallet tillämpades även Barnkonventionen artikel 33. 

 

I uppsatsen analyseras det skydd som beneficiereglerna omfattar vid utmätning av gäldenärens 

bostadsrätt. Bedömningen av gäldenärens och familjens behov samt bedömningen av vad som 

är skäligt värde utreds och varför skyddet endast omfattar bostadsrätter som idag utgör lika 

betydande värden som fastigheter ifrågasätts. Kronofogdens förfarande vid verkställighet 

undersöks för att ta reda på vilket skydd som finns vid utmätning av gäldenärens fastighet. Även 

intresseavvägningen, försvarlighetsbedömningen och proportionalitetsprincipen studeras.  

 

2.2 Syfte  
 

Syftet med uppsatsen är att utreda det skydd som finns för en gäldenär och dennes familj vid 

utmätning av bostaden i form av bostadsrätt och fastighet. Den skälighetsbedömning som görs 

för att avgöra om en bostadsrätt kan undantas som beneficium ska utredas. Rättsläget kommer 

att ifrågasättas när värdet på bostadsrätter i dag kan jämföras med värdet på fastigheter, och 

beneficiereglerna inte gäller för fastigheter. Efter målet Rousk mot Sverige ska Kronofogden 

nu beakta de mänskliga rättigheterna. Vad det innebär och huruvida det fungerar som ett skydd 

vid utmätning av gäldenärens fastighet när myndigheten nu i varje enskilt utmätningsärende 

gör en försvarlighets- och proportionalitetsbedömning kommer att undersökas. 

 

  

                                                 
1 Gregow,2012,s. 136-137 
2 Prop 1980/81:8,s. 500 
3 Utmätning Uppdaterad version av KFM 901 utgåva 7 s. 97. 
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2.3 Metod 
 

En rättsdogmatisk metod kommer att användas för att fylla syftet och ge läsaren en tydlig bild 

av gällande rätt vid utmätning av gäldenärens bostadsrätt och fastighet.  Utredningen kommer 

göras med hjälp av lagstiftning, rättspraxis, lagförarbeten och den rättsdogmatiska orienterade 

litteraturen. Myndighetsföreskrifter kommer användas för att undersöka Kronofogdens 

verkställighet vid utmätning av en gäldenärs bostadsrätt och fastighet. 
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3 Exekutiv verkställighet 
 

Tvångsmässigt genomförande av förpliktelser kallas exekution. Vid betalningsskyldighet 

uppkommer två typer av exekution; specialexekution som avser utmätning och 

generalexekution som avser konkurs.  Vid exekutiva åtgärder som endast syftar till att tillgodose 

en borgenärs fordran används i allmänhet ordet utsökning. Begreppet omfattar genomförandet 

av förpliktelser som prövas i domstol eller annan specifik ordning s.k. verkställighet. 

Handräckning där direkt ingripande av exekutiv myndighet utan föregående prövning i domstol 

eller annan liknande ordning sker hänförs även till utsökning4. 

 

Reglerna i utsökningsrätten regleras främst i Utsökningsbalken (1981:774) (UB) som trädde i 

kraft 1 januari år 1982 och ersatte dåvarande 1877 års Utsökningslag. Den nya 

utsökningsbalken var ett resultat av ett omfattande utredningsarbete där syftet var att 

modernisera utsökningsrätten. Utsökningsbalken kompletteras med bestämmelser i 

Utsökningsförordningen (1981:981). Andra författningar som är av vikt i samhanget är Lagen 

(2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdens verksamhet, Lagen om indrivning av 

statliga fordringar m.m. (1993:891) samt Förvaltningslagen (1986:223). 

 

Kronofogden är den exekutiva myndighet som sköter verkställigheten av exekutionstitlar. 

Kronofogdens verksamhet regleras i förordningen (2007:781) med instruktion för 

kronofogdemyndigheten. Enligt denna ansvarar myndigheten för frågor gällande verkställighet 

enligt UB och andra författningar. Den genomgripande arbetsuppgiften för Kronofogden är 

handläggning i enskilda och allmänna mål för att driva in skulder i syfte att borgenären ska få 

betalt för sin fordran5. Enligt 1 kap 1§ UB är en grundläggande förutsättning för verkställande 

att det finns en dom eller annan exekutionstitel som innefattar en förpliktelse exempelvis en 

betalningsskyldighet. Betalningsförpliktelse är den vanligaste typen av förpliktelse som 

verkställs genom utmätning. Exekutionstiteln avser en skriftlig handling. Utmätning kan i en 

del fall ske utan exekutionstitel för vissa fordringar med stöd av bestämmelse i lag. En 

exekutionstitel verkställs som regel endast mot den som anges förpliktigad i urkunden. I UB 

finns ingen tidsbegränsning för en exekutionstitels verkställbarhet. Det är de allmänna reglerna 

om preskription som gäller6. 

 

Utmätning kan ske i två olika former; sakutmätning och löneutmätning. Sakutmätning innebär 

att Kronofogden tar egendom från gäldenären i anspråk och realiserar denna, varefter de 

inkomna medlen används till betalning av borgenärens fordran. Förfarandet sker vanligen i tre 

led; utmätningsbeslut-realisation-redovisning. Termen utmätning förekommer i två betydelser 

såväl i lagtext som i förarbeten och kommentarer. Den används som benämning på institutet 

utmätning. Vid själva utmätningsförfarandet används termen som beteckning på det första ledet 

i förfarandet, det ovan nämnda utmätningsbeslutet. Skyldighet att flytta från en bostadsrätt eller 

fastighet verkställs genom avhysning. Under förutsättning att förpliktelserna avser en 

nyttjanderättshavare eller tidigare ägare. Förpliktigande skiljs från besittningen till fastigheten 

eller utrymmet och dennes egendom förs bort. Avhysning verkställs vanligen genom 

Kronofogden. 

 

                                                 
4 Gregow,2012, s. 21 
5 SOU 2016:8 s 51-52 
6 Heuman,2014,s. 122-123 
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Löneutmätning innebär att lön och andra ersättningar kan utmätas. En arbetsgivare eller annan 

part som betalar ut lönen eller ersättningen kan då innehålla viss del som redovisas för 

Kronofogden. 

 

Skillnad görs mellan allmänna och enskilda mål. I allmänna mål ska Kronofogden som 

företrädare för borgenären i det här fallet staten, ta till vara dennes rätt och se till att 

verkställighet sker. Samtidigt ska Kronofogden se till att handlägga målet objektivt utan att ge 

staten orättvisa fördelar7. 

 

Enskilda mål gäller civilrättsliga skyldigheter, där är sökanden i regel en fysisk person eller 

annan juridisk person än staten eller kommunen. Reglerna i UB gäller såväl i allmänna som i 

enskilda mål om inte annat är föreskrivet. Skillnaden mellan målen har endast betydelse när det 

gäller Kronofogdens behandling8. 

 

3.1 Utmätning 
 

När en gäldenär vägrar eller inte kan betala sin skuld måste det finnas en rättsordning som 

tillhandahåller medel så att gäldenären tvingas prestera vad som åligger denne. Vid 

specialexekution när gäldenären inte är villig att fullgöra sin prestation finns regler i UB för att 

underlätta förfarandet. Men då krävs det att sökanden har en exekutionstitel. En borgenär som 

inte får betalt för sin penningfordran kan med hjälp av en exekutionstitel hos Kronofogden 

ansöka om utmätning9.  Ansökan ska lämnas till Kronofogden.  Om sökandet begärt utmätning 

av specifik egendom har myndigheten inte skyldighet att efterforska annan egendom. 

När en komplett och korrekt ansökan inkommit ska myndigheten vanligen underrätta 

gäldenären, som då oftast betalar sin skuld. Sker ingen betalning går Kronofogden vidare med 

ärendet och startar en undersökning av om utmätningsbar egendom finns. Undersökningen ska 

med hänsyn till ansökans innehåll, gäldenärens förhållande och omständigheter i övrigt samt 

tillkommande uppgifter ske i den utsträckning som anses nödvändig. I UB 4 kap 3-7 §§ anges 

utmätningsordningen. Huvudprincipen är att den egendom som är enklast och billigast ska 

utmätas i första hand 4 kap 2 § UB anger: 
  

’’ Genom utmätning får tagas i anspråk egendom som ej är undantagen på grund av bestämmelse i denna balk 

eller på grund av särskild föreskrift’’. 

 

Vidare måste fem förutsättningar vara uppfyllda för att utmätning ska kunna ske: 

 

1. Egendomen ska tillhöra gäldenärerna. Där reglerna för fast egendom finns i 4 kap 24 § 

UB och lös egendom anges i 4 kap 17 § UB.  Förrättningsmannen bedömer om 

egendomen tillhör gäldenären eller inte, om utfallet blir att utmätning kan ske måste 

Kronofogden kunna visa i sin utredning att egendomen tillhör gäldenären10. För att 

utmätningsförfarandet ska fungera effektivt finns hjälpregler i 4 kap 18 § UB, de s.k. 

presumtionsreglerna. 4 kap 18 § 1 st. anger att egendom som gäldenären har i sin 

besittning kan anses tillhöra gäldenären utan att Kronofogden har någon specifik 

utredning som visar det. En förutsättning för detta är att det tydligt framgår att 

egendomen inte tillhör någon annan än gäldenären. 

 

                                                 
7 Gregow,2012,s. 32-33, 35. 
8 Heuman,2014,s. 115 
9 Håstad,2000 s. 94- 95 
10 Mellqvist 2012 s. 28-30 
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2. Egendomen ska vara överlåtbar. Vissa tillgångar kan på grund av sin beskaffenhet inte 

utmätas, exempelvis fordran på framtida underhållsbidrag. En givare eller testator kan 

i gåvobrev eller testamente ange ett förbud mot att egendomen överlåts, ett sådant 

förbud ska respekteras även i utmätnings sammanhang. Förbud mot överlåtelser kan 

även framgå direkt i lagtext. 

 

3. När syftet med själva utmätningen är att borgenären ska få betalt måste egendomen ha 

ett förmögenhetsvärde, alltså ett ekonomiskt värde. Värdet bör inte vara för litet. Det 

uttrycks i 4 kap 3 § UB11. Det kan vara svårt att avgöra om en försäljning av 

fastigheten ger ett överskott till utmätnings borgenären. När borgenären kan bli 

ansvarig för förrättningskostnaderna om dessa inte täcks genom försäljning av 

fastigheten är det viktigt att utreda vad konsekvenserna av utmätningen kan bli. 

Kronofogden ska inte underlåta utmätning för att myndigheten eller den enskilde 

förrättningsmannen anser att åtgärden är stötande eller oetiskt. Uppfyller egendomen 

kraven för utmätning ska den utmätas12.  

 

4. Tillgångar som tillsammans utgör en ekonomisk enhet får inte splittras, det framgår av 

4 kap 6  § 1 st. UB. Detta eftersom de oftast är värda mer tillsammans än summan av 

värdet på de enskilda delarna. 

 

5. Även om förutsättningarna i 1-4 p. är uppfyllda får egendom inte utmätas om den är 

föremål för gäldenärens beneficium enligt 5 kap 1 § UB. Hänsyn ska även tas till 

gäldenärens familj enligt 5 kap 2 § UB. Reglerna i 5 kap 1§ 1-4 p. UB har ett socialt 

syfte och ska skydda gäldenären från att helt ruineras. I 5-6 p. finns regler om 

gäldenärens bostad. Av femte punkten följer att gäldenärens hyresrätt inte kan 

utmätas. I sjätte punkten tas bostadsrätt upp, där är läget annorlunda. Huvudregeln är 

att en bostadsrätt som utgör gäldenärens stadigvarande bostad kan undantas från 

utmätning. Men paragrafen är försedd med några undantag som kommer redogöras för 

i 4.1 13.  

  

                                                 
11 Mellqvist 2012 s 31-33, se även Gregow 2012 s. 109 
12 Utmätning Uppdaterad version av KFM 901 utgåva 7,s. 101 
13 Mellqvist,2012,s. 34-35 
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4 Gäldenärens beneficium 
 

I 5 kap 1 § 1-7 p. UB regleras gäldenärens beneficium. Enligt dessa regler får gäldenären behålla 

vad denne behöver för sin försörjning. Beneficiereglerna ger även ett visst skydd för hem och 

personliga tillgångar. Frågan om vad som bör undantas från utmätning skall bedömas i det 

enskilda fallet med hänsyn till gäldenärens egna behov samt familjemedlemmarnas. Det 

framgår av 5 kap 2 § 1 st. UB som reglerar övriga familjens behov. 5 kap 2 § 2 st. UB anger att 

särskild hänsyn ska tas när det gäller funktionshindrade eller allvarligt sjuka, dessa personer 

kan ha ett större behov av beneficium. Beneficiereglerna utgör ett undantag från principen att 

en gäldenär med alla tillgängliga tillgångar ska göra rätt för sig. Av HD:s praxis framgår att 

beneficiereglerna inte bör tolkas vidare än sin ordalydelse. Utmätningsfrihet bör inte grundas 

på en analog lagtolkning14.  

 

Kronofogden ska vid utmätning i enlighet med 5 kap 1 och 2 §§ UB undanta egendom med  

hänsyn till gäldenärens behov av försörjning för sig själv och sin familj. Det kan vara svårt att 

uppskatta vad detta behov innebär. Därför ska gäldenären i första hand ge Kronofogden de 

uppgifter som behövs för bedömningen enligt 5 kap 14 § UB. En viktig faktor att ta hänsyn till 

i uppskattningen är att reglerna inte är kopplade till endast egendomen. Gäldenärens och dennes 

familjs behov ska ingå, därför skiljer sig bedömningen åt i det enskilda fallet15. 

 

4.1 Beneficiereglerna om bostadsrätt 
 

I 1877 års utsökningslag framgick enligt 65 § mom, 5 utsökningslagen att hyresrätt till lägenhet 

som tjänade gäldenärens stadigvarande bostad kunde undantas från utmätning. I propositionen 

1971 fanns skilda meningar under remissbehandlingen om att utmätningsfrihet även skulle 

omfatta bostadsrätter. Departementschefen anförde att det fanns starka sociala skäl som talade 

för att undantagen från utmätning även skulle omfatta bostadsrätter. Bostadsrättshavaren ansågs 

i dessa fall ha ett lika stort skyddsbehov som en hyresgäst. Skyddet skulle väga tyngre än 

intresset att utnyttja det ekonomiska värdet i bostadsrätten. Departementschefen höll med 

lagberedningen om att lagregeln borde varit sådan att en bostadsrätt kunde undantas så länge 

den tjänade gäldenärens och/eller dennes familjs stadigvarande bostad. Med hänsyn till 

borgenärerna skulle bostadsrätten inte kunna utmätas om gäldenären vid förvärvandet åsidosatt 

tillbörlig hänsyn gentemot sina borgenärer. Utmätningsfriheten skulle inte heller gälla om det 

med hänsyn till gäldenärens behov och värdet på bostadsrätten ansågs oskäligt att undanta 

bostaden från utmätning. En bedömning av detta skulle ske i det enskilda fallet. Nyproducerade 

bostadsrättslägenheter kunde ge vägledning om vad som var skäligt värde för att 

utmätningsfrihet skulle tillämpas. Vidare diskuterades att det inte var ovanligt att 

bostadsrättshavare pantsatte bostadsrätten i samband med exempelvis upptagande av lån till 

grundavgifter. Men ett principiellt förbud mot utmätning av en bostadsrätt hindrade inte 

panthavaren från att utmäta sin fordran enligt 67 § 1 mom Utsökningslagen16.  

 

Bestämmelsen om utmätningsfrihet för bostadsrätt till lägenhet som tjänar gäldenärens 

stadigvarande bostad infördes i 1971 års Utsökningslag. I propositionen till nuvarande 

utsökningsbalk kritiserade advokatsamfundet bestämmelsen. De hävdade att gäldenärer med 

bostadsrätter till ett värde på tiotusentals kronor vid konkurs där samma princip gällde 

åberopade lagregeln till stöd för att få behålla bostadsrätten. Efter konkursen var avslutad sålde 

                                                 
14 Heuman, 2014,s. 149 
15 Utmätning Uppdaterad version av KFM 901 utgåva 7,s. 107 
16 Prop 1971:12,s.89-90 
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sedan gäldenären bostadsrätten och flyttade in i en hyreslägenhet. Därför föreslogs en ändring 

av lagregelns formulering så att en bostadsrätt kunde utmätas om det inte med hänsyn till 

gäldenärens behov eller bostadsrättens värde var oskäligt. 

Sveriges villaägarförbund anförde att det som framförts gällande undantagande av hyresrätter 

och bostadsrätter även skulle gälla fastigheter. Det framstod som omotiverat enlig deras mening 

att göra skillnad mellan en bostadsrätt och en fastighet. De ansåg att lagregeln skulle utformas 

så att en fastighet i enlighet med vad som gällde för en bostadsrätt kunde undantas från 

utmätning. Endast fastighetsägareförbundet och LO anslöt sig till förslaget. Riksskatteverket 

anförde att värdet på bostadsrätter på flera orter i landet var likvärdiga med de värden som 

fastigheter representerade. Fast egendom var ett vanligt utmätningsobjekt vars påtrycknings 

effekt var stark, denna verkan kunde försämras om framställningen bifölls. 

Föredraganden yttrade att det nuvarande skyddet mot utmätning av bostadsrätter inte skulle 

avskaffas eller ändras på det sättet som en av remissinstanserna föreslagit. Framställningen om 

att även fastigheter skulle omfattas av skyddet hade avslagits av övriga remissinstanser. Vidare 

anfördes att det var ett angeläget syfte att skydda gäldenären och dennes familjs bostad från 

utmätning. Men möjligheten till utmätning hade många gånger en indirekt verkan då en 

gäldenär betalade sin skuld sedan utmätning aktualiserats. Denna verkan skulle gå förlorad till 

nackdel för indrivningen om fastigheter undantogs från utmätning. 

Inte heller pantbrev i fastigheten skulle kunna utmätas därför föreslogs inte utmätningsfrihet av 

fastighet17. De idag rådande beneficium reglerna omfattar alltså endast hyresrätter och 

bostadsrätter. 

 

4.2 Bostadsrätt: undantag från utmätning 
 

En bostadsrätt som används av gäldenären till stadigvarande bostad kan undantas från 

utmätning enligt 5 kap 1§ 6p UB. Med beaktande av risken för missbruk har några 

begränsningar uppställts. Utmätningsfrihet gäller inte om gäldenären vid förvärvandet av 

bostaden åsidosatt tillbörlig hänsyn mot sina borgenärer. Avsikten med regeln är att hindra 

gäldenären att förvärva en bostadsrätt och undandra sina borgenärer kapital. Så kan vara fallet 

om en insolvent person förvärvar en bostadsrätt och på det sättet undandrar sina borgenärer 

banktillgodohavanden eller andra utmätningsbara resurser18. Utmätningsfrihet gäller inte om 

det med hänsyn till gäldenärens behov eller bostadsrättens värde är oskäligt att utmäta den19. 

Bedömningen ska avgöras i det enskilda fallet. I propositionen till UB angavs att priset på 

nyproducerade lägenheter kunde ge vägledning om vad som skulle vara skäligt för att en 

bostadsrätt skulle kunna undantas från utmätning. Om värdet på lägenheten inte översteg vad 

som ansågs normalt för en bostadsrätt i den storleken och med den beskaffenheten eller översteg 

vad som tycktes som skäligt med hänsyn till gäldenärens behov kunde bostadsrätten undantas 

från utmätning.20.   

 

Skälighetsbedömningen har blivit mer avancerad i takt med att priset på bostadsrätter ökat 

särskilt i storstadsområdena. Vid uppkomsten av lagrummet representerade en normal 

bostadsrätt relativt begränsade värden. Under denna tid var de flesta bostadsrätter därför 

utmätningsfria. Utvecklingen på bostadsmarknaden har lett till att bostadsrätterna kraftigt ökat 

i antal och för många har dom blivit ett alternativ till villafastighet. Det stigande priserna har 

medfört att tillämpningen av 5 kap 1 § 6 p UB nu har blivit problematisk. Den nuvarande 

                                                 
17 Prop 1980/81:8,s. 498-499 
18 Gregow,2012,s. 136 
19 Utsökningslagen 5 kap §1 6 p. 2 meningen. 
20 Prop 1971:12,s. 89 
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ordningen är egendomlig. Bostadsrätter som representerar höga värden är utmätningsfria medan 

villafastigheter i samma prisklass inte har något skydd alls. Torkel Gregow konstaterar att den 

rådande situationen knappast kan ses som acceptabel för framtiden21. 

 

Bedömningen om en bostadsrätt ska undantas från utmätning ska ske med särskild hänsyn till 

vad gäldenärens familj brukar och behöver, det framgår av 5 kap 2§ 1 st. UB. Om gäldenären 

eller någon i dennes familj lider av funktionshinder eller allvarlig sjukdom ska det särskilt 

beaktas enligt 5 kap 2 § 2 st. UB. Egendom förenad med panträtt hindras inte från att utmätas 

av bestämmelserna om beneficium enligt 5 kap 13 § UB. I praktiken förenas ofta ett anskaffande 

av en bostadsrätt med ett banklån. Banken får då säkerhet i form av pant vilken 

beneficiereglerna inte kan åberopas mot22. 

 

4.3 Aktuell praxis 
 

4.3.1 NJA 1987 s. 575 I och II 

 

I NJA 1987 s. 575 I var frågan om en bostadsrätt som tjänade gäldenärens stadigvarande bostad 

kunde undantas från utmätning enligt 5 kap 1§ 6p. UB. I domskälen anförde HD att lägenheten 

inte kunde anses överstiga vad gäldenären behövde som bostad för sig och sin familj. Denne 

fick därför anses ha behov av lägenheten. Bostadsrättens värde uppskattades av 

förrättningsmannen till ca 275 000 kronor. Lagens utformning skulle tolkas så att 

utmätningsförbud var huvudregeln. Vidare anfördes att den prisutveckling som skett på 

marknaden under de senaste åren för bostadsrätter inte kunde förbises. Många bostadsrätter låg 

på samma prisnivå eller högre än småhusfastigheter vilka inte omfattas av utmätningsfrihet. Att 

tillämpa lagregeln på ett sådant sätt som gjorts år 1971 vid bestämmelsens uppkomst hade 

inneburit att en bostadsrätt på flera hundra tusen kronor kunde undantas från borgenärerna. Det 

skulle strida mot de inskränkningar som gjorts för att egendom av betydande värde skulle kunna 

undandras borgenärerna.  

 

HD framhöll att det i frågan om utmätningsfrihet inte skulle ha betydelse huruvida en gäldenär 

vid sitt förvärv av bostadsrätten endast betalat en bråkdel av det rådande värdet, eller om denne 

betalat ett högre belopp. Inte heller skulle det spela någon roll hur länge gäldenären innehaft 

bostadsrätten. Trots att gäldenären och familjemedlemmarna konstaterades ha behov av 

lägenheten ansåg HD att det var oskäligt att undanta bostadsrätten från utmätning.  

 

I NJA 1987 s. 575 II yttrade HD att utmätningsfrihet vid utmätning av bostadsrätt enligt vad 

som då angavs i 27§ 2 st. och 97§ 1 st. KL hade motsvarande tillämpning vid konkurs.  

Lägenheten ansågs inte överstiga vad gäldenären behövde för sig och sin hustru. Därför hade 

gäldenären behov av lägenheten.  Konkursförvaltarens uppskattning låg till grund för bostadens 

värde. Bedömningen utgick ifrån ett bostads värde på 275 000 kronor. Värdet var så högt att 

även om gäldenären och dennes hustru var i behov av lägenheten kunde den inte undantas från 

utmätning. 

 

I NJA 1987 s. 575 I och II anförde HD att uttalandena i förarbetena inte längre kunde ses som 

vägledande vid tillämpningen av beneficiereglerna. I båda rättsfallen ansågs gäldenärerna vara 

i behov av lägenheten för sig och sin familj. Men HD menade att värdet på bostadsrätten i båda 

fallen var så höga att det var oskäligt att undanta den från utmätning. 

                                                 
21 Gregow,2012,s.138-139. 
22 Mellqvist,2012,s 36 
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Analys: 

 

När beneficiereglerna utgör ett undantag från gäldenärens skyldighet att göra rätt för sig, måste 

det inskärningar som tagits med i lagregel anses väga tungt. Huvudregeln om utmätningsfrihet 

bör inte tolkas så att bostadsrätter med betydande värden kan undantas från utmätning även om 

gäldenären anses ha behov av bostadsrätten. Därför gjordes ett avsteg från 1971 års lagregel 

med ståndpunkt i att det vore oskäligt att undanta bostadsrätter med värde på 275 000 kronor. 

 

4.3.2 NJA 1989 s. 409 

 

I NJA 1989 s. 409 I anförde HD i domskälen att vad som avsåg hänsyn till gäldenärens behov 

i första hand gällde frågan om bostadsrättens storlek eller beskaffenhet och om dessa faktorer 

översteg vad gäldenären ansågs behöva. Gäldenärens svårigheter att skaffa en annan bostad på 

orten skulle enligt HD inte vägas in i bedömningen. Vidare anfördes att den i målet aktuella 

lägenheten inte översteg vad gäldenären och dennes familj behövde. Bostadsrätten var av 

Kronofogden värderad till 150 000 kronor. Huruvida gäldenären betalat endast en mindre del 

av bostadsrättens dagsvärde vid förvärvande och hur länge gäldenären innehaft bostadsrätten 

skulle inte tas med i bedömningen. Vidare anfördes att det blev problematiskt om bostadsrätter 

i samma utsträckning som vid tillkomsten av 1971 års lagregel undantogs från utmätning.  I 

takt med att priserna för bostadsrätter stigit, särskilt i storstadsområdena, skulle bostadsrätter 

som representerar ett värde på flera hundratusen kronor kanske till och med mer bli 

utmätningsfria.  

 

I målet framställdes material från HSB som visade prisutvecklingen på bostadsrätter i olika 

delar av landet under åren 1980-1988. Uppgifterna avsåg den genomsnittliga överlåtelse 

summan för alla överlåtelser under var och ett av de nämnda åren utan att hänsyn till 

lägenhetens ålder, storlek och standard tagits med. Av materialet framgick att priserna 

fyrdubblats samt att ökningen var störst i storstadsområdena. Priserna för bostadsrätter hade 

inte följt den allmänna prisutvecklingen utan ökat väsentligt därutöver. Att fastställa ett visst 

belopp som högst godtagbara för att utmätningsfrihet skulle gälla ansågs inte förenligt med 

bestämmelsen, där en bedömning skulle ske i varje enskilt fall. Men ett klart behov av att få en 

ungefärlig nivå som utgångspunkt fastslagen konstaterades föreligga vid tillämpningen av 5 

kap 1§ 6p. för att underlätta skälighetsbedömningen. 

 

De i målet nämnda uppgifterna från HSB fick tjäna som vägledning vid utformandet av 

gränsvärdet. Uppgifterna visade att prisnivån låg på omkring 180 000 kronor. Ett sådant 

gränsvärde menade HD kunde leda till att bostadsrätterna i storstadsområdena inte skulle 

omfattas av utmätningsfrihet, men att så även skulle blivit fallet om högre värden godtagits som 

riktpunkt. Med beaktande av de bostadssociala skälen och den i 1987 års rättsfall intagna 

ståndpunkt om skäligt värde ansåg HD att en allmän riktpunkt vid skälighetsbedömningen bör 

ligga på 200 000 kronor. Gränsvärdet skulle iallafall gälla för familjebostäder men lägre värden 

skulle kunna tillämpas vid mindre bostadsrättslägenheter. HD poängterade att den angivna 

principen kunde komma att omprövas ifall prisutvecklingen ökade väsentligt. Lägenheten som 

tjänade gäldenärens och dennes familjs stadigvarande bostad och som värderats till 150 000 

kronor undantogs från utmätning. 

 

Skiljaktiga JustR Palm anförde att det som låg till grund för 1971 års lagstiftning inte längre 

var hållbart. Det uttalanden departementschefen tidigare gjort om inskränkningar gällande 

utmätningsfrihet till skydd för borgenärerna, kunde inte längre ha samma innebörd när 
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prisutvecklingen stegrat. Om hänsyn endast togs till denna faktor blev bostadsrättslägenheter i 

det närmaste jämförbara med småhus och så gott som utmätningsbara.  

 

JustR Gregow anförde att HD:s satta belopp på 200 000 kronor var att gå allt för långt när det 

gällde utmätningsfrihet. I 1987 års rättsfall sades att vägledning utöver uppgiften om avgifter 

som tas ut för nyproducerade bostadsrätter skulle vara värdet på en normal bostadsrätt. Här 

åsyftades att om värdet inte översteg vad som ansågs normalt för en lägenhet av den 

beskaffenheten och storleken som var skäligt med hänsyn till gäldenärens behov kunde 

lägenheten undantas från utmätning. Med bakgrund i detta kunde det inte anses riktigt att i det 

aktuella målet utgå ifrån det för tiden rådande genomsnittsvärdet och sätta ett relativt högt 

riktvärde. Geregow beaktade särskilt de bostadssociala skälen som legat till grund för 

gäldenärens beneficium och de principiella ståndpunkter som fastslagits i 1987 års rättsfall. 

Utifrån dessa var enligt honom högst godtagbara värde vid skälighetsbedömningen 150 000 

kronor. Riktvärdet kunde med hänsyn till prisutvecklingen komma att jämkas. 

 

I NJA 1989 s. 409 II angav HD i domskälen att den i målet aktuella bostadsrätten som värderats 

till 125 000 kronor inte med hänsyn till dess storlek eller eljest översteg vad gäldenären och 

dennes familj behövde därför ansågs gäldenären ha behov av lägenheten. Bostadsrätten 

undantogs från utmätning. 

 

Skiljaktiga JustR Palm anförde att det vid skälighetsbedömningen aktualiserades flera frågor 

som inte skulle tas med i utredningen; Huruvida gäldenären vid sitt förvärv av bostadsrätten 

betalat endast en liten del av vad det rådande värdet eller ett högre belopp. Inte heller hur länge 

gäldenären innehaft bostadsrätten eller om den var pant skriven. 

 

I NJA 1989 s. 409 III yttrade HD i domskälen att den i målet aktuella bostadsrätten som 

värderats av Kronofogden till 70 000 kronor inte med hänsyn till dess storlek eller eljest 

översteg gäldenärens behov.  Gäldenären hade därför behov av lägenheten som undantogs från 

utmätning. 

 

I NJA 1989 s. 409 IV anförde HD i domskälen att lägenheten värderats av Kronofogden till 100 

000 kronor. Lägenheten ansågs inte med hänsyn till storlek eller eljest överstiga vad gäldenären 

behövde. Gäldenären hade därför behov av lägenheten som undantogs från utmätning. 

 

Analys: 

Sammanfattningsvis gjordes i NJA 1989 s. 409 I-IV några principiella uttalanden gällande 

skälighetsbedömningen bl.a. att: utsikterna för gäldenären att erhålla en annan bostad på orten 

inte ska vägas in. Det inverkar inte på bedömningen om bostadsrätten är pantsatt. Bostadens 

värde utan belastningen ska ligga till grund vid skälighetsbedömningen. Även om en 

bedömning ska ske i det enskilda fallet fastställdes i NJA 1989 s. 409 I en riktlinje för vad som 

är högst godtagbara värde för att en bostadsrätt ska kunna undantas som beneficium. 

4.3.3 NJA 1990 s. 261 

 

I NJA 1990 s. 261 bodde gäldenären ensam i en lägenhet på två rum och kök som av 

Kronofogden värderades till 210 000 +/- 10 000 kronor. HD yttrade i domskälen att det i 

skälighetsbedömningen utöver lägenhetens höga värde och faktumet att gäldenären bodde 

ensam skulle tas hänsyn till gäldenärens specifika behov. Gäldenären var rullstolsbunden och 

lägenheten hade anpassats till dennes handikapp. Därför hade gäldenären särskilt behov av 
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bostadsrätten. Med beaktande av detta ansågs det inte oskäligt att lägenhet undantogs från 

utmätning. Som nämnts ovan i 4.2 ska särskild hänsyn i beneficiefrågan tas enligt 5 kap 2 § 2 

st. UB till om gäldenären eller någon i dennes familj lider av funktionshinder eller allvarlig 

sjukdom. I rättsfallet konstaterades att lägenheten hade ett betydande värde men att gäldenärens 

behov av bostaden vägde tyngre.   

 

4.3.4 NJA 2004 s. 373 I-IV 

 

NJA 2004 s. 373 Gällde en lägenheten som var gäldenärens stadigvarande och värderats till 265 

000 kronor. Föredragande rev.sekr Kristen Dieden anförde att materialet från Statistiska 

Centralbyrån visade betydande skillnader angående det genomsnittliga överlåtelse värdet på 

bostadsrätter. Värdet visade stor variation beroende på vart i landet bostadsrätten låg. 

Genomsnittsvärdet var år 2002 470 000 kronor jämfört med 180 000 år 1989. En konsekvens 

av prisutvecklingen kunde leda till att bostadsrätter i stället för att vid utmätning jämföras med 

hyresrätter kunde komma att jämställas med småhus. Vid en sådan situation skulle det som 

angavs i förarbetena om de starka sociala skälen för utmätningsfrihet noga beaktas. Regeringen 

avsåg att tillsätta en utredning som skulle se över de utsökningsrättsliga frågorna. Där borde det 

i sammanhanget vara lämpligt att behandla frågan om beneficium för bostadsrätter. Vidare 

yttrade föredraganden att det i målet inte fanns tillräckligt med underlag för att ange en gräns 

för utmätningsfrihet. Inte heller fanns skäl att avvika från den riktlinje som uppställts i 1989 års 

rättsfall.  

 

I domskälen menade HD att den tillgängliga statistiken gav stöd åt att de 200 000 kronor som 

angavs som riktlinje i 1989 års rättsfall i det för tiden rådande läget motsvarade iallafall 500 

000 kronor. Frågan HD tog ställning till var om prisutvecklingen gav anledning att ställa upp 

nya principer för utmätningsfrihet gällande bostadsrätter. En höjning av gränsvärdet kunde ske 

om tillämpande av det oförändrade värdet ledde till att utmätningsfrihet inte längre omfattande 

ett stort antal fall där de bostadssociala skäl som fanns vägde tyngst. I målet ansågs det inte 

finnas tillräckliga skäl att förändra 1989 års gränsvärde vid skälighetsbedömningen. Däremot 

skulle hänsyn tas till den förändring av penningvärdet som skett. Vilket innebar att 

utmätningsfrihet skulle gälla för bostadsrätter som utgjorde familjebostäder vars värde inte 

översteg 300 000 kronor. Ett lägre värde kunde komma att tillämpas på mindre bostadsrätter. 

Utmätning av bostadsrätten fastställdes därför. 

I 2004 s.373 II hade en bostadsrätt värderats av Kronofogden till 400 000 kronor. HD anförde 

att lägenheten inte översteg vad gäldenären och dennes familj behövde. Utmätning av bostaden 

fastställdes trots detta när bostadsrätten var av betydande värde. 

  



 

 

12 

 

4.4 Skälighetsbedömningen 
 

Tabell 1 Bostadsrätts-och villapriser i januari år 2016 

Genomsnittspris kronor/kvm Tabell hämtat från SOU2016:81 s. 398 

På grund av de stigande bostadspriserna i landet har skälighetsbedömningen blivit allt svårare. 

I ovan nämnda rättspraxis har HD senast i 2004 års rättsfall redogjort för att skäligt pris bör 

vara 300 000 kronor. När prisutvecklingen de senaste åren ökat kraftigt framförallt i 

storstadsområdena har bostadsrätter kommit att utgöra betydande ekonomiska värden. I många 

fall högre värden än fastigheter (se tabell 1). Bostadsrätterna i storstadsområden har oftast ett 

sådant högt värde att det är oskäligt att utmäta dem. En gäldenär vars obelånade bostadsrätt 

utgör ett värde precis under riktlinjen på 300 000 kan undanta bostadsrätten från utmätning. 

Medan en fastighetsägare å andra sidan som äger ett småhus med samma värde kan få 

fastigheten utmätt av Kronofogden.  

 

I SOU 2016:81 ifrågasätter utredningen varför bostadsrättsinnehavare ska ha ett starkare skydd 

än andra bostadsägare. De konstaterar även att det inte är tillfredsställande att gäldenärer 

behandlas olika beroende på var i landet de bor, vilken boendeform de har och hur 

bostadspriserna utvecklas. När en bostadsrätt idag i flertalet fall betingar högre värden än 

småhusfastigheter är det svårt att finna skäl till bostadsrättshavarens särbehandling. 

Gäldenärens boendeform bör inte vara avgörande för om en borgenär kan få betalt för sin 

fordran. Utredningen föreslår att den rådande beneficium regleringen som gör så att 

bostadsrätter kan undantas tas bort. Därigenom kommer bostadsrätter att kunna utmätas på 

samma sätt som småhusfastigheter. Vilket leder till att gäldenärer och borgenärer behandlas 

lika och gäldenärens incitament att betala sina skulder innan utmätning sker kommer att bli 

större. I dagens samhälle finns ett starkt behov av ett socialt skydd, det bör emellertid inte vara 

annorlunda för en fastighetsägare. Skyddet får tillgodoses genom att Kronofogden i förfarandet 

gör en försvarlighetsbedömning se 5.1 och proportionalitetsbedömning se 5.3 . De metoder som 

används vid utmätning av småhusfastighet av Kronofogden kommer alltså vidare tillämpas 

även på bostadsrätter23. 

  

                                                 
23 SOU 2016:81,s. 398-399 

 Bostadsrätt Villa 

Riket 37 809 22 454 

Stor-Stockholm 55 856 42 009 

Centrala Stockholm 87 669 - 

Stor-Göteborg 37 570 32 585 

Centrala Göteborg 55 447 - 

Stor-Malmö 24 137 23 332 

Centrala Malmö 26 739 - 

Ej storstad 19 697 15 513 
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5 Utmätning av fast egendom 
 

Reglerna för utmätning av fast egendom skiljer sig åt från vad som gäller vid lös. Den fasta 

egendomen är av särskilt slag. Den har ofta ett såväl socialt som ekonomiskt värde och utgör 

en betydelsefull säkerhet vid kreditgivning. I Jordabalken (1970:994) 1 kap 1 § framgår att 

’’fast egendom är jord, som är indelad i fastigheter’’. Till fastigheten hör vanligen de byggnader 

som finns på fastigheten samt tillbehör av olika slag till fastigheten eller byggnaden. För att 

utmätning av en fastighet ska kunna ske krävs att sökanden enligt 4 kap 5 § UB begär de. 24 

 

De allmänna förutsättningarna som tidigare redovisats i 3.1 för utmätning av lös egendom ska 

vara uppfyllda för att fast egendom ska kunna utmätas.  Vidare ska Kronofogden även göra en 

proportionalitetsbedömning. Sedan fallet Rousk mot Sverige i Europadomstolen har 

Kronofogden i utmätningsärenden behövt iaktta Europakonventionen. Vid utmätning av en 

fastighet blir proportionalitetsbedömningen särskilt viktig. I NJA 2013 s. 1241 har skyddet för 

den enskildes rätt till sitt hem lyfts fram. I rättsfallet gjordes en avvägning mellan sökandens 

och gäldenärens intressen enligt 4 kap 3§ UB med beaktande av Europakonventionen och 

Barnkonventionen. Vidare ska redogöras för den försvarlighetsbedömning se 4.1 och 

intresseavvägning se 4.2  som Kronofogden måste göra vid utmätning av gäldenärens fastighet. 

Samt hur dessa ska ställas i relation till Europakonventionen. 

 

Hur mycket en utmätning och försäljning av en fastighet inbringar kan vara besvärligt att utreda 

för Kronofogden. För att utmätning av fastigheten ska kunna ske måste den ha ett övervärde 

d.v.s. fastighetens värde ska vara större än pantbrevsinnehavarens fordringar.  Vid bedömning 

av detta behöver Kronofogden utreda: 

 

 Vad en försäljning av fastigheten inbringar 

 Om fastigheten är belånad 

 Vilka kostnader som kan uppkomma vid en exekutiv försäljning 

 

Innan en utmätt fastighet säljs ska den värderas av Kronofogden. En utredning om fastighetens 

rättsliga förhållande ska även göras. I många fall leder utmätning av en fastighet till exekutiv 

försäljning25. Exekutiv försäljning av en fastighet bygger på två huvudsakliga principer: 

täckningsprincipen och övertagandeprincipen. Täckningsprincipen innebär att en försäljning av 

fastigheten inte får ske om inte köpeskillingen och andra influtna medel täcker summan av de 

fordringar som har bättre rätt än sökandens fordran d.v.s. exekutionsfordringen och 

förrättningskostnaderna. Fordringarna med bättre rätt samt förrättningskostnaderna bildar det 

s.k. skyddsbeloppet. Täckningsprincipen resulterar i att en panthavare inte utsätts för någon risk 

vid försäljning av fastigheten för en oprioriterad fordran. Övertagandeprincipen innebär att 

fordringar förenade med panträtt i egendomen som faller inom skyddsbeloppet inte ska rubbas 

av försäljningen utan avräknas på köpeskillingen26. 

 

5.1 Försvarlighetsbedömningen  
 

I 4 kap 3 § 1 st. Utsökningsbalken anges följande; 

                                                 
24 Mellqvist, 2012,s. 37 
25 Utmätning Uppdaterad version av KFM 901 utgåva 7 s. 234 
26 Gregow,2012,s. 247-278. 
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’’Utmätning skall ske endast om det belopp som kan beräknas flyta in, efter avdrag för kostnader som uppkommer 

efter utmätningen, ger ett överskott som gör åtgärden försvarlig’’.  

Enligt paragrafen måste utmätningen vara försvarlig och ge ett överskott. Redan från tiden före 

Utsökningsbalken har en grundläggande förutsättning (princip) varit att den egendom som tas 

i anspråk ska antas ge betalt för åtminstone en del av sin fordran27. Utmätning har alltså tidigare 

inte fått ske när överskottet inte täckt samtliga förrättningskostnader samt i viss mån 

borgenärens fordran. I 1993 års proposition föreslog regeringen att den ovan nämnda principen 

skulle ändras. Istället skulle utmätning kunna ske om resultatet för åtgärden ansågs försvarlig. 

Skälen var bland andra att det dåvarande systemet ofta ledde till att utmätning inte kunde ske 

därför att kostnaderna inte beräknades bli täckta. Vidare anfördes att en utmätning inte bör göras 

om inte förrättningskostnaderna för en fortsatt hantering av själva egendomen efter utmätningen 

täcktes. Sådana kostnader gällde exempelvis transport och försäljning. Men en utmätning bör 

inte undvikas på grund av att inte alla förrättningskostnader i målet täcks. De grundavgifter som 

vid tiden för propositionen låg på 500 respektive 1000 kronor i varje mål ansågs innebära att 

det belopp som skulle inflyta i målet måste vara relativt stort för att utmätning skulle kunna ske.  

 

Reglerna tycktes leda till att gäldenären fredades mot utmätning i stor utsträckning därför att de 

sammantagna grund avgifterna inte uppgick till ett inte obetydligt belopp. Det dåvarande 

systemet ansågs bristfälligt och som ett omotiverat avsteg från tanken om att alla ska göra rätt 

för sig. Riksskatteverkets föreslog att utmätning kunde göras om denna efter avdrag för 

tillkomna kostnader kunde beräknas ge ett överskott som gjorde utmätningen försvarlig. 

Remissinstanserna var till övervägande positiva till förslaget. Regeringen ansåg att förslaget 

borde följas och yttrade att regeln var flexibel. Den gav Kronofogden en möjlighet att göra en 

bedömning i det enskilda fallet. För att avgöra om utmätningen var försvarlig skulle hänsyn tas 

till både myndighetens arbetsinsats som olägenheterna för gäldenären28. 

 

HD har uttalat sig om försvarlighetsbedömningen i NJA 2010 s. 397 I och II. I NJA 2010 s. 397 

I var det frågan om en fastighet som värderats till 300 000 kronor där hälften tillhörde 

gäldenären. När målet avgjordes uppgick borgenärens fordran till ca 27 000 kronor. HD 

konstaterade att en utmätning kunde täcka uppkommande kostnader varav 

förrättningskostnader samt borgenärens kvarstående fordran. Att fordran i förhållande till 

fastighetens värde utgjorde ett begränsat belopp saknade betydelse. 

 

Även i NJA 2010 s. 397 II var det fråga om utmätning av fastighet, där gäldenären ägde hälften. 

Fastigheten värderades till 4,6 respektive 4,4 miljoner kronor och var belånad för 42 50000 

kronor. Fordran uppgick till 154 700 kronor. HD yttrade att utmätningen beräknades ge ett 

överskott som skulle räcka till samtliga kostnader och fordran med en inte obetydlig summa. 

Att den täckte endast en förhållandevis liten del av fordringen eller att utmätningen avsåg en 

fastighet medförde inte att utmätningen inte var försvarlig. 

 

Gregow yttrade i SvJT att den lagändringen som år 1993 skedde av 4 kap 3 § UB bör avsett lös 

egendom vars värde vanligen var relativ lågt medan förrättningskostnaderna kunde bli ganska 

höga när de fanns flera borgenärer. Lagregeln kan inte anses varit avsedd för bostadsfastigheter 

eller bostadsrätter med oftast betydande värden. I NJA 2010 s. 397 II kan det frågas om 

utmätningen enligt 4 kap 3 § UB var försvarlig med tanke på att gäldenärens och dennes familj 

                                                 
27 Prop 1980/81:8,s. 489. 
28 Prop 1993/94:50, s. 293-294 
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konstaterades ha ett behov av bostaden. Det är besvärligt att bedöma slutresultatet av en 

utmätning när det gäller fastigheter29.  

 

Analys: 

Huruvida en utmätning anses försvarlig ska alltså bedömas med hänsyn till kostnaderna för 

myndighetens arbetsinsats samt olägenhet för gäldenären. Vid bedömningen om utmätningen i 

NJA 2010 s. 397 II var försvarlig eller ej bör hänsyn tas till att Kronofogden endast fann en 

utmätningsbar tillgång. 

 

5.2 Intresseavvägningen 
 

I 4 kap 3 § 2 st. Utsökningsbalken anges följande; 

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

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

(1993:1650).’’ 

 

En allmän princip när en gäldenär äger flera objekt som är utmätningsbara är att den egendom 

som kan användas till betalning av sökandens fordran med minst förlust, kostnad eller annan 

olägenhet för gäldenären ska användas. Den intresseavvägning som görs ska på sökanden sida 

inte bara se till att betalningen erhålls utan också ta i beräkning sökandens rätt till betalning 

utan dröjsmål. Gäldenärens intresse ska beaktas genom att inte onödig värdeförsämring sker. 

Det innebär att kontanter, banktillgodohavanden och andra likvida tillgångar bör tas i anspråk 

först. Utmätning av lön kan anses förmånligt eftersom gäldenärens realisation sker utan risk för 

värdeförstöring. Mindre fördelaktigt kan löneutmätning vara för sökanden som härigenom får 

betalning under en längre tidsperiod. Fast egendom bör i regel komma i sista hand30. Utmätning 

ska enligt Kronofogden ske i följande ordning; 

 

1. Kontanta medel 

2. Banktillgodohavanden och andra likvida tillgångar 

3. Löneutmätning 

4. Fondandelar och aktier 

5. Övrig lös egendom 

6. Fast egendom 

7. Skepp, luftfartyg, tvistiga fordringar m.m. 

 

Avsteg från ovanstående ordning kan göras beroende på gäldenärens och borgenärens 

förhållanden. Har borgenären förmånsrätt i viss egendom har denne i förhand rätt att få 

utmätning i den egendomen enligt 4 kap. 4 § UB. Proportionalitetsbedömningen ska ske även 

om så är fallet. Vill sökanden att fast egendom ska utmätas måste denne uttryckligen begära att 

utmätning av den specifika egendomen ska ske enligt 4 kap 5 § UB31. 

 

5.3 Efter målet Rousk mot Sverige 
 

Europadomstolen meddelade den 25 juli år 2013 dom i målet Rousk mot Sverige gällande 

exekutiv försäljning av en fastighet som var stadigvarande bostad för gäldenären och dennes 

                                                 
29 Gregow,2016,s. 462 se även  Prop 1980/81:8,s. 358-359 
30 Gregow,2012,s. 121  
31 Utmätning Uppdaterad version av KFM 901 utgåva 7,s. 103 

https://lagen.nu/1981:774#K4P4
https://lagen.nu/1981:774#K4P6
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familj. Fastigheten hade värderats till ca 2 miljoner kronor. Skatteskulden hade vid tiden för 

försäljningen varit mindre än 7000 kronor. Domstolen fann åtgärden oproportionerlig och 

konstaterade att den stred mot artikel 8 Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna i 

flera avseenden32. Kronofogden hade låtit utmäta, sålt och sedan avhyst gäldenären för en skuld 

till det allmänna på inte mer än 6721 kronor. Gäldenären ansågs inte haft tillräckliga möjligheter 

att tillvarata sina intressen. När gäldenärens överklagan till slut prövades var bostaden redan 

såld och gäldenären avhyst33. 

 

5.3.1 Proportionalitetsprincipen 

 

Avgörandet klargör att Kronofogden måste iaktta konventionen och beakta 

proportionalitetsprincipen vid verkställande. I utmätningsförfarandet innebär principen att en 

utmätning inte får var mer omfattande, ingripande eller varaktig än att den står i proportion till 

vad som kan vinnas genom den. Kronofogden ska vid varje utmätning väga det intrång 

utmätningen innebär för gäldenären gentemot de skäl som finns för att den ska genomföras. 

Bedömningen avser egendomens ekonomiska värde i förhållande till dess fordran.   

 

Gäller det utmätning av gäldenärens bostadsrätt eller fastighet måste en avvägning göras mellan 

gäldenärens och dennes familjs rätt till sitt hem och sökandes rätt till betalning34. De mänskliga 

rättigheterna i Europakonventionen får endast kränkas om det för åtgärden finns stöd i lag och 

om åtgärden inte framstår som oproportionerlig. Kronofogden kan genom lagligt stöd i 

Utsökningsbalken frångå medborgares rättigheter enligt Europakonventionen. Men enbart om 

åtgärden står i proportion till vad som är ändamålet med den. Europakonventionens skydd gör 

inte skillnad mellan om det finns en eller flera utmätningsbara tillgångar. Det första har inte än 

prövats i praxis. Kronofogden måste alltså både vid försvarlighetsbedömningen och 

intresseavvägningen beakta proportionalitetsprincipen. 

 

Samtliga kända faktorer ska vägas in; 

 Fordringen storlek  

 Löneutmätning pågår och betalning av fordran kan ske genom att tiden förlängs 

 Skulden är skönstaxerad eller ifrågasatt av gäldenären och icke-lagakraftvunnen 

 Fastigheten anses ha ett för stort värde i förhållande till fordringen 

 Gäldenären samarbetar inte i tillgångsutredning som görs 

 Tidsaspekten, hur länge sökanden väntat på betalning 

 Förhållanden hos gäldenären som ses särskilt ömmande exempelvis allvarlig sjukdom 

 Om verkställigheten påverkar ett barn ska Barnkonventionen beaktas 

 

Beroende på om gäldenären har en eller flera utmätbara tillgångar kan faktorerna komma att 

spela olika stor roll. I fall där gäldenären endast har en utmätningsbar tillgång krävs tungt 

vägande skäl och särskilda omständigheter för att Kronofogden vid utmätning av egendomen 

ska anses vara mer långtgående eller betungande än syftet med utmätningen. Det vill säga 

betalning av borgenärens fordran35. 

 

  

                                                 
32 Gregow,2016,s. 462-463 
33 Nils-Bertil Morgell,2013 s.624 
34 Utmätning Uppdaterad version av KFM 901 utgåva 7 s 104 
35 KMF 7/14 VER s. 5-6 
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Analys: 

De blir alltså en bedömning där två grundläggande rättigheter på sätt och vis kolliderar med 

varandra. Borgenärens rätt till betalning gentemot gäldenärens skydd enligt 

Europakonventionen. Vad som i det enskilda fallet väger tyngst ska bedömas med hjälp av 

proportionalitetsprincipen. 

5.3.2 Europakonventionen  

 

Europakonventionen bygger på en grund konvention och ett antal tilläggsprotokoll som 

grundades 4 november år 1950. Syftet var att försöka förhindra framtida rättsövergrepp mot 

enskilda. De länder som tillträtt konventionen förpliktar sig till att respektera de mänskliga 

rättigheterna som slås fast i konventionen/tilläggsprotokollen. Sverige ratificerade 

Europakonventionen om de mänskliga fri- och rättigheterna år 195236. 

 

I Regeringsformen (1974:152) 2 kap 19 § stadgas att en lag eller föreskrift som strider mot en 

regel i konventionen inte får meddelas. Europakonventionen inkorporerades i svensk rätt år 

1994 genom Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de 

mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. I lagen anges att Europakonventionen 

med tilläggsprotokoll ska gälla som lag i landet. Unionsrättsliga akter och konventioner 

påverkar i olika utsträckning Kronofogdens handläggning med utgångspunkt i den verkan som 

följer av respektive instrument. Samma sak gäller avgöranden från Europadomstolen och EU-

domstolen.  

 

Proportionalitetsprincipen är en allmän princip i vår nationella rätt vars innebörd rent allmänt 

är att varje tilltänkt åtgärd inte får vara mer omfattande, ingripande eller varaktig än vad som 

står i rimlig proportion till syftet med åtgärden. I utmätningsförfarandet betyder detta att en 

avvägning ska ske mellan olika hänsyn37. 

 

I artikel 8 Europakonventionen anges; 

 

’’Artikel 8 – Rätt till skydd för privat- och familjeliv  
 

1. Var och en har rätt till respekt för sitt privat- och familjeliv, sitt hem och sin korrespondens. 

2. Offentlig myndighet får inte inskränka åtnjutande av denna rättighet annat än med stöd av 

lag och om det i ett demokratiskt samhälle är nödvändigt med hänsyn till statens säkerhet, den 

allmänna säkerheten, landets ekonomiska välstånd eller till förebyggande av oordning eller 

brott eller till skydd för hälsa eller moral eller för andra personers fri- och rättigheter’’ 
 

5.3.3 Barnkonventionen 

 

Barnkonventionen antogs av FN:s generalförsamling den 20 november år 1989. Sverige 

ratificerade konventionen tidigt och var ett av de första länderna. Barnkonventionen har ännu 

inte inkorporeras i svensk lag. Barnkonventionens fyra grundprinciper artiklarna 2,3,6 och 12 

är vägledande för tolkningen av konventionens övriga rättigheter. Artikel 3 säger att barnets 

bästa ska sättas först vid alla åtgärder som rör barn. Enlig barnrättskommittén utgör barnets 

bästa ett flexibelt begrepp och innebörden måste avgöras från fall till fall. Principen är en 

materiell rättighet och en grundläggande rättsligt tolkningsprincip. Om en lagregel går att tolka 

                                                 
36 Nilsson och Lundberg,2010, s.106-107 
37 KMF 7/14 VER s. 3 
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på olika sätt ska tolkning göras efter det som är bäst för barnet. I NJA 2013 s. 1214 vid 

utmätningsförfarandet av en familjs stadigvarande bostad konstaterade HD att barnets bästa 

måste beaktas och hänvisade till artikel 3 i konventionen.38. 

 

5.4 Aktuell praxis 

 

5.4.1 NJA 2010 s. 397 I och II 

 

Ovannämnda försvarlighetsbedömning i 4 kap 3 § 1 st. UB aktualiserades i I NJA 2010 s 397 I 

och II. I NJA 2010 s. 397 I saknades ställningstagande till Europakonventionen, där sågs 

utmätningen av gäldenärens bostad för en fordran på ca 27 000 kronor försvarlig. Utmätningen 

kunde betala tio procent av skulden vilket HD yttrade inte var ett obetydligt belopp. I detta fall 

fanns endast en utmätningsbar tillgång. Utmätningen sågs försvarlig i båda fallen när en liten 

del av sökandens fordran kunde bli betald.  

 

Gregow uttalade med hänvisning till NJA 2010 s. 397 I att 4 kap 33 § 2 st. UB anger att en 

utmätning ska hävas om realisation av egendomen inte kan ge ett överskott som gör åtgärden 

försvarlig. Vad som menades med överskott vid lagregelns tillkomst var ett belopp som efter 

att samtliga förrättningskostnader täckts skulle tillfalla sökanden. Lagregeln har inte ändrats i 

och med tillkomsten av föreskriften i 4 kap 3 § 1 st. UB och när frågan då inte alls behandlats 

bör verkan av föreskriften bli att innebörden av ordet överskott anpassats till vad motsvarande 

benämning i 4 kap 3 § 1 st. betyder39. 

 

Heuman hävdar att rättsfallen inte längre kan ses som vägledande i bedömningen när de inte 

beaktar kravet på en proportionalitetsbedömning och att de har förlorat sitt prejudikatvärde40. 

Kronofogden å andra sidan yttrar att i avvaktande på praxis för mål med endast en 

utmätningsbar tillgång får dessa rättsfall tjäna som vägledning även i bedömningen av en 

åtgärds proportionalitet. Vidare ska en bedömning ske i det enskilda fallet. När skulden är 

mindre än 10 000 kronor bör en dialog mellan inspektör och kronofogde ske41.  

 

I RH 2010:61 var utmätningsobjektet en fastighet som beboddes av gäldenären och dennes 

familj. Hovrätten hänvisade till NJA 2010 s. 397 II och yttrade att fastigheten inte omfattades 

av beneficiereglerna i 5 kap UB. Att fastigheten var familjens stadigvarande bostad talade 

därför inte emot utmätningen. När en exekutiv försäljning av fastigheten kunde ge både 

borgenären/staten betalt för sin fordran och leda till ett överskott beslutade hovrätten att 

fastigheten skulle utmätas. 

 

Analys: 

 

I NJA 2010 s. 397 I påpekas att 4 kap 33 § 2 st. UB måste ha tjänat som vägledning för 4 kap 

3 § 1 st. UB. Bestämmelsen i 4 kap 33 § 2 st. UB har inte förändrats så innebörden anses 

annorlunda än vad som var tänkt vid tillkomsten. I och med jämkningen av 4 kap 3 § 1 st. UB 

förändrades principen om att utmätningen skulle vara försvarlig och ge ett överskott till att 

endast innefatta en försvarlighetsbedömning.  Härigenom blev verkan av ordet överskott en 

annan. Vad som menas med överskott enligt 4 kap 33 2 s. § UB får nu anses vara om en 

realisation förskaffar ett till beloppet ansenligt överskott i den mening som anges i 4 kap 3 § 1 

                                                 
38 SOU 2016:81, s. 64-65 
39 Gregow,2012, s. 115-116 
40 Heuman,2014,s. 146-147 
41 Se KFM:s ställningstagande 7/14/VE s 7-8 
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st. UB. I bedömningen enligt 4 kap 3 § 1 st. UB blir det förväntade överskottet vid en realisation 

det centrala. Så snart överskottet förväntas täcka mer än de kostnader som beräknas uppkomma 

efter utmätningen kan denna aktualiseras. Varken regelns ordalydelse eller dess funktion lämnar 

utrymme för att ge andra omständigheter mer självständig eller avgörande betydelse. 

 

5.4.2 NJA 2013 s. 1241 

 

I NJA 2013 s. 1241 yttrade HD att fast egendom inte kan undantas från utmätning med stöd av 

beneficiereglerna i 5 kap 1 § UB.  Istället får bedömningen om åtgärden är försvarlig eller ej 

ske med tillämpning av 4 kap 3 § 1 st. UB. I rättsfallet hänvisade HD till artikel 3 i FN:s 

barnkonvention som anger att barnets bästa ska komma i första hand vid alla åtgärder som rör 

barn vare sig de är privata eller offentliga sociala välfärds situationer, administrativa 

myndigheter, domstolar eller lagstiftande organ.  

Även Europakonventionens artikel 8 ska beaktas. Enligt Europadomstolens praxis måste 

inskränkningen stå i proportion till syftet. Vidare sades att Europadomstolen fastslagit att skydd 

för hemmet är en viktig aspekt av rätten till respekt för privatsfären. När en stat inskränker eller 

fråntar den enskilde dennes rätt till sitt hem krävs det att staten tillvaratagit den enskildes 

processuella rättigheter samt att handlingen kan motiveras utifrån en 

proportionalitetsbedömning i ljuset av artikel 8. I denna bedömning ska även borgenärens 

intresse beaktas. Om en barnfamiljs bostadsrätt aldrig skulle kunna utmätas kunde det leda till 

att barnfamiljer inte skulle kunna låna för köp av bostad alternativt få betala väldigt höga räntor. 

En sådan utveckling skulle inte ligga i någons intresse.  

 

HD konstaterade även att det med tanke på gäldenärens ekonomiska situation kunde antas att 

det allmänna efter en försäljning och avhysning kunde få skaffa fram en ny bostad till familjen. 

Vilket i sin tur skulle komma att kosta. Då måste den centrala frågan i bedömningen vara om 

det är värt att för en summa på ca 36 000 kronor ställa en barnfamilj på gatan. När ett av barnen 

dessutom var kroniskt sjukt ansåg HD att det fanns särskilt ömmande omständigheter. Med 

Barnkonventionen i beaktande vore det därför inte proportionerligt att utmäta fastigheten under 

dessa förhållanden. Bostaden undantogs från utmätning. 

 

Domen har fått kritik av Carl Josefsson som anser att om det vid tillämpningen av en 

lagbestämmelse visar sig att en betydelsefull rättighets aspekt åsidosatts eller om en svårlöst 

rättighetskonflikt är domstolen vanligen hänvisad att använda författningsbestämmelser eller 

principer. En författningskonform tolkning i andra fall förutsätter enligt Josefsson att det ur den 

allmänna rättigheten går att härleda en mer avgränsad eller bestämd princip. Här hänvisar han 

till NJA 2013 s. 1241 10 p. i beslutet där han menar att metoden att motivera med en ren 

hänvisning till konventionsrätten utan en specificering eller avgränsning endast är en av HD 

blank hänvisning. En sådan hänvisning brukar sällan bidra med något utan snarare riskera att 

försvåra förutsägbarheten och enhetligheten i rättstillämpningen. Utan en närmare specificering 

eller avgängning döljer snarare än klargör domskälet för en viss tolkning och kommer inte 

kunna tjäna som vägledning.42 

 

Avsaknaden av hänvisning till målet Rousk innebär att det saknas nödvändig motivering till 

varför rättsläget är sådant som HD påstått. Därför har domskälen svagare koherens med 

Europakonventionen än vad som är nödvändigt43.  

                                                 
42 Carl Josefsson,2015, s. 63 
43 Magnus Schmauch,2015,s. 528 
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Analys: 

 

Om artikeln 8 i Europakonventionen är att tolka som HD i NJA 2013 s. 1241 kan möjligheterna 

till utmätning få långtgående konsekvenser. Samtidigt blir det svårt att avgöra hur en tolkning 

ska göras, när det i rättsfallet hänvisas till Europakonventionen samt Barnkonventionen som 

Josefsson påstår utan vidare specificering. Efter målet Rousk som inte heller hänvisas till i 

rättsfallet står det klart att Kronofogden är skyldig att beakta konventionen vid verkställande. 

Utgången i rättsfallet och HD:s ställningstagande om att det krävs starka skäl för att en bostad 

ska kunna utmätas bör jämföras med de tidigare uttalanden som gjorts i NJA 2010 s. 397 II. 

Samt att det i uppsatsen redovisade beneficium skyddet inte omfattar fastigheter som ansetts 

utgöra för stort ekonomisk värde för att undantas från borgenärerna. Fastigheter har tidigare 

nästan rutinmässigt och utan tvekan av principiella skäl utmätts.   
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6 Slutsats och diskussion 
 

6.1 Beneficiereglerna 
 

I uppsatsen har det skydd som finns vid utmätning av gäldenärens bostadsrätt utretts. Som 

redovisats är beneficiereglerna i 5 kap Utsökningsbalken till för att skydda gäldenären och 

dennes familj. Skyddet mot utmätning av bostadsrätter tillkom i 1971 års Utsökningslag.  I 

propositionen konstaterades att det sociala skyddet bör väga tyngre än intresset att utnyttja 

bostadsrättens ekonomiska värde. Regeln är ett undantag från principen om att gäldenären med 

alla tillgängliga tillgångar ska göra rätt för sig. För att hindra gäldenären från att undandra sina 

borgenärer kapital har några begränsningar utformats. Begränsningarna har medfört att en 

skälighetsbedömning ska göras vid verkställighet av Kronofogden. Bedömningen har studerats 

i uppsatsen. Jag har försökt ge en bakgrund till beneficiereglerna för att belysa vad som varit 

tanken bakom dem. 

 

Bestämmelsen om beneficium har fått kritik under åren från tillkomsten när priserna på 

bostadsrätter kraftigt ökat. Men trots detta har gäldenärens beneficium inte ändrats. I stället har 

HD i den rättspraxis som redovisats i uppsatsen försökt att sätta upp ett gränsvärde. Det har 

varit besvärligt att fastställa men ett klart behov av att få en ungefärlig nivå som utgångspunkt 

för att underlätta skälighetsbedömningen har ansetts nödvändigt. Faktorer som en stegrande 

prisutveckling på bostadsrätter och betydande skillnader i värdet beroende på var i landet 

bostadsrätten finns tydliggör problematiken. Det har varit delade meningar om vilket värde som 

ska tjäna som riktlinje för att undantagande av en bostadsrätt ska kunna ske under åren från 

uppkomsten år 1971. När bostadsrätter vid tiden för lagregelns tillkomst representerade relativ 

begränsade värden har en tillämpning av regel försvåras i takt med att bostadspriserna höjts. 

 

Av materialet i uppsatsen har frågan om varför bostadsrätter kan undantas men inte fastigheter 

belysts på flera ställen. Det idag rådande skyddet kan både ses som egendomligt och 

oacceptabelt inför framtiden. Det är inte rimligt med tanke på det ekonomiska värdet som 

bostadsrätter i dag omfattar att undanta dem från utmätning. Det är inte rättvist att en gäldenär 

med en obelånad bostadsrätt på ett värde just under 300 000 kronor kan undanta lägenheten 

från utmätning. Medan en fastighetsägare som äger ett småhus med samma värde kan få 

fastigheten utmätt näst intill villkorslöst. Men som behandlats i uppsatsen måste sedan målet 

Rousk mot Sverige en proportionalitetsbedömning nu göras vid utmätning av gäldenärens 

fastighet. Syftet med det sociala skydd som legat till grund för gäldenärens beneficium vid 

utmätning av en dennes bostadsrätt kan inte menats leda till en minskning av gäldenärens 

incitament till betalning. Ett annat problem med bestämmelsen är att resultatet vid tillämpning 

blir olika beroende på var i landet gäldenären bor, vilken boendeform gäldenären har och hur 

bostadspriserna på orten utvecklas.  

 

Grundtanken bakom beneficiereglerna är att skydda gäldenären från att helt ruineras. Trots en 

stegrande prisutveckling på bostadsrätter har detta varit ett tungt vägande argument i 

skälighetsbedömningen. Det som undantas från utmätning ska bedömas med hänsyn till vad 

gäldenären och dennes familj burkar eller behöver. HD har i den praxis som redovisats uttalat 

att vad som avses med hänsyn till gäldenärens behov i första hand gäller frågan om 

bostadsrättens storlek eller beskaffenhet överstiger vad som gäldenären anses behöva. I 

bedömningen ska inte utsikterna för en gäldenär att få en annan bostad på orten tas med. Inte 

heller vad gäldenären betalat vid förvärvandet av bostaden. I det fall gäldenären lider av en 

funktionsnedsättning eller allvarlig sjukdom ska det tas särskilt hänsyn vid 

skälighetsbedömningen. I angiven praxis vägde faktumet att bostadsrätten bostadsanpassats till 
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gäldenärens handikapp tungt. I rättsfallet konstaterades att lägenheten var av betydande värde 

men att gäldenärens behov av lägenheten var mer betydelsefullt. Förhållandena är inte desamma 

nu som de var vid lagregelns uppkomst. De sociala skälen som då var av stor vikt ställdes inte 

mot en bostadsmarknad som den idag. Även om det finns starka argument i dagsläget för ett 

socialt skydd så kan det inte vara boendeformen istället för värdet som avgör om skyddet ska 

gälla.  Boendeformen blir då avgörande för om en borgenär kan få betalt för sin fordran. När 

hemmet för gemene man är en livsviktig faktor har syftet med arbetet varit att undersöka det 

skydd som finns vid utmätning. Vad som är intresseväckande med verkställighet genom 

utmätning av en gäldenärs bostad är de tungt vägande skäl som finns på både gäldenärens och 

borgenärens sida. Bostaden omfattar ett socialt såväl som ett ekonomiskt högt värde. 

 

6.2 Skydd vid utmätning av fast egendom 
 

Som redovisats i uppsatsen finns motsvarande beneficium skydd inte vid utmätning av en 

fastighet. Skyddet får istället tillgodoses genom att en proportionalitets- och 

försvarlighetsbedömning görs av Kronofogden. Genom 1993 års lagändring vidgades 

möjligheten till utmätning när det istället för den grundläggande principen om att den egendom 

som tas i anspråk skulle täcka samtliga förrättningskostnader samt en del av borgenärens 

fordran, räckte med att åtgärden ansågs försvarlig. Som behandlats kan lagregeln inte ha varit 

avsedd för utmätning av så stora värden som en fastighet utgör. Jämkningen av lagregeln var 

till borgenärens fördel. När försvarlighetsbedömningen tillämpats vid utmätning av gäldenärens 

stadigvarande bostad har det i princip gått att utmäta en fastighet så länge åtgärden kunnat ses 

försvarlig. Vid utmätning av gäldenärens och dennes familjs stadigvarande bostad har HD 

konstaterat att en utmätning av gäldenärers fastighet kunnat ske när förrättningskostnaderna 

och en inte obetydlig del av borgenärens fordran förmått betalas. Visserligen hade endast en 

utmätningsbar tillgång påträffats. Kronofogden har trots att rättsfallen saknar ställningstagande 

kring Europakonventionen i avvaktande på praxis beslutat att de får tjäna som vägledning vid 

bedömningen om åtgärdens proportionalitet när det bara finns en utmätningsbar tillgång. 

 

Efter målet Rousk mot Sverige ska övervägandena enligt 4 kap 3 § 1 st. UB ställas gentemot 

proportionalitetsprincipen i varje enskilt fall vid verkställighet av Kronofogden. Detta ska göras 

oavsett om det finns en eller flera utmätningsbara tillgångar. Den enskilde rätt till respekt för 

sitt hem ska nu beaktas. I den praxis som avhandlats i uppsatsen som uppkommit efter Rousk 

mot Sverige har HD i domskälen hänvisat till både artikel 8 Europakonventionen och artikeln 

3 Barnkonventionen. Men en närmare förklaring eller vägledning till varför motiveras inte av 

HD. I NJA 2013 s. 1241 intogs en mer varsam ställning än i tidigare uttalanden som gjorts i 

NJA 2010 s. 397 1 och II. Det kan ha bakgrund i målet Rousk. Men en jämförelse blir svår när 

det i NJA 2013 s. 1241 fanns flera utmätningsbara tillgångar till skillnad från i 2010 års rättsfall. 

Om Kronofogden kan tillgodose skyddsbehovet genom att i varje enskilt utmätningsförfarande 

göra en proportionalitetsbedömning återstår att se. 
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