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FÖRORD 

Under min tid som anställd på en svensk myndighet kom jag i kontakt med begreppet for-

donsmålvakt för några år sedan. Det fanns problem i hur dessa personers skulder och fordon 

skulle hanteras då deras fordon dök upp lite här och var. Jag kom även i kontakt med personer 

som själva var fordonsmålvakter med ett stort antal bilar registrerade på sig och deras fråga 

var hur de kan få de fordon de registrerat på sig i sin ägo eller avskrivna för att kunna bli 

skuldfria. De hade efter en trasslig tid valt att börja städa upp sitt liv och göra rätt för sig. Den 

fråga de ställde var dock en fråga som jag inte hade något svar på. Detta fick mig att vilja för-

djupa mig i problematiken kring fordonsmålvakter. Hur ser lagstiftningen ut? Kan en person 

som ångrar registreringen av fordon de aldrig sett, vet var de befinner sig eller vem som har, 

på något sätt kunna avskriva sig allt offentligrättsligt ansvar det innebär att vara registrerad 

ägare för att slutligen kunna bli skuldfri? Och hur kan två personer vara ägare till samma for-

don men ha olika rättigheter och skyldigheter? Är den här delade äganderätten ett problem? 

Som ni förstår fanns det många frågor och jag hade väldigt få svar vilket resulterade i detta 

arbete i hopp om att lösa några av mina frågor. 

Jag vill tacka Joachim Enkvist som varit min handledare under arbetets gång. Tack för den 

hjälp, de tips och de råd du gett mig, har varit guld värt då jag knappt vetat vart jag ska börja. 

Jag vill även tacka Hanna Zanders, Linda Ekman och Emilia Karlsson som även ni varit mitt 

bollplank under arbetets gång. 

 

Luleå den 11 december 2016 

Josefin Nilsson 

  



 
 

 
 

SAMMANFATTNING 

Syftet med arbetet har varit att undersöka den nya lagen (2014:447) om rätten att ta fordon i 

anspråk, det nya rättsinstitutet ianspråktagande och de ändringar som skett i lagen (1982:129) 

om flyttning av fordon i vissa fall, för att undersöka om lagen uppfyllt sitt syfte. Syftet har 

även varit att undersöka om fordonsmålvakter har någon möjlighet att någonsin bli skuldfria 

gentemot det allmänna. För att få svar på frågorna har en rättsdogmatisk metod använts för att 

beskriva gällande rätt på området och med hjälp av statistik undersöka om lagen uppfyllt sitt 

syfte och hur den fungerat praktiskt. Studien har visat att lagen inte ännu påvisat att dess syfte 

uppnåtts. Den visar även på en problematik för fordonsmålvakter att kunna bli skuldfria och 

att ianspråktagande kan vara en möjlighet till detta. I slutet av arbetet diskuteras vilka effekter 

lagstiftningen kan ha och det ställs frågor kring hur det skulle kunna se ut om lagen ändrades. 
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1. INLEDNING 
När en person köper ett fordon finns en skyldighet att registrera fordonet på en person i väg-

trafikregistret. Den person som skriver sig om ägare i vägtrafikregistret (den registrerade äga-

ren) förpliktigar sig till ett offentligrättsligt ansvar som innebär att betala fordonsskatt, träng-

selskatt, felparkeringsavgifter, samt ett ansvar för eventuella fel och brister i fordonets trafik-

säkerhets- och miljöegenskaper. Den registrerade ägaren behöver inte vara den faktiske äga-

ren (den civilrättslige ägaren) av ett fordon och/eller den som brukar fordonet. Den som är 

registrerad ägare av ett fordon men inte faktiskt äger och/eller brukar fordonet är vad som 

kommit att kallas fordonsmålvakt. Syftet med att registrera någon som ägare på ett fordon 

som personen inte är ägare till och/eller brukar är att den civilrättsliga ägaren kan undandra 

sig att betala det som måste betalas vid ett fordonsinnehav. Fordonsmålvakter är ofta personer 

som inte går att nå då personen kan vara folkbokförd hos någon annan än sig själv eller ha en 

utländsk adress. Personen saknar ofta tillgångar och bryr sig därför sällan om påtrycknings-

medel som avgifter, böter och/eller verkställningsåtgärder. Vid bristande betalning av avgifter 

har personen sällan någon utmätningsbar egendom, bilen har sällan fordonsmålvakten någon 

civilrättslig äganderätt till och därför kan inte denna heller utmätas för skulderna.
1
 Det har 

därför den 1 juli 2014 införts en ny lag (2014:447) om rätten att ta fordon i anspråk, som ger 

kommuner och myndigheter möjlighet att ta fordon i anspråk för betalning av fordonsrelate-

rade skulder och säljas exekutivt, oavsett vem som är registrerad ägare eller vem som är den 

civilrättslige ägaren av fordonet.
2
 Den totala summan av alla fordonsrelaterade skulder vid 

årsskiftet 2013/14 var cirka 1,6 miljarder
3
 och syftet med lagen var att sänka dessa skulder.

4
 

Vid årsskiftet år 2015/16 låg de totala skulderna på 1,8 miljarder.
5
 

 

Arbetet kommer därför att fokusera på huruvida den nya lagstiftningen haft önskad effekt 

eller inte. Det kommer även att fokusera på huruvida de personer som är fordonsmålvakter har 

någon möjlighet att någon gång kunna bli skuldfria. 

 

1.1 Syfte och problemformulering 

Syftet med arbetet är att undersöka hur den nya lagstiftningen utformats och anledningen till 

denna utformning. Om den hittills uppfyllt sitt syfte med att minska de restförda fordonsrela-

terade skulderna och minska drivkraften till att använda s.k. fordonsmålvakter. Syftet är även 

att undersöka huruvida de personer som agerar som fordonsmålvakter för ett flertal fordon har 

någon möjlighet att någonsin bli skuldfria gentemot staten då de saknar den civilrättsliga 

äganderätten av de fordon de står som registrerade för. 

 

1.2 Avgränsningar 

Sedan den 1 februari 2015 kan fordon även ianspråktas för skulder på grund av infrastruktur-

avgifter.
6
 Denna ändring är väldigt ny och det finns inte mycket att tillgå på området, arbetet 

kommer därför inte att behandla detta. Utöver detta kommer arbetet endast att behandla den 

nationella rätten på området. 

 

                                                           
1 Prop. 2013/14:176 s. 9-11. 
2 Prop. 2013/14:176 s. 66-67. 
3 Kronofogden. 
4 Prop. 2013/14:176 s. 1. 
5 Kronofogden. 
6 Kronofogden 832 3154-15/121. 
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1.3 Metod och material 

I arbetet kommer en rättsdogmatisk metod användas för att beskriva gällande rätt, de legata. 

En rättsdogmatisk analys syftar till att analysera de olika rättskällorna på ett sådant sätt att 

slutresultatet speglar innehållet i gällande rätt.
7
 I arbetet kommer lagstiftning, doktrin, praxis, 

förarbeten, artiklar, myndighetsföreskrifter och i viss mån utländsk rätt studeras för att besk-

riva den gällande rätten i Sverige. En rättsdogmatisk undersökning som är väl genomförd ökar 

rättssäkerheten. Det ger rätten en förutsägbarhet och genom att analysen samspelar med lagar 

och prejudikat ökar det de andra rättskällornas demokratiska legitimitet.
8
 Genom att jämföra 

statistik kommer arbetet att titta på vilken effekt lagen haft praktiskt och om den uppfyllt sitt 

syfte.  
  

                                                           
7 Kleineman 2013, s. 26. 
8 Kleineman 2013, s. 27. 
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2. ÄGANDERÄTT 

Äganderätt är ett viktigt begrepp för att veta vem som har rätt till vilken egendom och för att 

reda ut vad det innebär att ha rätt till egendomen. I kapitlet förklaras kommer vad äganderätt 

är och hur den förvärvas. 

 

2.1 Begreppet äganderätt 

Äganderätt är ett svårfångat rättligt fenomen som är beroende av vilket sammanhang ägande-

rättens innebörd efterfrågas och vilken slags egendom som det rör sig om. Svensk rätt inne-

håller ingen definition eller beskrivning av äganderätt som är allmänt tillämpbar i rättstill-

lämpningen. Begreppet ses som en kopplingsterm mellan rättsfakta och rättsföljder i olika 

sammanhang. Då rätten ändras med tiden så ändras ofta äganderättens innebörd, det vill säga 

den rättsföljd som äganderätten i det specifika sammanhanget har. I sakrättsliga sammanhang 

spelar äganderätten en viktig roll. I det europeiska integrationsarbetet har en samordning av 

EU:s medlemsländers nationella civilrättsordningar gjorts.
9
 Äganderättsbegreppet förklaras 

där i paragraf VIII, artikel 1:202 som: ”Ownership’ is the most comprehensive right a person, 

the ’owner’, can have over property, including the exclusive right, so far as consistent with 

applicable laws or rights granted by the owner, to use, enjoy, modify, destroy, dispose of and 

recover the property”.
10

 Frågan är då hur en person kan få äganderätt av egendom? 

 

2.2 Förvärvande av äganderätt 

Äganderätten kan förvärvas på olika sätt, närmare bestämt på tre olika sätt. Det första är om 

en person t.ex. tar över en herrelös sak och förvärvaren gör ett originärt fång. Det andra sättet 

är om en person ger ett föremål till en förvärvare, förvärvaren gör då ett derivativt fång. Det 

tredje sättet är exstinktivt fång, som innebär att rätten till ett föremål utsläcks genom att för-

värvet av den nya ägaren sker utan den ursprungliga ägarens medverkan.
11

 Originära fång 

görs av lös egendom som ingen har äganderätt till, t.ex. villebråd under förutsättning att det 

inte är olovlig fångst eller olovligt tillägnande av vilda bär, blommor eller svamp. Det kan 

även vara lös egendom som någon tidigare ägt men som ägaren inte längre har besittning 

över, har tappat eller kastat bort. Denna typ av egendom kallas fynd. Vad gäller förlorade och 

borttappade saker så finns regler om anmälningsplikt som måste följas för att egendomens 

rätte ägare ska ha möjligheten att återfå egendomen, tas egendomen utan att anmälan görs kan 

upphittaren dömas till ansvar enligt brottsbalkens (1962:700) 10 kap. 4 § eller 10 kap. 8 §. 

Under förutsättning att upphittaren gör anmälan och ägaren inte ger sig till känna inom viss 

tid kan upphittaren oftast överta äganderätten. Det finns dock undantag där anmälningsskyl-

digheten faller bort och upphittaren direkt övertar äganderätten. Detta gäller vid egendom som 

ägaren inte kan tänkas styrka sin rätt till, egendom som har helt obetydligt värde, inte kan 

säljas eller bevaras under den tid som behövs för att ägarens efterforskande. Vad gäller bort-

kastade saker, res derelictae, som till exempel bilvrak så kan dessa förvärvas av vem som 

helst.
12

 

 

Vad gäller derivativa fång så kan dessa göras på två sätt. Det första är singularfång, som in-

nebär att en person överlåter sin egendom, antingen som gåva, genom köp eller byte. Genom 

överlåtelsen av egendomen överlåts ofta hela äganderätten. Singularfång kan göras av en eller 

flera enskilda saker och förvärvaren kan ibland uppnå en bättre rätt än vad den tidigare ägaren 

hade. Det andra sättet är universalfång, även kallas universalsuccession. Exempel på uni-

                                                           
9 Millqvist 2015, s. 25-27. 
10 Lurger & Wolfgang 2011, s. 4. 
11 Håstad 2000, s. 43. 
12 Håstad 2000, s. 43-44. 
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versalfång är arv och testamente. Den nya innehavaren får den tidigare ägarens ställning, vil-

ket innebär att egendomen fortfarande kan tas för att täcka den tidigare ägarens skulder.
13

 

 

Sist har vi exstinktiva fång vilket innebär att förvärvaren utsläcker, exstinguere, den tidigare 

ägarens rätt. Detta sker vanligtvis vid godtrosförvärv eller olika tvångsförvärv så som expro-

priation eller exekutivt köp.
14

 Gemensamt för dessa tre fång är att innehavaren förlorat eller 

lämnat över besittningen över sin egendom och någon annan har fått det i sin besittning istäl-

let. Frågan är nu vad besittning innebär och när en besittningsövergång anses ha skett? 

 

2.3 Besittning 

Att ha besittning innebär att en person innehar en sak oberoende av om personen har rätt att 

inneha saken eller inte. Den som har besittning är också den som har saken i sin omedelbara 

kontroll. En person kan ha en sak i sin medelbara kontroll. Detta sker då den omedelbara be-

sittningen innehas av någon som erkänner att den har det för den medelbare besittarens räk-

ning. Det finns även något som heter sambesittning som uppstår då två eller fler har tillgång 

till en sak, oberoende av varandra. Om besittningen hade varit beroende av den eller de andra 

som besittningen innehas tillsammans med brukar det kallas att de har saken i gemensam be-

sittning.
15

  

 

Begreppet besittning kommer från den romerska rätten och har diskuterats framförallt i Tysk-

land under 1800-talet. De som främst drev denna diskussion var vetenskapsmännen Fredrich 

Karl von Savigny (1779-1861) och Rudolf von Jhering (1818-1892). Sverige var under denna 

tid stark påverkad av den tysk romerska rätten och diskussionen kom att påverka den svenska 

rättstillämpningen. Den svenska professorn i civilrätt och internationell privaträtt vid Uppsala 

universitet, Östen Lundén (1886-1974) klargjorde i början av seklet 1900 de syften som be-

sittningen skulle främja. Han talade om vikten av att klargöra sammanhanget för att kunna 

göra en korrekt bedömning av när tillräcklig besittning föreligger. Detta för att nå en rimlig 

utgång och inte blir alltför teoretiskt. Överbibliotekarien och jurist doktoranden Ulf Göranson, 

har i modern tid pratat om besittningens betydelse och om hur den moderna rätten inte klarar 

sig utan besittningsbegreppets teori. Han talar om besittningens rättliga och faktiska sida, där 

den faktiska handlar om den omedelbara kontrollen. Omständigheterna kring besittningens 

faktiska sida måste kartläggas då sammanhanget har en indirekt betydelse och beviskraven 

varierar beroende på om det rör sig om ett skatterättsligt, straffrättsligt eller civilrättsligt 

sammanhang. Besittningens rättsliga sida utröner besittningsförhållandets betydelse för den 

rättsliga prövningen. En mer detaljerad bedömning behöver göras av besittningens faktiska 

sida för att besittningen i det aktuella fallet ska accepteras i rättslig mening.
16

 

 

Besittning är ett centralt begrepp och av stor betydelse för de sakrättsliga reglerna. Besittning-

en legitimerar besittaren och är för det sakrättsliga skyddet ett viktigt rekvisit. Det är bland 

annat viktigt vid straffrätten och dess skyddsregler för egendom, så som olovligt tagande som 

regleras i brottsbalkens 8 kap. 1-7 §§, olovligt tillägnande som återfinns i 10 kap. 1-4 §§ och 

olovligt rubbande av annans besittning i balkens 8 kap. 8 & 9 §§. Dessa skyddsregler är även 

viktiga inom utsökningsrättens tvångsregler gällande lös egendom. Både då det kommer till 

handräckning enligt lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräcknings 3 & 4 

§§, kvarstad eller annan säkerhetsåtgärd enligt utsökningsbalkens (UB, 1981:774) 16 kap. 10-

16 §§ och förordnande om återställande av olovligt rubbad besittning enligt rättegångsbalkens 

                                                           
13 Håstad 2000, s. 48. 
14 Håstad 2000, s. 48-49. 
15 Håstad 2000, s. 50. 
16 Millqvist 2015, s. 41-42. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Professor
https://sv.wikipedia.org/wiki/Civilr%C3%A4tt
https://sv.wikipedia.org/wiki/Internationell_privatr%C3%A4tt
https://sv.wikipedia.org/wiki/Uppsala_universitet
https://sv.wikipedia.org/wiki/Uppsala_universitet
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(1942:740) 15 kap. 4 §.
17

 UB har fler paragrafer där besittningen är grundläggande. Ett exem-

pel är balkens 4 kap. 18 & 19 §§ där den som har besittningen av en sak också presumeras 

vara dess ägare så länge ingen påstår sig ha bättre rätt till saken och på så vis inte tillhör ut-

mätningsgäldenären och därför inte ska tas för att täcka gäldenärens skulder. För att saken inte 

ska tas med i utmätningen måste den som hävdar bättre rätt till egendomen också bevisa att 

egendomen inte tillhör gäldenären.
18

 Mer om det ämnet under punkt 4.2. 

 

Genom att ägaren av en egendom överlåter besittningen till någon annan gör personen vad 

som kommit att kallas tradition av egendomen (tradera betyder överlämna på latin) och över-

lämnar på så sätt äganderätten till egendomen.
19

 Traditionen (besittningen och äganderättens 

övergång) är ett krav som kommer från den romerska rätten. En kejsare vid namn Diocle-

tanius utfärdade år 293 att äganderätten inte skulle övergå redan vid avtalet utan att äganderät-

tens övergång skulle ske genom tradition eller hävd. Grotius som är en nederländsk jurist och 

naturrättens grundare talade för den raka motsatsen i sin tidskrift De iure belli ac pacis år 

1625, det vill säga att äganderätten borde övergå redan genom avtalets ingående. Sveriges 

grundlag från år 1734 talade inte om något traditionskrav för att äganderättsförvärv skulle bli 

sakrättsligt skyddat förutom vad gäller panträtt enligt Handelsbalkens (1736:1232) 10 kap. 1 

§. Principen om att avtal skulle överföra äganderätten blev dock ett problem för borgenärer 

eftersom gäldenären kunde påstå att en egendom var överlåten till någon annan trots att den 

inte var det, vid en eventuell utmätning. Kravet kom därför att återinföras i Sverige under 

1800-talet.
20

 Ett alternativ till besittningen som äganderättens övergång är i det svenska rätts-

systemet att registrera sin egendom hos myndighet.
21

 År 1845 infördes lösöreköpsförordning-

en som under 1970-talet döptes om till den nuvarande lagen (1845:50 s. 1) om handel med 

lösören, som köparen låter i säljarens vård kvarbliva.
22

 Trots att lagens syfte är ett motverka 

att gäldenären lurar borgenären genom att påstå att försäljning gjorts av egendomen hjälper 

det inte köparen att han kan bevisa detta om inte tradition eller registrering gjorts. Även om så 

skulle ha skett att egendomen traderats eller registrerats kan det trots detta vara fråga om en 

skenöverlåtelse. Denna typ av överlåtelse ses inte som bindande enligt lagens 3 & 4 §§.
23

 

  

                                                           
17 Millqvist 2015, s. 40-41. 
18 Håstad 2000, s. 51. 
19 Håstad 2000, s. 207. 
20 Håstad 2000, s. 208-209. 
21 Håstad 2000, s. 207. 
22 Håstad 2000, s. 216. 
23 Håstad 2000, s. 219. 
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3. CIVIL ÄGANDERÄTT OCH REGISTRERAD ÄGARE 
Vid fordonsköp kan den civila äganderätten tillkomma en annan person än den person som 

står som registrerad ägare enligt vägtrafikregistret. Att stå som registrerad ägare ger ingen 

civil äganderätt till ett fordon om det inte sker något laga fång av egendomen, vilket behövs 

för att äganderätten ska övergå. I detta avsnitt redogörs för skillnaderna mellan de två ägande-

typerna. 

 

3.1 Den registrerade ägarens skyldigheter  

Att vara registrerad ägare av ett fordon medför ett offentligrättsligt ansvar. Den registrerade 

ägaren har en skyldighet att betala fordonsskatt såväl som felparkeringsavgifter och träng-

selskatt. Den registrerade ägaren har utöver detta ett ansvar för att fordonets trafiksäkerhets- 

och miljöegenskaper följer de krav som finns och inte innehar fel och brister.
24

 Detta framgår 

även av Vägtrafikskattelagen (2006:227) 2 kap. 4 § samt Trafikförordningen (1998:1276) 1 

kap. 5 §. Den som är ägare av ett fordon ansvarar även för att försäkringsplikten fullgörs en-

ligt Trafikskadelagen (1975:1410) 2 §. Vem som står som registrerad ägare ska enligt lagen 

(2001:558) om vägtrafikregister 5 § framgå av vägtrafikregistret (VTR) som Transportstyrel-

sen tillhandahåller. Uppgifterna ska tillhandahållas för verksamhet som staten och kommun 

ansvarar för och för att i den allmänna omsättningen av fordon förebygga brott samt för tra-

fiksäkerhets- och miljöändamål. Enligt förarbetet till lagen om trafikregister, proposition 

2000/01:95, kunde inte det dåvarande bilregistret ses som någon civilrättslig prövning av 

äganderätten. Trots att den som står som registrerad ägare inte kan likställas med den civil-

rättslige ägaren sågs det vid lagens införande som viktigt att uppgifter kring vem som är regi-

strerad ägare framgår av registret.
25

  

 

Enligt förordningen (2001:650) om vägtrafikregister, 6 kap. 3 §, ska uppgifter om fordonsäga-

rens identitet lämnas vid ansökan om registrering. Vid ett ägarbyte ska både den nya ägaren 

och den tidigare ägaren gemensamt anmäla det nya förhållandet enligt samma förordnings 10 

kap. 1 §. Den nya ägarens uppgifter måste i anmälan framgå enligt 10 kap. 3 §, skulle den nya 

ägaren lämna falska uppgifter är detta straffbart enligt 17 kap. 4 §. Registreringen av uppgifter 

är både formell och automatiserad. Skulle uppgifterna i registret vara felaktiga kan en om-

prövning göras. Förutom att Transortstyrelsen vid en omprövning undersöker om anmälan 

gjorts på ett formellt riktigt sätt, kan de med hjälp av inhämtande av kvitton och avtal titta på 

om uppgifterna som registrerats är riktiga. Denna typ av prövning jämställs inte med en dom-

stolsprövning av vem som har äganderätten till ett fordon. Uppgifterna är därför inte något 

bevis på vem som har den civila äganderätten av ett fordon.
26

 Denna utredningsskyldighet 

fastställdes i RÅ 2002 ref 85 där Vägverket (är numera Transportstyrelsen som registrerar) 

endast ska kontrollera att formkraven i anmälan uppfylls, någon närmare kontroll av uppgifter 

behöver de inte göra och av den anledningen ses inte registreringen av ägaren av ett fordon i 

VTR utgöra något bevis för den civila äganderätten. Skulle en ny ägare av ett fordon visa på 

omständigheter vilka starkt ifrågasätter huruvida personen har något med fordonet att göra, 

kan inte den myndighet som registrerat uppgifterna underlåta att undersöka uppgifterna och 

endast hänvisa till en i övrigt korrekt utformad anmälan. Att vara registrerad ägare medför 

ekonomiska konsekvenser och bör därför utredas vid fall där det är oklart och den registrerade 

ägaren gör gällande sämre rätt till fordonet. Mikael Kindbom konstaterar i en artikel rörande 

fallet att det är ”svårt ändra felregistrerad bilägare”.
27

 

 

                                                           
24 Prop. 2013/14:176 s. 9. 
25 Prop. 2013/14:176 s. 12-13. 
26 Prop. 2013/14:176 s. 13. 
27

 Kindbom Infotorg 15 november 2002. 
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Ett exempel där rätten resonerat kring när omständigheter starkt kan ifrågasätta huruvida per-

sonen har något med fordonet att göra finns i Förvaltningsrätten i Göteborgs målnummer 

4257-15. Rätten skriver i målet att den registrerade ägaren ”vid tiden för ägarbytet var ut-

vandrad, de tydliga skillnaderna i namnunderskrifterna, att hennes för- och efternamn är fel-

stavat på ägarbytesanmälan, att försändelserna sannolikt inte nått henne samt hennes ambi-

tiösa långtgående försök att tillföra utredning”, gör att rätten anser att detta är anledning nog 

och beslutar att den registrerade ägaren ska avskrivas som ägare av fordonet. Detta beslut 

överklagas av den tidigare ägaren av fordonet och Kammarrätten i Göteborg avgör målet i 

målnummer 1118-16. Rätten skriver i domen att det är den registrerade ägaren som har bevis-

bördan och att bevisbördan är hög då det gått en lång tid mellan registreringen och tiden för 

överklagan. De framför även att Transportstyrelsen konstaterat att fordonsskatt betalats vid 

två tillfällen från ett norskt bankkonto och att den registrerade ägarens norska adress skrivits i 

anmälan trots att hennes adress inte funnits i svenska register vid tillfället. De anser inte heller 

att den tidigare ägaren borde ha misstänkt att den som köpte bilen bedrog henne. Rätten ser 

inte att den registrerade ägarens bevis är nog starka och fastställer att hon ska stå som ägare 

för fordonet. 

 

I NJA 1986 s 758 diskuteras huruvida en kvinna som stått som registrerad ägare i VTR har 

skyldighet att utge trafikförsäkringsavgifter enligt trafikskadelagen 31 § för de fordon hon 

varit registrerad ägare till. Kvinnan hävdar att hon inte äger fordonet, att det är person B som 

äger detta och att det är person C som betalat tidigare trafikförsäkring för fordonet. Högsta 

domstolen (HD) konstaterar i domskälet att motiven till lagen (NJA II 1977 s 354) framhåller 

att ett fordons ägare är oberoende av om personen står som registrerad ägare utan är den per-

son som är dess verklige ägare. 1978 gjordes en ändring i trafikskadelagen 31 §. Innan änd-

ringen hade försäkringsplikten varit sanktionerad med straff- och vitesbestämmelser i Trafik-

försäkringslagen. Den nya ändringen gjorde nu så det tidigare sanktionssystemet byttes ut mot 

ett avgiftssystem. Detta i sin tur gjorde att trafikförsäkringen följde med fordonet men innebar 

också problem för bonussystemen som var kopplat till personen som tecknat försäkringen och 

gjorde att den som inte nyttjade sin försäkring gynnades. Med anledning av detta skriver HD 

att ”innebörden av bestämmelserna om försäkringsplikt anses vara, att försäkringspliktens 

fullgörande åligger den som registrerats som fordonets ägare eller, om annan visas vara den 

verklige ägaren, denne och att någon annan inte kan med befriande verkan för ägaren teckna 

försäkring för fordonet”. Det föreligger med andra ord en presumtion att hon är fordonets 

ägare då hon är registrerad ägare så länge det inte visar sig att någon annan är dess ägare. Då 

kvinnan inte ansågs ha styrkt att B var ägare då hon själv undertecknat anmälningarna. Hon 

sågs inte heller som frigjord från försäkringsansvar trots att C tidigare betalat trafikförsäk-

ringen. Rätten ansåg därför att hon var ägare till fordonet och underlåtit sin plikt att utge tra-

fikförsäkringsavgift.  

 

Ett liknande fall ses i NJA 2009 s 244 där personen T.H. som varit registrerad ägare ska utge 

trafikförsäkringsavgift men hävdar sig inte vara ägare till fordonet eftersom hans namnteck-

ning förfalskats. HD hänvisar även i detta fall till motiven till lagen och ”vidare anförs att om 

denna ordning skulle visa sig vålla problem i olika hänseenden det kan bli aktuellt att – på 

samma sätt som i fråga om felparkeringsavgift – lägga ansvaret för att försäkringsplikten 

fullgörs enbart på den registrerade ägaren”. Då T.H. varit registrerad ägare presumeras han 

vara fordonets riktiga ägare och bär därför bevisbördan för att visa det motsatta. Vid en för-

falskad anmälan om ägarbyte lär tillgång till denna typ av bevisning vara begränsad. Rätten 

ser det därför som strängt att den registrerade ägaren i detta fall ska styrka detta och anser av 

den anledningen att det räcker om han gör påståendet sannolikt. T.H. har presenterat bevis i 

form av förhör med sig själv under sanningsförsäkran, de uppgifter han lämnat har inte kunnat 
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bekräftas/stödjas av vare sig honom eller utredning. Rätten anser därför att T.H. inte kunnat 

göra detta sannolikt. 

 

Det finns i lagen inget straff för den som inte har sitt fordon trafikförsäkrat, detta kommer 

först på tal om fordonet brukas trots att det inte är registrerat eller om fordonet är avställt och 

ansvaret ligger då på fordonets ägare.
28

 Som nämnts ansvarar den registrerade ägaren för att 

fordonskatt betalas för fordonet. Är inte skatten betald beläggs fordonet med användningsför-

bud. Denna effekt gäller dock inte skatter som avser tid före de närmst föregående skatteåret, 

ett annat undantag är om skatten skulle ha betalats av tidigare ägare eller om den registrerade 

ägaren beviljats anstånd. Skulle ett oskattat fordon brukas medför detta penningböter, i första 

hand för den registrerade ägaren och om föraren kände till detta är det denna person som får 

penningböter. Det räcker här med att personerna i frågan varit oaktsamma för att penningböter 

ska komma på tal. Skulle det gått mer än två månader sedan skatten skulle ha betalats har po-

lis möjlighet att avskylta fordon, det vill säga ta fordonets registreringsskyltar. Detta gäller 

även avställda fordon. Enligt vägtrafikskatteförordningen (2006:242) förvarar polisen skyltar-

na en vecka, detta är den tid ägaren har på sig att visa att skatten har betalats. Har skatten inte 

betalats inom denna tid förverkas skyltarna. Skulle fordonet brukas efter att det avskyltats, 

antingen av fordonets ägare med uppsåt eller genom oaktsamhet eller om ägaren tillåter annan 

att använda fordonet, straffas fordonets ägare med fängelse i högst sex månader eller dagsbö-

ter. Skulle dock någon uppsåtligen bruka fordonet utan ägarens lov döms denna person istället 

till de straff som ägaren skulle ha fått.
29

 Den som brukar ett fordon trots avställning, med upp-

såt eller på grund av oaktsamhet, döms enligt lagen (2001:558) om vägtrafikregister 29 § till 

penningböter. Enligt samma paragrafs andra stycke döms ägaren till straffet om personen 

”underlåtit att göra vad som skäligen kunnat krävas av honom för att förhindra att fordonet 

brukades”. 

 

Polisen har även sen en tid tillbaka en ANPR-kamera (ANPR betyder automatic number plate 

recognition) i ett flertal av sina bilar. Kameran läser av registreringsskyltarna på bilarna den 

passerar och är direktkopplad till VTR vilket innebär att den kan upptäcka om fordon är av-

ställda eller har körförbud. Deras system kan även varna för fordon som i Polisens VTR är 

stulna eller efterlysta.
30

 Detta är ett system som parkeringsvakter saknar men dessa kan ringa 

in till Transportstyrelsen för att få den information som står i VTR.
31

 

 

3.2 Den civila äganderätten av fordon 

Till skillnad från den registrerade ägaren som endast står som ägare i vägtrafikregistret och 

har de offentligrättsliga ansvaret är den civilrättsliga ägaren den som faktiskt äger och/eller 

brukar fordonet. Den registrerade och civilrättsliga ägaren kan vara samma person men behö-

ver nödvändigtvis inte vara detta.
32

 Den civilrättsliga ägaren är som nämnt under avsnittet 

med äganderätten den som har besittningen av fordonet.  

 

3.3 Begreppet fordonsmålvakt 

Den person som står som registrerad ägare men inte är den faktiske ägaren och brukaren är 

vad som kommit att kallas fordonsmålvakter. Anledningen till att ägaren av en bil väljer att 

registrera någon annan som ägare är att kunna undgå det offentligrättsliga ansvaret. Det är 

vanligt att en fordonsmålvakt inte har några tillgångar, inte går att nå, är skriven på en annan 

                                                           
28 Fuhrman 2012, s. 145-146. 
29 Fuhrman 2012, s. 147-148. 
30

 Erlandsson Svensk Polis 29 maj 2015. 
31

 Prop. 2013/14:176 s. 57. 
32 Prop. 2013/14:176 s. 11. 
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adress än den personen faktiskt vistas på eller är skriven utomlands.
33

 Transportstyrelsen an-

vänder sig i stället av termen bilmålvakt och tittar inte bara på huruvida en person står som 

registrerad ägare trots att personen inte är dess civilrättslige ägare utan utgår även från att 

detta är en privatperson som inte yrkesmässigt köper och/eller säljer bilar, är ägare till mer än 

100 bilar och lastbilar och inte betalar varken skatter eller avgifter.
34

  Frågan nu är vad händer 

om den registrerade ägaren inte tar sitt offentligrättsliga ansvar? Påverkar detta den civilrätts-

liga ägaren? 

  

                                                           
33 Prop. 2013/14:176 s. 11. 
34 https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Fordon/Fordonsrelaterade-skulder/bilmalvakt/. 
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4. OBESTÅND 

Om en registrerad ägare av ett fordon inte betalar de avgifter som följer med att vara ägare, 

det vill säga betalar fordonsskatt, felparkeringsavgift eller trängselskatt, kommer skulderna att 

övergå till kronofogden och den registrerade ägaren kommer förr eller senare bli föremål för 

utmätning. Det här avsnittet kommer gå in på vad en utmätning är och hur den går till. 

 

4.1 Utmätning 

Obeståndsrätten består av fyra delar; det är utmätning som regleras i UB 4-14 kap., skuldsa-

nering enligt skuldsaneringslagen (2006:548), konkurs regleras i konkurslagen (1987:672) 

och förestagsrekonstruktionslagen (1996:764) som reglerar företagsrekonstruktioner. I detta 

avsnitt kommer främst utmätning enligt UB att diskuteras. Enligt UB 1 kap 1 & 3 §§ innebär 

utmätning att den som är gäldenär har en betalningsskyldighet som genom en exekutionstitel 

fastställs och sedan verkställs genom Kronofogdemyndigheten (KFM).
35

 UB kompletteras 

bland annat av utsökningsförordningen (1981:981) och lagen (1993:891) om indrivning av 

statliga fordringar m.m. Vid en utmätnings verkställighet är det viktigt att förfarandet är en-

kelt, snabbt, billigt och effektivt. Anledningen till att det ska gå fort är för att gäldenären inte 

ska hinna gömma undan någon egendom från utmätningen. Att det ska vara enkelt bygger på 

tanken att ansökan inte får hindra borgenären från att få de anspråk personen har rätt till, av 

samma skäl bör det också vara billigt för att alla ska ha råd att ansöka. Effektivt blir det ge-

nom att förfarandet är både snabbt och enkelt.
36

  

 
UB reglerar både a-mål, det vill säga allmänna mål där kommunen eller staten är borgenär 

och e-mål som är alla andra mål som inte är allmänna, enligt UB 1 kap 6 §. A-mål är en ford-

ran som skattemyndigheten oftast skickar till KFM för att driva in. KFM uppmanar gäldenä-

ren till att betala inom viss tid, betalar gäldenären inte börjar KFM att utreda vilka tillgångar 

gäldenären har. Vad gäller a-mål har KFM en mer långtgående skyldighet att utreda dessa än 

övriga mål.
37

 Enligt UB 3 kap. 1 § p. 6 & 7 samt 20 § så utgör förvaltningsmyndigheters be-

slut och andra handlingar exekutionstitlar och vid a-mål krävs endast myndighetsbeslut. Hade 

det varit ett e-mål hade sökanden först varit tvungen att ansöka till domstol om betalnings-

föreläggande och sedan gjort ansökan om verkställighet hos KFM. Vid a-mål görs verkstäl-

lighet i enlighet med inkomstskattelagen (1999:1229) istället för UB som vid e-mål. Att verk-

ställighet kan ske med ett myndighetsbeslut som grund innebär även att utmätningen kan ske 

utan lagakraft vunnen dom och trots att gäldenären överklagat beslutet. Verkställigheten kan 

slutföras med försäljning och de medel som de fått in av försäljningen redovisas till staten. 

För att verkställighet inte ska kunna ske krävs ett beslut om anstånd från domstolen.
38

 UB 4 

kap. 3-7 §§ anger i vilken ordning gäldenärens egendom ska utmätas och vilken egendom som 

får utmätas. Det som billigast och enklast kan användas för betalning av fordringar, det vill 

säga lön, kontanter och banktillgodohavaren, är det som utmäts i första hand. När utmätning 

sker av lös egendom måste sakerna på ett tillförlitligt sätt först identifieras. Vid de fall där det 

inte finns några tillgångar eller egendom att utmäta redovisar KFM målet till sökande och i 

redovisningen anger de anledningen till att målet avslutas enligt utsökningsförordningens 6 

kap. 26 §. Skulle utmätningsbar egendom påträffas tas ett beslut av KFM om utmätning och 

egendomen ska då säkerställas så att inte gäldenären kan göra sig av med egendomen.
39

 

 

4.2 Säkerställandet 

                                                           
35 Millqvist 2015, s. 45-46. 
36 Mellqvist 2011, s. 20-21. 
37 Mellqvist 2011, s. 21-23. 
38 Mellqvist 2011, s. 26. 
39 Mellqvist 2011, s. 29. 
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För att kunna utmäta egendom måste förutsättningarna i UB 4 kap. 2 § vara uppfyllda. Den 

första punkten där är att egendomen måste tillhöra gäldenären. I UB 4 kap. 17 § framgår att 

lös egendom får utmätas om den tillhör gäldenären, och den presumeras tillhöra gäldenären 

om egendomen är i gäldenärens besittning och motsatsen inte bevisats enligt UB 4 kap. 18 & 

19 §§. Bevisbördan för att egendomen tillhör gäldenären enligt 17 § ligger på KFM, när det 

kommer till 18 § är bevisbördan omvänd och det åligger gäldenären att bevisa att det är någon 

annan som äger egendomen.
 
Skulle någon tredje man dock hävda sig ha äganderätt till ett fö-

remål som antas tillhöra gäldenären enligt 4 kap. 17-19 §§ måste KFM, om skäl föreligger, 

förelägga tredje man att mot gäldenär och sökande väcka talan. Den andra punkten som måste 

uppfyllas är att egendomen som ska utmätas är överlåtbar. Exempel på egendom som inte går 

att överlåta är gåvor eller testamenten som getts med överlåtelseförbud, dessa får inte heller 

utmätas enligt UB 5 kap. 5 §.
40

  

 

Denna bevisbörda kan utgöra problem vid vissa tillfällen. Ett fall gällande en Hyundai Getz 

har sedan 2006 utgjort bevis på detta. Bilen införskaffades av en person som heter I.H. samt 

hennes make. De köpte bilen för att deras son, L.H, skulle kunna skjutsa dom. L.H. innehade 

bilen då denna skulle utmätas och presumerades därför vara fordonets ägare, L.H. var även 

registrerad ägare av bilen och den som hade bilen försäkrad. I.H. hävdar bättre rätt till bilen 

som ursprunglig köpare och hävdade sig fortfarande vara ägare till bilen. Varken I.H. eller 

hennes make hade vid tillfället körkort och på grund av att försäkringen inte skulle täcka om 

L.H. körde bilen blev L.H. registrerad ägare och den som tecknade försäkring för bilen. I.H. 

hävdar dock att hon aldrig överlåtit bilen till L.H. Detta fall har renderat i två referatmål från 

HD, Mål nr Ö 2942-07 och NJA 2007 s. 163. Frågan i målet är vilken bevisbörda som ligger 

på gäldenären eller tredje man som vill skydda egendom som är i gäldenärens besittning från 

att utmätas. I mål Ö 2942-07 tar HD:s majoritet ”utgångspunkt i att 4 kap 18 § UB är ett ut-

tryck för en ursprungssannolikhet – det kan antas att lös egendom regelmässigt tillhör den 

som har egendomen i sin besittning – men att stadgandet också sammanhänger med tradit-

ionsprincipen”. Tredje man måste utöver att bevisa att personen förvärvat egendomen också ” 

’visa på vilken grund gäldenären har egendomen i sin besittning utan att äga den, exempelvis 

genom avtal om deposition, pant eller nyttjanderätt. Det bör då i regel krävas att tredje mans 

anspråk styrks med skriftigt bevis’ ”. Detta gör att den som är utmätningssökande har en falsk 

bevisbörda och måste därför skapa misstro över den bevisning som tredje man visar upp. 

Tredje mannen i sin tur har bevisbördan för att styrka sin rätt och att personen hade den rätten 

även vid tiden för utmätningen. ”Den tredje man som hävdar en skyddad äganderätt till 

egendom i gäldenärens besittning har bevisbördan för de omständigheter som förklarar gäl-

denärens innehav, även om ett ursprungligt förvärv av egendomen från annat håll styrks av 

tredje mannen”. Att kräva skriftlig bevisning vid denna typ av situationer är relativt strängt 

med tanke på att det inte krävs för att bevara äganderätt vid längre utlåning, deposition eller 

uthyrning.
41

  

 

Den tredje punkten är att egendomen måste ha ett ekonomiskt förmögenhetsvärde, lös egen-

dom måste med andra ord ha ett marknadsvärde för att kunna utmätas. Enligt UB 4 kap 3 § 

måste egendomen också ha ett inte alltför lågt värde, den får inte heller överstiga sökandens 

fordran och utmätningen måste vara försvarlig på så sätt att den täcker förfarandekostnaderna 

och ger ett icke obetydligt överskott. Bilar är ett exempel på lös egendom som ofta kan ha ett 

lågt marknadsvärde och är vid utmätningar både besvärlig egendom att hantera och därför 

också kostsamt. Den fjärde punkten säger att det vid utmätning inte får splittras på egendom 

som hör samman, ett så kallat splittringsförbud som regleras närmare i UB 4 kap. 6 §. Denna 
                                                           
40

 Mellqvist 2011, s. 30-34. 
41

 Millqvist Infotorg 9 maj 2008. 
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bestämmelse är tvingande för gäldenären och även om gäldenären själv skulle vilja splittra går 

det inte att göra. Den femte punkten rör så kallad beneficieegendom. Trots att egendom 

kanske uppfyllt de fyra tidigare punkterna får den ändå inte utmätas om gäldenären måste ha 

egendomen för att kunna försörja sig och familjen. Vilken egendom detta rör sig om regleras 

närmare i UB 5 kap. 1-4 §§.
42

 

 

4.3 Preskription av allmän skuld 

Vanligtvis preskriberas fordringar enligt preskriptionslagen (1981:130) med då det kommer 

till allmänna fordringar preskriberas dessa enligt lagen (1982:188) om preskription av skatte-

fordringar m.m. Enligt lagens 3 § preskriberas en fordran normalt efter preskriptionstiden på 

fem år som räknas från utgången av de kalenderår som skulden lämnats för indrivning. Vid 

eventuellt beviljat anstånd med betalning börjar preskriptionstiden löpa först efter att tiden för 

anstånd löpt ut och om det finns ett underskott, måste detta underskott först ha överlämnats 

för indrivning. Enligt lagens 7 § kan preskriptionstiden i vissa fall förlängas. Detta görs av 

förvaltningsrätten efter ansökan från Skatteverket. Förlängning sker oftast om gäldenären hål-

ler sig undan, vistas utomlands eller om personen gjorts sig av med egendom. Vid eventuell 

förlängning kan preskriptionen förlängas ytterligare fem år utöver den ordinarie preskriptions-

tiden. Om det skulle vara påkallat ur allmän synpunkt, kan den förlängas ytterligare fem år.
43

 

Trafikförsäkringsavgifter enligt trafikskadelagen har dock en preskriptionstid på 10 år.
44

 

  

                                                           
42 Mellqvist 2011, s. 30-34. 
43 Almgren & Leidhammar 2016, s. 84-85. 
44 https://www.kronofogden.se/Preskription2.html. 
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5. NY LAGSTIFTNING 

5.1 Fordonsmålvakter, ett problem? 

År 2009 skrev Transportstyrelsen och Kronofogden promemorian Förslag till åtgärder för 

minskning av restförda fordonsrelaterade skulder och för att motverka användningen av bil-

målvakter. Rapporten grundade sig i ett ökat problem med personer utan tillgångar som regi-

strerar sig som ägare för fordon utan syfte att uppfylla det offentligrättsliga ansvaret som 

äganderätten medför. Detta gjorde att skulderna, gentemot staten för utebliven betalning av 

fordonsskatt, trängselskatt och felparkeringsavgifter, ökade.
45

 Rapporten ledde till en lagråds-

remiss år 2013, remissen skulle utreda huruvida den nya lagen om rätt att ta fordon i anspråk 

för betalning av fordringar och avgifter skulle kunna införas.
46

 År 2014 utfärdar regeringen 

till följd av lagrådsremissen en proposition om fordonsrelaterade skulder. Propositionen leder 

till en ny lag som tillkom den 1 juli 2014, lagen (ianspråktagandelagen, 2014:447) om rätt att 

ta fordon i anspråk. Utöver denna lag skedde förändringar i lagen (flyttningslagen, 1982:129) 

om flyttning av fordon i vissa fall, förändringar skedde i lagens 6 & 8 §§ samt att 2 a § till-

kom.
47

 

 

Det tidigare problemet hade varit att fordon som någon är registrerad ägare av inte kan utmä-

tas med hjälp av UB:s regler om utmätning då fordonet inte finns i den registrerade ägarens 

besittning och den registrerade ägaren därför inte är bilens civilrättslige ägare.
48

 Skulderna för 

fordonsskatt, felparkeringsavgifter och trängselskatt var ett av de största enskilda skuldslagen 

hos Kronofogdemyndigheten, sett till antal gäldenärer. Varje år ökar skulderna med cirka 

100-140 miljoner och lika stora belopp preskriberas. Det totala skuldbeloppet år 2009 var 1,26 

miljarder.
49

 År 2013 låg det totala skuldbeloppet på 1,64 miljarder.
50

 Regeringen kom därför 

med ett nytt rättsinstitut, ianspråktagande, vars syfte är komma till rätta med medellösa fall 

där den registrerade ägaren inte är den civilrättsliga ägaren och även andra försummelser av 

betalning vad gäller fordonsrelaterade skulder.
51

 Systematisk felparkering av bilar av en be-

gränsad krets av fordonsägare med underlåtenhet att betala felparkeringsavgift har varit ett 

uppmärksammat problem en längre tid, redan i prop. 1981/82:65 till flyttningslagen diskuteras 

problemet. Det var vanligt att fordonen var oregistrerade, oförsäkrade, hade körförbud och var 

oskattade. Det infördes då nya paragrafer i lagens 2 kap. 2 c § och 3 a-c §§ men ingen av 

dessa gav någon rätt att flytta fordonet enbart på grund av obetalda felparkeringsavgifter. En-

ligt lagen behövde dessa avgifter inte heller betalas för att fordonet skulle lämnas åter till äga-

ren.
52

  

 

5.2 Vad innebär den nya lagstiftningen? 

För att kunna utmäta egendom måste denna tillhöra gäldenären enligt UB 4 kap. 17 §. Egen-

domen anses tillhöra gäldenären då den har den i sin besittning i enlighet med UB 18-19 §§, 

om det inte framgår att den tillhör annan. Den nya ianspråktagandelagen innebär att värdet av 

det fordon som ligger till grund för fordringarna kan tillgodogöras oavsett vem som är ägare 

av fordonet. Det nya rättsinstitutet förutsätter med andra ord inte gäldenärens äganderätt till 

viss egendom. Ianspråktagande kan bara bli aktuellt i ett redan pågående utsökningsmål hos 

KFM. Efter att KFM gjort en tillgångsundersökning som visar att det saknas tillgångar och det 

                                                           
45 Transportstyrelsen & Kronofogden 2009, s. 1 & 15. 
46 Ref lagrådsremiss s. 1. 
47 Prop. 2013/14:176 s. 8 & 72-77. 
48 Prop. 2013/14:176 s. 11. 
49 Prop. 2013/14:176 s. 10. 
50 Kronofogden. 
51 Prop. 2013/14:176 s. 23. 
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konstateras att fordonet inte tillhör eller kan anses tillhöra gäldenären och det är fråga om 

fordringar som omfattas av ianspråktagandelagen, kan KFM med stöd av den nya lagen ta 

fordonet i anspråk. Skulle gäldenären ha andra tillgångar som täcker fordringarna blir inte 

något ianspråktagande aktuellt.
53

 Enligt lagens 2 § andra stycke blir vid ett ianspråktagande 

bara vissa delar av UB tillämpligt. Vissa delar ska inte tillämpas alls. Beroende på omständig-

heterna i varje fall kan vissa tillämpas och vissa till och med ska tillämpas.
54

  

 

Exempel på bestämmelser som blir tillämpliga är UB 2 kap. 18 § som innebär att KFM måste 

ange skälen till ianspråktagandet. Ianspråktagandet bör även vara försvarligt enligt UB 4 kap. 

3 § första stycke. Skulle fordonet setts intakt i ett garage eller på en parkering blir bestämmel-

sen om skrivbordsutmätning i UB 4 kap. 7 § tillämpligt. Även UB:s bestämmelse om beslut i 

gäldenärens utevaro som regleras i UB 4 kap. 13 § blir tillämpligt och ett ianspråktagande kan 

göras trots att den registrerade ägaren/gäldenären inte är närvarande, i och med att gäldenären 

inte är ägare till fordonet finns ingen anledning att tro att gäldenärens synpunkter behöver 

beaktas. UB 4 kap. 15 § om upplysningsskyldigheten gentemot tredje man och 4 kap 29 § om 

förfogandeförbud, samt 4 kap. 30 § om förmånsrätt blir även tillämpbara. Vid de tillfällen 

som KFM känner till var fordonet finns men inte dess värde kan en provisorisk åtgärd göras 

enligt UB 6 kap. 12 §. Vidare kommer UB 8 & 9 kapitel om exekutiv försäljning och försälj-

ning av lös egendom komma att tillämpas. UB 18 kap. om överklagande blir tillämpbart, samt 

hävning och rättelse enligt UB 4 kap. 33 & 34 §§.
55

 

 

Bestämmelser som inte blir tillämpbara är beneficiereglerna i UB 5 kap., då dessa riktar sig 

till egendom som tillhör gäldenären, vilket det i detta fall inte gör. Inte heller UB 4 kap. 17-19 

§§ om äganderätt som grund för utmätning blir tillämpligt och på grund av detta blir inte hel-

ler UB 4 kap. 20-22 §§ om invändning från tredje man om bättre rätt tillämpligt. Då det inte 

är fråga om utmätning blir därför inte utmätningsordningen i UB 4 kap. 3 § andra stycket ak-

tuell, då ianspråktagande endast blir aktuellt om det inte finns någon annan utmätningsbar 

egendom behöver det inte göras någon övervägning av vilken egendom som ska utmätas i 

första hand.
56

 

 

Det som stadgas om utmätning i lex specialis gäller även vid ianspråktagande. Exempel på 

sådan lagstiftning är 8 & 9 §§ i förmånsrättslagen (1970:979), 3 kap. 7 & 8 §§ och 4 kap. 13§ 

i Konkurslagen, 34 kap. offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och lagen (2001:184) 

om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet. De beslut som KFM tar 

ska registreras i VTR enligt lagen om vägtrafikregister 6 §. I VTR finns även uppgifter om 

körkortsbehörighet enligt körkortslagen (1998:488) samt att de uppgifter som behövs för att 

kontrollera felparkeringsavgifter som föras in i registret enligt lagen (1976:206) om felparke-

ringsavgift. Det ska i registret även finnas uppgifter om trängselskatt och tilläggsavgifter en-

ligt lagen (2004:629) om trängselskatt. De personuppgifter som förs in i VTR måste följa det 

ändamål som anges i lagen om vägtrafikregister 5 §, det vill säga tillhandahållas för stat och 

kommuns ansvar i verksamhet i enlighet med lag eller författning. Som grund för att dessa 

uppgifter ska föras in av KFM i registret är underrättelseskyldigheten i utsökningsförordning-

en 4 kap. 3 §.
57
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54 Prop. 2013/14:176 s. 73. 
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 Prop. 2013/14:176 s. 73-74. 
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 Prop. 2013/14:176 s. 74. 
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15 
 

Vad gäller tillägget i flyttningslagen av 2 a § och ändringen i lagens 6 & 8 §§, gav den nya 

paragrafen ett normgivningsbemyndigande. Detta innebär att regeringen kan ge staten eller 

kommun rätt att flytta felparkerade fordon genom föreskrift om obetalda och förfallna parke-

ringsavgifter överstiger ett visst belopp. Enligt förordningen (flyttningsförordningen, 

1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall 2 § får ett fordon flyttas om det står trafikfarligt 

eller så att trafiken störs eller hindras. Det får även flyttas om uppställningen av fordonet stri-

der mot föreskrifter om parkering och stannande vilket försvårar vägarbete, övervägande risk 

uppstår för fara eller fordonet varit uppställt under minst tre dygn på samma ställe. Det får 

även flyttas om uppställningen av fordonet strider mot föreskrifter om parkering och stan-

nande och är belagt med körförbud eller brukandeförbud, saknar trafikförsäkring, registre-

ringsskylt, inte går att identifiera fordonet, innehar ett stulet/förlorat parkeringstillstånd, eller 

ägaren till fordonet har skulder gällande felparkeringsavgifter som överstiger 5000 kronor. 

Det får även flyttas om uppställningen av fordonet strider mot föreskrifter om parkering och 

stannande och platsen är reserverad för rörelsehindrade med parkeringstillstånd, står i ett kör-

fält, körbana eller på hållplats, står för nära övergångsställe, cykelöverfart eller cykelpassage, 

i cykelfält eller på gång- och cykelbana. Det får även flyttas om det på platsen är parkerings-

förbud eller förbud mot att stanna, är uppställt på offentlig plats som inte är tänkt att fungera 

som parkering, är ett fordonsvrak eller platsen är reserverad för fordon enligt de fordon som 

anges i trafikförordningens 10 kap. 2 § tredje stycke. 

 

Ändringen i lagens 6 § har gjorts genom att det tillkommit ett tredje stycke, som reglerar vad 

som händer med avräkningen om fordonet tillfaller den kommun som utfört flyttningen. Om 

fordonets värde överstiger den summa som flyttningen kostat ska överskottet avräknas på de 

förfallna felparkeringsavgifterna. Om avräkning ska ske måste det enligt flyttningsförord-

ningen 13 § anlitas en värderingsman som räknar ut fordonets värde. I flyttningslagens 8 § 

första stycke tillkom bestämmelsen om att flyttningskostnaderna måste betalas innan fordonet 

kan lämnas ut, fordringen på flyttningskostnaden har vid en exekutiv försäljning förtur fram-

för eventuella andra fordringar på skatter och avgifter. Samma paragrafs andra stycke har en 

bestämmelse införts om att fordonet inte behöver lämnas ut till ägaren förrän samtliga felpar-

keringsavgifter betalats. Kommunen eller staten kan med andra ord hålla kvar fordonet tills 

det enligt 6 § tillfaller myndigheten.
58

  

 

Som nämnts under punkt 3.1 föreligger det en presumtionsregel för vem som är fordonets 

ägare vid utgivande av trafikförsäkringsavgift enligt trafikskadelagen. Flyttningslagen har inte 

någon lagregel om vem som anses vara fordonets ägare enligt flyttningslagens 7 § och det 

framgår inte heller av förarbetet till lagen. I RH 2015:24 diskuteras frågan om vem som är 

ägare av ett fordon enligt lagens 7 §. Tingsrätten skriver i domen om att det enligt vissa lagar 

på trafikrättens område till exempel enligt lagen om felparkeringsavgift 4 § andra stycke och 

enligt lagen (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering står uttryckligt att den som är 

registrerad ägare också är fordonets ägare. Tingsrätten anser därför att ”ägaren av ett fordon” 

måste tolkas enligt dess ordalydelse. Då fordonsregistreringen inte utreder äganderätten anser 

rätten att det är fordonets faktiska ägare (den civilrättsliga ägaren) som är ”ägaren av ett for-

don”. Tingsrätten skriver även i domen att den som är registrerad ägare i VTR då ett fordon 

flyttas enligt flyttningslagen också är den som har störst anledning att vid en eventuell försälj-

ning av fordonet, säkra bevisning för att fordonet bytt civilrättslig ägare. De ansåg inte att det 

föreligger likt NJA 2009 s 244 och NJA 1986 s 758 någon presumtionsregel om att den regi-

strerade ägaren är den civilrättsliga ägaren. Avsaknaden av vem som är fordonets ägare enligt 

flyttningslagen var något som Lagrådet framhöll i proposition 2013/14:176. ”Regeringen an-

såg dock – med hänvisning till bl.a. 4 § felparkeringslagen – att en komplettering av ägarbe-
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stämmelsen i flyttningslagen på det sätt Lagrådet förordnat inte skulle vare sig förenkla eller 

på något annat sätt förändra flyttningsförfarandet”. Hovrätten skriver att regeringen därför 

måste haft som utgångspunkt att fordonets ägare är den registrerade ägaren då vissa av flytt-

ningslagens bestämmelser tillämpas. Att den som är registrerad ägare är fordonets ägare med-

för vid flyttning enligt 7 § ett kostnadsansvar för flytten. Denna typ av strikt ansvar kräver 

enligt hovrätten uttryckligt lagstöd och en person som är registrerad ägare kan inte endast på 

grund av detta svara för flyttningskostnaderna. Trots att registreringen av ägaruppgifter inte 

medför en civilrättslig prövning läggs det stor vikt vid dessa uppgifter vid en utredning av 

vem som är fordonets ägare. På grund av att den som registreras i VTR som ägare antingen 

själv måste underteckna anmälan eller ges tillfälle att yttra sig angående anmälan före regi-

strering sker anser hovrätten att de ”måste kunna utgå från att uppgifterna i vägtrafikregistret 

om registrerad ägare återspeglar det verkliga ägarförhållandet, om inte omständigheterna 

talar emot detta”. Hovrätten anser med andra ord att det likt NJA 2009 s 244 och NJA 1986 s 

758 bör föreligga en presumtionsregel rörande ägarförhållandet. Den som påstår att ägande-

förhållandet inte stämmer överens med uppgifterna i VTR är den som också har bevisbördan 

för sitt påstående. I detta fall hade personen Z.K. då han sålde fordonet tagit en kopia av an-

mälan om ägarbyte som både han och köparen undertecknat och skickat in originalet till 

Transportstyrelsen. Z.K. och köparen skrev aldrig något kvitto på köpet. Då köparens uppgif-

ter inte gick att koppla till en fysisk person kvarstod Z.K. som ägare till fordonet. Z.K. har 

gjort en polisanmälan på händelsen och både Z.K. och hans bror har lämnat förhör under san-

ningsförsäkran. Dessa uppgifter ansåg både tingsrätten och hovrätten inte var bevis nog för att 

Z.K. sålt fordonet innan det flyttats och anser därför att han varit fordonets civilrättsliga ägare. 

 

Skulder för trängselskatt, fordonsskatt och felparkering är bundna till fordonet och då fordo-

net tas i anspråk sker detta för den som är betalningsansvarig för skulderna. Sedan den 1 feb-

ruari 2015 kan fordon även ianspråktas för skulder på grund av infrastrukturavgifter. Efter att 

ianspråktagande skett säljs fordonet exekutivt för att täcka upp skulderna, oberoende av vem 

som är civilrättslig eller registrerad ägare vid tillfället. Detta omfattar även KFM:s grundav-

gifter och andra förrättningskostnader grundade på ovanstående skuldslag. För att ett ian-

språktagande ska kunna göras kräva det att den exekutiva försäljningen resulterar i ett försvar-

ligt överskott, på samma sätt som vid utmätning. Med andra ord måste fordonets värde över-

stiga kommunens kostnader i och med flyttningsbeslut och Kronofogdens förrättningskostna-

der innan utmätningssökanden kan få ta del av värdeöverskottet från försäljningen. Vid ett 

ianspråktagande ska gäldenären meddelas om beslutet och om KFM skulle känna till vem som 

är civilrättslig ägare ska även denna meddelas. Då ianspråktagande görs på grund av en tidi-

gare registrerad ägares skulder ska även den nuvarande registrerade ägaren meddelas om be-

slutet. Utöver detta ska underrättelse om beslutet meddelas Transportstyrelsen för att beslutet 

ska noteras i VTR. På samma sätt måste KFM även meddela Transportstyrelsen då en exeku-

tiv försäljning gjorts av fordonet. Samtliga ska även meddelas då beslutet upphävs eller förfal-

ler.
59

  

 

Skulle inte hela fordringen täckas vid en exekutiv försäljning har gäldenären/den registrerade 

ägaren kvar vad som kallas ett restbelopp. Frågan huruvida KFM kan ianspråkta ett fordon för 

skulder som uppstått innan en exekutiv försäljning regleras inte i förarbeten eller lagtext. Det 

finns inte heller praxis eller doktrin kring den nya lagen som ger vägledning på området utan 

lagstiftningen och förarbetena hänvisar främst till den lagstiftning som finns om utmätning. 

Hade det varit så att den civilrättsliga ägaren varit samma som den registrerade hade fordonet 

istället kunnat utmätas istället för att tas i anspråk. Ett fordon som utmäts kan inte utmätas 

igen om inte köparen av fordonet har skulder till Kronofogden. Den nya lagen förutsätter inte 
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att den civila och den registrerade ägaren är samma person, det vill säga skulden är bunden till 

fordonet. Detta innebär att den som köper ett fordon med restbelopp på exekutiv försäljning 

skulle riskera att fordonet kan ianspråktas igen. Då det inte fanns någon avsikt med lagen att 

köparen vid försäljning av ianspråktaget fordon skulle få sämre förutsättningar än en köpare 

vid utmätning bör inte en köpare behöva stå den risken. Fordon som står på fordonsmålvakter 

har ofta en skuld som överstiger fordonets värde och det hade blivit problematiskt om ian-

språktagande av den bil som köpts var en risk en köpare vid ianspråktagande får ta. Det hade 

med andra ord blivit svårt att sälja fordon med restbelopp och personer som kör bilar som är 

registrerade på fordonsmålvakter hade tjänat på att felparkera mycket för att höja skulderna. 

Därför har Kronofogden beslutat att den som köper ett fordon på en exekutiv försäljning inte 

behöver vara orolig att fordonet kan tas i anspråk trots att bilen har ett restbelopp då ianspråk-

tagande inte ska kunna ske för skulder som uppstått före försäljningen eller samma dag som 

försäljningen.
60

  

 

Den nya lagstiftningen saknar också reglering vid fall då samma fordon är föremål för både 

ianspråktagande och utmätning av två olika personers skulder. Risken är stor att den ena eller 

den andra gäldenärens borgenärer inte kommer få några pengar då försäljningen inte ger ett så 

stort överskott att de täcker båda skulderna. Om A är den nuvarande registrerade ägaren och 

fordonet ska ianspråktas för dennes skulder och B är den civilrättsliga ägaren och fordonet ska 

sedan utmätas för B skulder har A:s borgenärer rätt att få betalt innan fordonet utmäts för B:s 

borgenärer. Om den nuvarande registrerade ägaren har skulder på 35 000 kronor och fordonet 

är värt 40 000 kronor och försäljningskostnaderna ligger på 10 000 kronor kommer fordonets 

värde inte vara nog högt för att även kunna utmätas för den civilrättsliga ägarens skulder eller 

till exempel ianspråktas för den tidigare registrerade ägarens skulder. Skulle däremot bilen 

vara värd 70 000 kronor, försäljningen kosta 30 000 kronor och den nuvarande registrerade 

ägaren har skulder på 25 000 kronor kan fordonet tas i anspråk för dessa skulder, samt kunna 

utmätas för den civilrättsliga ägarens skulder på 15 000 kronor men dock inte ge ett försvar-

ligt överskott för att den tidigare registrerade ägarens skulder ska kunna täckas vid ett eventu-

ellt ianspråktagande. Vid en exekutiv försäljning efter ianspråktagande med bara en gäldenär 

fördelas de influtna medlen i samma ordning som vid egendom som har utmätts. Blir det 

överskott från försäljningen ska dessa medel redogöras för den civilrättsliga ägaren och skulle 

denna inte gå att nå är det Länsstyrelsen som får ta hand om pengarna. Vid eventuell tvist om 

vem som ska få överskott blir UB 13 kap 7 § tillämplig för att reda ut detta och under utred-

ningstiden håller Kronofogden beloppet. Beslut om utmätning kan överklagas eller rättas en-

ligt UB 4 kap. 33-35 §§ samt 18 kap, på samma sätt kan ett beslut om ianspråktagande över-

klagas eller rättas. Någon som till skillnad från ianspråktagande inte kräver ett exekutivt värde 

är då kommun eller stat flyttar eller omhändertar ett fordon. Ett felparkerat fordon har staten 

eller kommunen möjlighet att flytta eller omhänderta om den registrerade ägaren har felparke-

ringsavgifter över 5000 kronor som inte har betalats. Kommun eller stat lämnar då tillbaka 

fordonet om ägaren betalar flyttningskostnaden och de felparkeringsavgifter som inte betalats. 

Skulle inte ägaren betala övertar staten eller kommunen äganderätten till fordonet för att se-

dan skrotas eller säljas. Då staten eller kommun beslutar om att omhänderta ett fordon måste 

de meddela detta till KFM som undersöker om fordonet borde utmätas eller tas i anspråk. 

Skulle så vara fallet tar KFM över ansvaret för fordonet.
61

  

 

Att kommunen övertar äganderätten vid försäljning och skrotning har genom praxis slagits 

fast även innebära att kommunen solidariskt med fordonets förare svarar för kontrollavgifter 

som uppkommit samma dag som kommunen övertagit äganderätten. I NJA 2015 s 98 hade ett 
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fordon observerats av Stockholms stad den 13 december 2011. Den 14 december tar kommu-

nen beslut om att med stöd av flyttningslagen 3 § och flyttningsförordningen 2 § andra stycke 

p. 7 flytta fordonet till bilskrot då fordonets ansågs vara ett fordonsvrak. Fordonet flyttas 

samma dag klockan 15.09. Samma dag hade Europark AB bötfällt fordonet för olovlig parke-

ring i Kista klockan 01.30-02.51. I och med Stockholm stads övertagande av äganderätten 

registrerades de senare som ägare i VTR från och med 14 december och svarar därför solida-

riskt med föraren för att de kontrollavgifter, som utfärdats den dagen, betalas. Detta trots att 

Stockholm stad övertog äganderätten vid ett senare tillfälle under dagen. HD skriver i doms-

kälen att ”Ett fordons förare och ägare svarar solidariskt för att kontrollavgift på grund av 

olovlig parkering betalas. Med fordonets ägare avses, såvitt nu är av intresse, den som vid 

tiden för den olovliga parkeringen var antecknad som ägare i vägtrafikregistret, eller som 

senare har antecknats som ägare vid tiden för överträdelsen. Om ett fordon har bytt ägare 

ska ägarbytet anmälas och förvärvaren registreras som ägare från och med den dag som 

anges i anmälan. (Se 2 och 7 §§ lagen, 1984:318, om kontrollavgift vid olovlig parkering 

samt 10 kap. 1 och 2 §§ förordningen, 2001:650, om vägtrafikregister.)” De skriver även att 

reglerna om kontrollavgift, likväl som reglerna vid felparkeringsavgifter är tänkt att göra det 

administrativt enkelt att för markägare kunna kräva sanktionsavgifter av den som äger det 

fordon som parkerats olovligt eller felaktigt. Det görs i prop. 1983/84:104 s. 12 ff och 22 ff 

inte något undantag för situationer där det allmänna står som registrerad ägare. Ett sådant un-

dantag skulle strida mot ändamålet med ett administrativt enkelt sanktionssystem. 
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6. LAGSTIFTNING I ANDRA LÄNDER 
Under avsnittet ges korta exempel på hur lagstiftningen rörande indrivning (?) har utformats i 

andra länder, samt den svenska regeringens skäl till att inte införa liknande lagstiftning i Sve-

rige. 

 

6.1 Exempel från Norge, Nederländerna och Storbritannien 

I Norge får indrivning ske av avgifter som tillkommit vid överträdelser av 38 § vegtrafikklo-

ven. Utmätning sker då hos den person som vid överträdelsen var registrerad ägare av fordo-

net. Utmätning får då inte ske för avgifter som uppkommit om fordonet frånhänts ägaren ge-

nom brott. Fordonet som givit anledning till avgiften får då tas i pant även för överlastavgift. I 

Nederländerna finns en myndighet som driver in skatter, dessa sköter även indrivning av for-

donsrelaterade skulder och skatter och det är både mot fordonet eller dess ägare som verkstäl-

ligheten sker mot. Verkställigheten är oberoende av eventuellt överskott vid försäljningen. 

Skattemyndigheten kan själva stoppa fordon med skulder som antingen måste betalas på plats 

eller så kommer fordonet bli föremål för utmätning. Då Vägtrafikpolis stoppar fordon finns 

möjligheten att undersöka om det finns skulder, skulle så vara fallet kan fordonet tas i beslag 

för att senare utmätas. I Nederländerna kan även en person med skulder på ett fordon hindras 

att registrera ytterligare fordon på sig. Även i Storbritannien finns en myndighet (Driver and 

Vehicle Licensing Agency) som driver in vägskatter. Den som brukar bilen ansvarar där för 

betalning av vägskatt och fordon med obetald vägskatt får inte brukas. Myndigheten verkstäl-

ler genom att ta fordon i belag eller klampa fordon med obetald skatt. Myndigheten använder 

sig även av privata företag vid indrivning.
62

  

 

6.2 Fordonsskulder som ett skäl för att vägra registrera nya fordon? 

Att vägra registrera en person med fordonsrelaterade skulder på ett visst belopp, likt Neder-

länderna, skulle innebära en minskning av fordonsmålvakter. De målvakter som kommit upp 

till beloppet blir ”förbrukade” i och med att de inte kan registrera fler bilar på sig. Detta krä-

ver dock att den som säljer en bil måste kontrollera om köparen har skulder och kan registre-

ras för ytterligare fordon. Skulle säljaren inte kontrollera detta finns risken att säljaren lämnar 

ifrån sig bilen och den nya ägaren kanske inte kan registreras som ägare vilket innebär att 

säljaren kommer fortsätta stå som registrerad ägare till en bil som någon annan har civil ägan-

derätt till. Ett införande av en sådan vägran till att registrera fordon skulle medföra en minsk-

ning av fordonsrelaterade skulder och fordonsmålvakter men skulle inte lösa problemet helt. 

Det finns en risk för ökad rekrytering och användning av ofrivilliga målvakter genom att 

nyttja andras personuppgifter vid registrering. Nackdelarna överväger fördelarna och kontrol-

len av nya ägare skulle med hänsyn till den stora mängden ägarbyten som görs varje år inne-

bära stor tidsåtgång och merkostnader. Regeringen kom därför fram till att någon vägran av 

registrering av nya fordon på grund av fordonsrelaterade skulder inte bör införas.
63

 

 

6.3 Panträtt 

I den rapport som Transportstyrelsen och Kronofogden lämnade in och som låg till grund för 

propositionen till den nya lagen föreslogs att regeringen skulle införa panträtt likt den norska 

lagstiftningen istället för ianspråktagande. Tanken var att den legala panträtten skulle få en 

förmånsrätt vid utmätning, likt handpanträtt. Regeringen anser att detta skulle innebära att 

även fordon där det inte är motiverat skulle dras in i det exekutiva förfarandet, även en regi-

strerad ägare med tillgångar. Detta trots att det redan är möjligt med utmätning i den typen av 

fall. Det skulle även innebära att även om det finns annan egendom som är bättre att utmäta 

                                                           
62 Prop. 2013/14:176 s. 21. 
63

 Prop. 2013/14:176 s. 65-66. 
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måste fordonet utmätas. Legal panträtt skulle även innebära att det allmänna skulle genom 

förmånsrätten som panten innebär få bättre rätt än andra borgenärer. Vid insolvenssituationer 

skulle förmånsrätten också gynna det allmänna. Denna panträtt skulle det allmänna stå som 

borgenär i även då det inte rör fordonsmålvakter. Regeringen anser därför att den nya lagstift-

ningen ska täcka de områden som inte redan täcks av den nuvarande lagstiftningen. Regering-

en väljer därför att införa ianspråktagande istället för panträtt.
64

 

  

                                                           
64 Prop. 2013/14:176 s. 32-33. 
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7. HAR LAGEN FUNGERAT SOM DET VAR TÄNKT? 
Som nämnts under punkt 5.1  hade det totala beloppet för fordonsrelaterade skulder stigit från 

1,26 till 1,64 miljarder mellan år 2009 till 2013 då den nya lagen inte ännu fanns. Under detta 

avsnitt kommer statistik att presenteras för att se hur det har gått att tillämpa lagen praktiskt 

sedan lagens tillkomst och vad detta har inneburit för de ökande skulderna. 

 

7.1 Skulderna 

Statistiken nedan är en sammanställning från Kronofogdens register över de olika skuldkate-

gorierna och den totala skulden för fordonsrelaterade skulder, samtliga siffror är samman-

ställda av Kronofogden den 31 december varje år. I tabellen framgår även den statistik som 

presenteras i regeringens proposition till lagen, dessa siffror är inhämtade den 20 december 

2013. 

 

1 Belopp inom parentes är hämtade från Proposition 2013/14:176 s. 10, resterande belopp är hämtade 

från Kronofogdemyndighetens sammanställning på myndighetens hemsida. Anmärkningsvärt är att 

propositionens statistik inte överensstämmer med den statistik som hämtats från Kronofogden. 

2 Indrivet belopp och preskriberat belopp går inte att återfinna på Kronofogdemyndighetens hemsida 

utan har erhållits via mail.
65

  

Enligt Kronofogdens register för fordonsrelaterade skulder från 2013, året innan lagen inför-

des, till och med 2015, året efter lagens införts, har den totala skulden för fordonsrelaterade 

skulder stigit från 1,64 miljarder till 1,86 miljarder. Samtidigt har det totala antalet gäldenärer 

minskat från 104 774 personer till 103 310 personer. Det genomsnittliga totala skuldbeloppet 

per gäldenär har ökat från 15 680 kronor till 18 057 kronor. Antal preskriberade belopp har 

stigit från 211,9 miljoner till 255,2 miljoner. Antal mål gällande fordonsrelaterade skulder 

som ligger hos Kronofogden har under samma tid ökat från 1,15 miljoner mål till 1,31 miljo-

ner mål. Kronofogden får även in 421 569 mål år 2015 jämfört med 399 762 mål år 2013. Vad 

gäller det indrivna beloppet har detta ökat från 283,2 miljoner kronor till 319,4 miljoner kro-

nor.  

                                                           
65 Uppgifter erhållna via mail från Kronofogdemyndigheten 15.11.2016. 
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Antalet gäldenärer inom trängselskatt har ökat från 34 487 personer till 38 875 personer, for-

donskatt har minskat från 80 358 personer till 77 999 personer och felparkeringsavgifter har 

minskat från 44 968 personer till 44 652 personer. Det genomsnittliga skuldbeloppet per gäl-

denär inom trängselskatt har ökat från 7738 kronor till 8787 kronor, fordonsskatt från 6802 

kronor till 7552 kronor och felparkeringsavgifter från 18 443 kronor till 20 843 kronor. Vad 

gäller antal preskriberade belopp har dessa minskat inom trängselskatt från 57,8 miljoner kro-

nor till 37,7 miljoner kronor medan det inom fordonsskatt ökat från 75,4 miljoner kronor till 

84,3 miljoner kronor och inom felparkeringsavgifter ökat från 78,7 miljoner kronor till 133,2 

miljoner kronor. Indrivet belopp inom trängselskatt har ökat från 44,2 miljoner kronor till 58 

miljoner kronor, fordonsskatt från 173,3 miljoner kronor till 194,5 miljoner kronor och inom 

felparkering från 65,7 miljoner kronor till 66,9 miljoner kronor. Samtidigt har skulderna ökat 

inom trängselskatt från 266 miljoner kronor till 341 miljoner kronor, fordonsskatt från 546 

miljoner kronor till 589 miljoner kronor och felparkering från 829 miljoner kronor till 930 

miljoner kronor. Antal mål som ligger hos Kronofogden har också ökat inom trängselskatt 

från 216 000 till 278 000, inom fordonsskatt från 309 000 till 338 000 och inom felparkering 

från 628 000 till 695 000.  Vad gäller antal inkomna mål har det inom trängselskatt ökat från 

89 000 till 106 000, inom fordonsskatt från 126 000 till 160 000 och felparkeringsavgift 

minskat från 183 000 till 155 000. 

 

7.2 Fordonsmålvakter i praktiken 

Det finns per den 29 november 2016, 170 privatpersoner som inte yrkesmässigt köper och 

säljer fordon som är registrerad ägare till mer än 100 fordon. I dessa fordon räknas in både 

avställda fordon och fordon i trafik, oberoende av förvärvsdatum.
66

 I oktober 2016 fanns det 

enligt Transportstyrelsen 151 privatpersoner som inte yrkesmässigt köper och säljer fordon 

och är ägare till mer än 100 personbilar och lastbilar.
67

 Sedan den 1 juli 2014 fram till novem-

ber 2016 har totalt 26 fordon ianspråktagits, hur många av dessa som sålts exekutivt är inte 

känt. Från och med januari till november har Kronofogden utmätt cirka 1400 fordon.
68

  

 

Den som är fordonsmålvakt kan få 10 000 kronor i handen för att skriva bilen på sig.
69

 Bilar-

nas värden varierar stort och det är alltifrån nya till fallfärdiga bilar som fordonmålvakterna 

har skrivna på sig. De 25 personer som står som registrerad till högst antal fordon har till-

sammans en total skuld på cirka 210 miljoner kronor. I Göteborg finns en man som är regi-

strerad ägare av 2600 fordon och har året efter den nya lagens tillkomst registrerat ytterligare 

397 fordon på sig. Mannen har en total skuld på 24,3 miljoner kronor. I Malmö finns en annan 

man som har skulder på 54,6 miljoner och står som registrerad ägare av 1835 fordon.
70

 I 

Stockholms län finns tre personer som totalt äger 1743 bilar och tillsammans har en skuld på 

cirka 10 miljoner.
71

 På grund av bristande resurser hos Kronofogden har de ingen möjlighet 

att spana efter de fordon som ägs av fordonsmålvakter och tanken är att det främst är parke-

ringsvakter som ska upptäcka dessa. I Malmö har ansvarig för parkeringsövervakning och 

fordonsflytt beslutat om att cirka 100 fordon ska tas om hand och åtta bilar har beslagtagits i 

Göteborg.
72

  

 

                                                           
66 Uppgifter erhållna via mail från Transportstyrelsens fordonsurval 29.11.2016. 
67 https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Fordon/Fordonsrelaterade-skulder/bilmalvakt/. 
68 Uppgifter erhållna via mail från Kronofogdemyndigheten 28.11.2016. 
69

 Dragic Dagens Nyheter 30 september 2016. 
70 Lisinski Dagens Nyheter 21 juni 2015.  
71 Dragic Dagens Nyheter 30 september 2016. 
72 Lisinski Dagens Nyheter 21 juni 2015. 
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Det är vanligt att dessa fordon används av kriminella som narkotikagömmor, murbräckor och 

flyktbilar.
73

 Fordon som fordonsmålvakter är registrerad ägare till hittas ofta sönderkörda, 

dumpade, sönderslagna och-/eller uppbrända. Det har i Järva-området förekommit problem 

med bilbränder. Polisen valde därför att tillsammans med Kronofogden, parkeringsbolag och 

stadsdel jobba förebyggande i området genom att få bort bilarna från gatan innan någon brän-

ner upp dessa. De lyckades i Järva ta ett flertal bilar i anspråk samt att ett flertal bilar som 

misstänktes kunde komma bli föremål för brand flyttades. Under en tidsperiod på två år flyt-

tades cirka 550 fordon och bilbränderna minskade med cirka 50 %. Polis i yttre tjänst i områ-

det upplever att antal olovliga körningar och körning på gångväg märkbart minskat då krimi-

nella har färre bilar till förfogande. Denna metod har kommit att kallas ”Järvamodellen”. Det 

framförs i rapporten vikten av att Polisen driver insatser mot fordonsmålvakter då parkerings-

bolag, bärgare och andra aktörer inte kan utföra alla arbetsuppgifter fullt ut utan Polisens 

hjälp.
74

 Att Polis, Kronofogden och trafikförvaltningen i Stockholms stad arbetat tillsammans 

har i Kista – Rinkeby minskat antalet bilbränder från 33 bilar under hösten/vintern år 2014, 

till 17 bilbränder samma period 2015. Vissa bränder är försäkringsbedrägerier, andra kopp-

lade till social oro i områden och vissa är olyckshändelser. Den ökade risken med att bli av 

med fordon som har skulder har medfört att färre antal dyra bilar numer skrivs på fordons-

målvakter. De billigare bilarna körs tills de rasar, blir omhändertagna eller säljs till någon som 

inte känner till dess skulder.
75

 

 

Nedan följer en sammanställning av Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) 

register över antal bränder baserat på olika typer av fordon sedan år 2008 till år 2015 och är 

totala summor för hela landet. Se nedan.  

 

 

I tabellen kan man se att antal bränder av personbilar minskat sedan 2013 till 2015 och ligger 

på ungefär samma siffror som 2008. Sedan 2013 till 2015 har antalet bränder av lastbilar 

minskat, husvagn/husbil ökat, bussar minskat och övriga vägfordon ligger på ungefär samma 

antal.  

 

Här nedan är en sammanställning av samma myndighets register baserat på bilbränder för hela 

landet, fördelat på anledningen till branden från år 2008 till år 2015. Se nedan.  

 

 

I tabellen kan man se att antalet bränder med uppsåt stigit från 2008 till 2015 och ligger 2015 

på högst antal. Antal bränder som skett av okänd anledning har legat på ungefär samma nivå 

                                                           
73 Dragic Dagens Nyheter 30 september 2016. 
74 Polisen, diarienummer A357.298/2016 s. 11-12. 
75 Dragic Dagens Nyheter 30 september 2016. 
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under alla år. Antalet övriga orsaker till bränder har legat på runt 1000-900 från 2008 till 2014 

och minskar drastiskt 2015.  

 

Här är även en sammanställning av samma myndighets register över antal bilbränder, uppde-

lat på län sedan år 2008 till år 2015. Se nedan. 

 

 

I tabellen kan man se att antal bilbränder fördelade på varje län, har en ökning av antalet 

bränder skett i 13 län och en minskning i 8 län. 

 

Polisen har även gjort en sammanställning av antalet bilbränder i Malmö sedan år 2009 till år 

2015 där antal bränder 2009 låg på 628 stycken, 2015 låg sifforna på 316 stycken. Polisen har 

i samma sammanställning tittat på fördelningen av bränder för varje lokalpolisområde (LPO) i 

Malmö, se nedan. 
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1. Bilden hämtad från https://polisen.se/PageFiles/638439/StatistikBilbranderMalmo20019_2016.pdf s. 3. 

 

Polisen har sedan sammanställt antal bränder fördelat på LPO i Malmö under de åtta första 

månaderna av år 2016 och fördelat antalet på fyra perioder under året, se nedan. 

 

1. Bilden hämtad från https://polisen.se/PageFiles/638439/StatistikBilbranderMalmo20019_2016.pdf s. 4. 

Av tabellen framgår att antalet bränder i Malmö är som högst i Rosengård under perioden 1 

januari 2016 fram till 8 augusti 2016. Det har under perioden skett totalt 79 bränder i Rosen-

gård.  

  

https://polisen.se/PageFiles/638439/StatistikBilbranderMalmo20019_2016.pdf
https://polisen.se/PageFiles/638439/StatistikBilbranderMalmo20019_2016.pdf
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8. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER 

8.1 Sammanfattning 
Syftet med arbetet har varit att undersöka den nya lagstiftningens utformning, om den uppfyllt 

sitt syfte, samt vilka möjligheter lagen ger för att personer som är fordonsmålvakter ska bli 

skuldfria. I uppsatsens andra kapitel behandlas äganderätten; hur den förvärvas, besittningens 

innebörd för att få äganderätt; och vilken betydelse traditionen har för att äganderätten ska 

övergå. Begreppet fordonsmålvakt definieras i kapitel tre. I detta kapitel redogörs även för 

distinktionen mellan den civila äganderätten och den registrerade ägarens rättigheter och 

skyldigheter. Även Transportstyrelsen utredningsskyldighet behandlas här. Vad gäller trafik-

försäkringsavgifter konstateras att det föreligger en presumtion att den som är registrerad 

ägare också är den verklige ägaren och därför är den som är skyldig att betala trafikförsäkring. 

Den som är registrerad ägare har bevisbördan för att visa att någon annan är fordonets ägare. 

Att någon annan betalat försäkring tidigare befriar inte den registrerade ägaren från ansvar. 

Skulle det vara så att anmälan om ägarbyte påstås vara förfalskad minskar bevisbördan. I ka-

pitlet behandlas även den registrerade ägarens skyldigheter att betala fordonsskatt och inte 

nyttja ett fordon som är avställt eller har användningsförbud. Skulle inte skatt betalas beläggs 

fordonet med användningsförbud och skulle det nyttjas trots detta riskeras penningböter redan 

vid oaktsamhet. Om skatten är mer än två månader sen kan fordonets registreringsskyltar om-

händertas även om fordonet är avställt. Ägaren har då en vecka på sig att betala skatten innan 

skyltarna förverkas. Ett fordon som brukas efter avskyltning, oberoende av uppsåt eller oakt-

samhet eller tillåtelse av ägare, kan medföra dagsböter eller fängelse för den som använder 

fordonet. 

 

Kapitel fyra handlar om utmätning: vad det innebär och vilken lagstiftning som är aktuell vid 

utmätning av skulder gentemot staten. I kapitlet behandlas även förutsättningarna för att 

egendom ska kunna säkerställas, det vill säga att den tillhör gäldenären, är överlåtbar, har ett 

ekonomiskt förmögenhetsvärde, inte får splittras och inte är beneficieegendom. Vidare be-

handlas presumtion vid besittning och vilken bevisbörda den som hävdar bättre rätt har, samt 

den falska bevisbörda som åligger utmätningssökanden. Den bevisbörda som åligger den som 

hävdar bättre rätt är tämligen hög, då det inte krävs samma skriftliga bevisning för att bevara 

äganderätt. Bilar når sällan upp till det ekonomiska värdet som krävs för att egendom ska 

kunna utmätas. Preskriptionstiden vid allmänna fordringar ligger oftast på fem år för skatter, 

tullar och avgifter. Trafikförsäkringsavgifter å andra sidan preskriberas först efter 10 år.  

 

I det femte kapitlet definieras problematiken med att den civilrättslige ägaren och den regi-

strerade ägaren kan vara två olika personer vid utmätning av fordon och hur detta motiverar 

den nya lagstiftningen och rättsinstitutet för att motverka fordonsmålvakter och minska de 

allmänna skulderna som detta medför. Den nya lagstiftningen ger rätt att ianspråkta fordon för 

fordonsrelaterade skulder oberoende av vem som står som ägare av fordonet men under förut-

sättning att den som är föremål för utmätningen inte har några andra tillgångar. Utöver den 

nya lagstiftningen gjordes ändringar i flyttningslagen för att underlätta flyttning av fordon på 

grund av felparkeringsavgifter, även detta i syfte att minska användandet av fordonsmålvak-

ter. Det konstateras att flyttningslagen saknar bestämmelser om vem som är ägare av fordon 

men att det genom RH 2015:24 fastställs att den registrerade ägaren presumeras vara den ci-

vilrättsliga ägaren om inget talar mot detta.  

 

I uppsatsens sjätte kapitel görs en kort utblick mot lagstiftningen i några andra länder med en 

redogörelse om varför regeringen ansett det olämpligt att efterlikna den svenska rätten med 

nederländsk rätt genom att vägra registrera nya fordon på personer som redan har fordons-

skulder och den norska rätten som valt att panträtt istället för ianspråktagande. 
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Det sjunde kapitlet redogör för hur de fordonsrelaterade skulderna förändrats sedan lagens 

införande och hur lagen tillämpats i praktiken. Enligt Kronofogdens register för fordonsrelate-

rade skulder från 2013, året innan lagen infördes, till och med 2015, året efter lagens införts, 

har den totala skulden för fordonsrelaterade skulder stigit med 220 miljoner kronor. Samtidigt 

har det totala antalet gäldenärer minskat med 1464 personer. Det genomsnittliga totala skuld-

beloppet per gäldenär har ökat med 2 377 kronor. Antal preskriberade belopp har stigit med 

43.3 miljoner kronor. Antal mål gällande fordonsrelaterade skulder som ligger hos Kronofog-

den har under samma tid ökat med 159 871 mål. Kronofogden får även in 21 807 mål mer år 

2015 än år 2013, detta innebär dock en minskning sedan 2014 då antalet inkomna mål var 

cirka 50 000 fler än år 2015. Vad gäller det indrivna beloppet har detta ökat sedan 2013 till 

2015 med 36.2 miljoner kronor.  

 

Vid en jämförelse av de olika skuldkategorierna har antalet gäldenärer ökat inom träng-

selskatt, medan det minskat under fordonsskatt och felparkeringsavgifter. Det genomsnittliga 

skuldbeloppet per gäldenär inom de olika skuldkategorierna har ökat inom varje kategori från 

år 2013 till år 2015. Även om det inom felparkeringsavgifter ökat från 2013 till 2015, har det 

från 2014 till 2015 skett en minskning. Vad gäller antal preskriberade belopp har dessa ökat 

inom samtliga kategorier bortsett från trängselskatt där det minskat. Indrivet belopp för samt-

liga kategorier har dock ökat, med 13.8 miljoner för trängselskatt, 21.2 miljoner för fordons-

skatt och 1.2  miljoner för felparkering, samtidigt som skulderna ökat med 75 miljoner för 

trängselskatt, 43 miljoner för fordonsskatt och 101 miljoner för felparkering. Skuldbeloppen 

ökar med andra ord mer än de belopp som drivs in inom samtliga kategorier. Antal mål som 

ligger hos Kronofogden har också ökat inom samtliga kategorier, samtidigt som antal in-

komna mål varierat mer inom varje kategori. Antal inkomna mål gällande trängselskatt har 

ökat trots att det skett en minskning från 2014 till 2015. Antal inkomna mål gällande fordons-

skatt har en kontinuerlig ökning och vad gäller felparkering har antal inkomna mål ökat från 

2013 till 2014 och har under 2015 minskat till en nivå som var lägre än 2013. 

 

När det kommer till sammanställningen av MSB:s register över bilbränder för hela Sverige 

har antalet bränder gällande personbilar minskat och ligger år 2015 på ungefär samma siffror 

som år 2008. Som högst var antalet bränder av personbilar under 2009 då 3739 bilar brann till 

skillnad från 2015 då 3370 bilar brann, en minskning på cirka 400 bränder. Vad gäller orsaken 

till bränder har antal bränder av personbilar med uppsåt stigit sedan 2008 till 2015 med cirka 

400 fler fall med uppsåt. Antalet bränder på grund av okänd orsak har legat på cirka 1400 

ända sedan år 2008. Vad som däremot minskat är de övriga orsakerna som legat stadigt på 

cirka 900 fall från år 2008 till år 2014 men minskar år 2015 med cirka 400 fall. När det kom-

mer till antal bilbränder fördelade på varje län har en ökning av antalet bränder skett i 13 län 

och en minskning i 8 län. De län som haft en ökning är Dalarna, Jönköping, Kronoberg, Norr-

botten, Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västerbotten, Västernorrland, Västra Götaland, 

Västmanland, Örebro och Östergötland. Utav dessa län har de flesta minskat antalet bränder 

sedan år 2014 till 2015. De som ökat är Jönköping som ökat från 108 till 115, Stockholm som 

ökat från 891 till 1024, Södermanland från 86 till 119, Västerbotten från 66 till 91, Västern-

orrland från 107 till 144 och Västra Götaland från 576 till 697.  

 

Antal bränder i Skåne län inte ökat utan legat någorlunda stabilt på 400-500 bilbränder mellan 

år 2008 och 2015 och enligt Polisens rapport gällande bilbränder i Malmö mellan år 2009 och 

2015 skett en minskning av antalet bränder från 628 till 316. Vid en jämförelse av Polisens 

tabell för antal bränder från 1 januari till 8 augusti 2016 ligger antal bränder för alla LPO om-

råden, förutom Rosengård, en bra bit under totalen för året innan. Rosengård hade totalt år 
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2015 52 bränder och är den 8 augusti 2016 uppe i 79 bränder. Vid en jämförelse av antal 

bränder 2014 och 2015 för Rosengård har dock en minskning skett med cirka 50 % och till 

skillnad från 2015 då det var 52 bränder i Rosengård, var det år 2009 närmare bestämt 219 

bränder. Antalet bränder har med andra ord minskat markant de senaste åren även om det sti-

git en aning från 2015 till 2016. 

 

8.2 Kan en fordonsmålvakt bli skuldfri? 

När det kommer till frågan om en fordonsmålvakt någonsin kan bli skuldfri tyder resultatet på 

att detta troligen är svårt. En anledning till att någon skriver sig som ägare på ett fordon är att 

de får betalt för det. Fordon i fråga är troligtvis ett fordon som den registrerade ägaren aldrig 

sett eller haft i sin besittning och därför aldrig kommer bli civilrättslig ägare till. Sannolikt 

känner personen inte ens till vem som har fordonet i sin besittning eller vart det befinner sig. 

Detta gör det svårt att kunna registrera någon annan som ägare till fordonet eller försöka ”få 

tillbaka fordonet” t.ex. genom att köpa det. Som diskuterats krävs tradition av fordonet för att 

någon ska få äganderätt till det. En anmälan om registrering måste antingen undertecknas av 

både köpare och säljare eller om endast den ena undertecknar, har den andra parten rätt att 

yttra sig innan registrering sker. Själva registreringen är formell och automatiserad, vilket gör 

att det inte sker någon kontroll av om det verkligen är personen med de personuppgifter som 

framkommer på anmälan som gjort denna. Transportstyrelsen tittar på huruvida anmälan är 

ifylld korrekt eller inte. Skulle köparen till exempel missat att fylla i uppgifter och de inte går 

att finna personen efter köpet kvarstår den tidigare ägaren som registrerad ägare medan denna 

person troligtvis redan lämnat ut bilen till köparen och på så vis överlämnat äganderätten till 

fordonet. Den utredningsskyldighet som Transportstyrelsen har är att kontrollera formkraven 

och vid en begäran om omprövning kan de även undersöka avtal och kvitton för att se att de 

stämmer överens med anmälan. Skulle dock en ny ägare av ett fordon visa på omständigheter 

vilka starkt ifrågasätter huruvida personen har något med fordonet att göra måste en under-

sökning av äganderätten göras på grund av det ekonomiska ansvar som medföljer en registre-

ring. Den är vid en sådan undersökning den registrerade ägaren som har bevisbördan för sitt 

påstående.  

 

Då en person som tänkt använda sig av en fordonsmålvakt som registrerad ägare köper en bil 

skrivs sällan kvitto vid försäljningen. Registreringen innebär som sagt ett offentligrättsligt 

ansvar där den registrerade ägaren måste betala fordonsskatt, trängselskatt och felparkerings-

avgifter. Den registrerade ägaren har även ett ansvar för att se till att det fordon som brukas är 

påställt och har trafikförsäkring. Skulle ett avställt fordon brukas kan den som brukar få böter 

och om ägaren inte vidtagit skäliga åtgärder för att hindra detta kan även denna person få bö-

ter. Frågan är ju vad som är skäligt om den registrerade ägaren gett någon den civila ägande-

rätten till någon som personen inte har möjlighet att kontakta då personen inte känner till vem 

det är? Kan den registrerade ägaren avställa ett fordon utan att riskera böter då personen inte 

har fordonet i sin besittning men personen som har det inte heller har det olovligen utan fak-

tiskt har rätt att bruka fordonet?  

 

Den registrerade ägaren presumeras vara den faktiske ägaren vid utgivande av trafikförsäk-

ringsavgift. Denna typ av presumtionsregel kom även att tillämpas på flyttningslagens 7. Pre-

sumtionsregeln innebär att den registrerade ägaren vid en överklagan av de registrerade ägar-

uppgifterna har en bevisbörda. Den registrerade ägaren antas vara ägare tills motsatsen bevi-

sats. Denna bevisbörda blir högre ju längre tid som gått mellan registrering och överklagan. 

Den registrerade ägaren måste bevisa att det är någon annan som övertagit äganderätten, detta 

kan vara svårt om det vid köpet inte skrivits något kvitto eller att de muntliga uppgifter som 

lämnas går att kontrollera på något annat sätt. Skulle den registrerade ägaren påstå att en för-
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falskning gjorts är bevismaterialet troligen begränsat och den registrerade ägaren måste då 

göra det sannolikt att fordonet bytt ägare. Det kan med andra ord vara svårt för en fordons-

målvakt att kunna avregistrera sig själv som ägare på ett fordon både då denna person troligt-

vis själv undertecknat ägarbytet och kanske saknar kvitto. De kostnader som fordonet medför 

kommer fordonsmålvakten, om personen inte kan betala, ha som skuld till det allmänna. 

Skulle den registrerade ägaren avställa fordonet skulle någon fordonsskatt eller trafikförsäk-

ring inte behöva betalas. Dock skulle personen fortfarande få stå till svars för de felparke-

ringsavgifter och trängselskatter som uppstår då den civilrättsliga ägaren brukar bilen samt att 

den registrerade ägaren skulle få utge trafikförsäkringsavgift om det visar sig att fordonet bru-

kas. Skulle ägare avställa fordonet skulle detta dock medföra att polisen lättare skulle kunna 

upptäcka fordonet med hjälp av sin kamera, vilket kanske medför att en kontroll av fordonets 

skulder görs. Skulderna för den registrerade ägaren skulle troligtvis fortsätta att växa utan att 

personen har en chans att kunna betala av dessa. Allmänna fordringar preskriberas efter 5 år 

men kan även förlängas. De fordringar som uppstår på grund av trafikförsäkringsavgift har en 

preskriptionstid på 10 år. Att kunna ianspråkta ett fordon är för en fordonsmålvakt som vill bli 

av med sina skulder ett bra sätt för att kunna ”få tillbaka bilen” även om personen i fråga 

kanske aldrig haft den i sin besittning. På så vis upphör de ökande skulderna för fordonsmål-

vakten för just det fordon som ianspråktagits.  

 

8.3 Har lagen uppfyllt sitt syfte? 

Frågan är då hur många fordon som ianspråktagits och om lagen verkar ha uppfyllt sitt syfte 

med att minska de fordonsrelaterade skulderna och om användandet av fordonsmålvakter 

minskat. Enligt Kronofogden har 26 ianspråktaganden gjorts sedan lagens tillkomst. Anled-

ningen till detta verkar vara att det är svårt för myndigheter att på egenhand ianspråkta fordon 

utan Polisens hjälp och Kronofogden verkar ha begränsat med resurser för att själva spana 

efter dessa fordon. Kronofogdens tanke var att parkeringsvakter skulle upptäcka dessa bilar då 

de utfärdar felparkeringsavgifter genom att de tar kontakt med Transporstyrelsen för att kon-

trollera aktuell skuld på fordonet. Polisen gjorde tillsammans med Kronofogden, parkerings-

bolag och stadsdel tillsammans tillslag i Järva och lyckades vid detta tillfälle få bort ett antal 

bilar från gatan som hade fordonsskulder.  

 

Vid en jämförelse av Kronofogdens siffror över den totala skulden går det att utläsa en ökning 

sedan 2013 då skulden låg på 1,64 miljarder till år 2015 då skulden ligger på 1,86 miljarder. 

Den nya lagen har med andra ord inte ännu kunnat påvisa någon minskning av skulderna. 

Antal mål som ligger hos Kronofogden har också ökat även om antal gäldenärer totalt sett har 

minskat. Dock har den genomsnittliga skulden ökat trots att både de preskriberade och in-

drivna beloppen ökat. Antal personer som Transportstyrelsen ser som bilmålvakter har bara 

sedan oktober till november 2016 ökat med 19 personer. Ett år efter att lagen tillkommit vi-

sade det sig att den man i Göteborg som är en av de personer som äger flest fordon registrerat 

ytterligare 397 fordon på sig. Detta tyder på att lagens tillkomst inte heller kunnat påvisa sig 

fungera avskräckande. Polisen i Stockholm har dock sett att de fordon som fordonsmålvakter-

na skriver på sig verkar sjunka i värde, troligtvis för att det finns en rädsla att gå miste om 

värdet om den ianspråktas. På så sätt verkar lagen fungerat avskräckande. Att fordonen mins-

kar i värde medför dock att fordonen blir svåra att utmäta på grund av att utmätningen inte blir 

försvarlig. Då fordonen har lågt värde kan de istället ses som fordonsvrak och skrotas. Vid en 

skrotning kan fordonets värde inte täcka upp delar av den skuld som finns gentemot staten, att 

skrota fordonet utgör troligtvis bara ytterligare en kostnad för stat eller kommun. 

 

Polisen i Stockholm såg ett samband mellan antalet ianspråktaganden och flyttningar av for-

don med antalet bilbränder i Järva-området. Med anledning av detta har en sammanställning 
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över antalet bilbränder från 2008 till 2015 med hjälp av MSB:s register gjorts i arbetet för att 

se om det skett någon ökning eller minskning både inom vissa län, totalt sett eller om anled-

ningen till bilbränderna ändrats. Sammanställningen visar inte på någon ökning totalt sett av 

antalet personbilar som brunnit. Den ökning som kunde ses totalt sett var att bränder med 

uppsåt ökat, varför det ökat framkommer inte av registret. När det kommer till antal bilbrän-

der fördelat på varje län finns det hos majoriteten av länen en ökning sedan 2008 fram till 

2015. Ungefär hälften av dessa har dock minskat sedan föregående år.  

 

Malmö är en av de städer som har en man med ett stort antal bilar skrivna på sig, det är även 

en stad som flyttat relativt många fordon. Finns det någon koppling mellan antalet flyttade 

fordon och antalet bilbränder i Malmö? Polisen i Region Syd publicerade en sammanställning 

över de bilbränder som skett i Malmö sedan 2009 till 2015 som visar på att antal bränder hal-

verats på denna tid. Vid en jämförelse av antalet bränder år 2015 och fram till augusti år 2016 

fördelat på de olika LPO-områden som finns i Malmö visar det att samtliga områden utom 

Rosengård ligger långt under nivån för totala antalet bränder för föregående år. Vad det beror 

på att antalet bränder är högre i Rosengård framgår inte av polisens sammanställning. Kanske 

finns det en koppling mellan antalet fordon i omlopp som ägs av fordonsmålvakter och antalet 

bilbränder inom vissa områden även om antal bränder inte ökat totalt sett? Anledningen till att 

bilar bränns med uppsåt kan bero både på att social oro eller att ägaren vill ha ut försäkrings-

pengar. Kanske kan antal bränder med uppsåt också vara kopplat till svårigheten för registre-

rade ägare att avskriva sig som registrerad ägare till fordon som någon annan brukar? 

 

8.4 Avslutande kommentarer 

Som framkommit i arbetet är äganderätten central när det kommer till fordonsmålvakter. Det 

föreligger en problematik kring att den är delad och innehåller olika rättigheter och skyldig-

heter. Hur hade det sett ut om registreringsprocessen för fordon hade varit mer legitimerande 

för den civila äganderätten? Om registrering och tradition hade skett samtidigt och den civila 

äganderätten och registrerade äganderätten hade följts åt. Att den civila äganderätten inte hade 

kunnat överlämnas endast genom tradition utan samtidigt hade krävts även en registrering av 

fordonet på den nya ägaren genom att ägarna åker till exempel till en myndighet för att till-

sammans underteckna papper och lämna över fordonet. Hade problematiken med fordonsmål-

vakter existerat då och vad hade det funnits för hinder för denna typ av lagstiftning? Hade den 

kunnat minska omsättningen av bilar mellan privatpersoner? De frågor som uppkommit i dis-

kussionen är inga frågor jag avser att besvara i denna uppsats utan är frågor som får vänta 

med att besvaras till framtida forskning. 
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