
Lagutskottets betänkande 

1983/84: 36 

om förslag till lag om företagshypotek m. m. (prop. 1983/84: 128) 

Ärendet 

I betänkandet behandlar utskottet proposition 1983/84: 128. i vilken re

geringen (justitiedepartementet) efter hörande av lagrådet föreslår riksda

gen att anta i propositionen framlagda förslag till lag om företagshypotek 

m. m .. samt de med anledning av propositionen väckta motionerna 1983/ 

84: 2746 och '!.747. Vidare behandlar utskottet de under allmiinna motions

tiden 1983 väckta motionerna 1982/83: 377. 1223 och 1590 yrkande I samt 
den under allmänna motionstidcn 1984 viickta motionen 1983/84: 2193. 

Beträffande frågan om var en central inskrivningsmyndighet för före

tagsinteckningar skall lokaliseras har lagutskottet inhämtat yttrande från 

arbetsmarknadsutskottet. Yttrandet har fogats till betänkandet som bila1:a 

2. Synpunkter på denna fråga har också lämnats i skrivelser från patent

och registreringsverket, länsstyrelsen i Västernorrlands län samt lagman

nen i Luleå tingsrätt. 

Vid en hearing i Karlstad har utskottet inhämtat synpunkter på motion 

1590 yrkande I från företrädare för banker. kronofogdemyndigheten, ut

vecklingsfonden, advokater och företagare. 

Sammanfattning 

Regeringen föreslår i propositionen att 1966 års lag om företagsinteck

ning ersätts av en ny lag om företagshypotek. Syftet med den nya lagen är 
att göra företagshypoteket till en bättre och mer användbar säkerhetsrätt 

än den hittillsvarande företagsinteckningen. Bland nyheterna märks att 

alla näringsidkare blir inteckningsberättigade och att alla näringsidkare får 

tillgång till ri~stäckande inteckningar. Utskottet tillstyrker dessa förslag. 

Utskottet tillstyrker också att handläggningen av ärenden om företagsin

teckning i fortsättningen skall ske med hjälp av automatisk databehandling 

vid en för hela riket gemensam inskrivningsmyndighet. Ett förslag i en 

c-motion om bibehållande av en inskrivningsmyndighet i varje län avstyrks 

följaktligen av utskottet. 

Enligt propositionen bör den nya centrala inskrivningsmyndigheten för

läggas till Malmö. I motioner förordas en förläggning till Luleå resp. 

Sundsvall. Arbetsmarknadsutskottet har i infordrat yttrande utan att peka 

ut någon särskild ort angett att lokaliseringen bör ske i enlighet med de 

riktlinjer för decentralisering av statlig verksamhet som en enig riksdag 

ställt sig bakom. Lagutskottet tillstyrker en lokalisering till Malmö. Två 
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c-li:damöter m.:h en s-kdamot har reserverat sig for att myndigheten för

läggs till Sundsvall. 

I betänkandet tillstyrker u1skottet vidare ett förslag i pnipositinne11 om 

införandet av ett inskrivningsriittsligt ins1itut som gör det mlijligt för en 

fastight:tsiigare all riillsligt skilja en fastighet fri111 dess industritillbehör. 

Däremot avstyrkt:r utskottet ett förslag i en motion (m) om en översyn av 

förmånsriillsordningen vid konkurs. syftande: till att fiiretagshypotek skall 

ges t:n siimrt: förmi\nsriitt iin fordran pii lön elkr pensillll (löneprivikgict). 

Utskottet anser all en siidan ordning skulle allvarligt forsiimra fiiretagshy

potekets kreditviirde. Ledamöterna l'riin moderata samlingspartiet har re

serverat sig for bifall till motionen. Slutligen avstyrker utskottet en 

c-motion med hiinsyn till all diiri upptagna fri\gor om snabbare registrering 

av företag och om företagarbevis redan iir föremiil för utredning. 

Propositionen 

I propositionen föresliir regeringen (justitit:departementel) att riksdagen 

skall anta i propo~itionen framlagda förslag till 

I. lag om förctagshypotek . 

.., lag om införande av lagen om företagshypotek. 

3. lag om iindring ijordabalkt:n. 

4. lag om iindring i knnkurslagt:n t 1921: 225 ). 

5. lag om ändring i utsökningsbalken. 

6. lag om ändring i föriildrabalken. 

7. lag om iindring i iirvdabalken. 

8. lag om ändring i förmiinsriillslagen ( 1970: 979). 

9. lag om ändring i lagt:n ( 1845: 50 s. I) om handel med lösören. Slllll 

köparen lått:r i säljarens vård kvarbliva, 

10. lag om ändring i lagen (1927: 85J om dödande: av förklimmen hand-

ling, 

11. lag om iindring i lagen ( 1941: 416) om arvsskatt od1 giivoskatt. 

12. lag om ändring i lagsökningslagen ( 1946: 808). 

13. lag om ändring i lagen ( 1978: 8821 om siikerhet för skattefordringar 

m.m., 

14. lag om ändring i lagen tl98l:775l om införande av utsökningsbal-

ken. 

15. lag om ändring i lagen ( 1970: 995) om införande av nyajonlahalken. 

Över lagförslagen 1-14 har lagrfalet yllrnt sig. 

Lagförslagen har tagits in i hilaga I. 
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Motionerna 

I. Under allmii1111a motio11stide11 1983 viickta n:otio11er 

i\.1otion /9821/l3:377 av Marianne Karlsson (c) vari yrkas att riksdagen 

hos regeringen hemstiiller om förslag som påskyndar registrering av före

tag och att företagarbevis utfärdas i enlighet med motionens förslag. 

Motion 1982183: 1223 av Bengt Kindbom (c) och Gösta Andersson (c) 

vari yrkas att riksdagen begär att regeringen låter utreda ett alternativ med 

bibehållande av en inskrivningsmyndighet för företagsinteckningar i varje 

län. 

Motio11 1982/83: 1590 av Ulf Adelsohn m. tl. (m) vari yrkas 

I. att riksdagen hos regeringen begär en översyn av förmånsrättsord

ningen vid konkurs. 

Yrkande 2 i motionen har utskottet behandlat i betänkandet LU 1982/ 

83: 36. 

Il. U11der allmii1111a motio11stiden 1984 1·iid:.t motio11 

Motio11 1983184: 2193 av Martin Olsson (c) vari yrkas att riksdagen som 

sin mening ger regeringen till känna vad som i motionen anförts om att den 

planerade registermyndigheten för företagsinteckningar bör knytas till 

Sundsvalls tingsrätt. 

///. Med anled11i11,; m· propositionen 1·ilckta motioner 

Motion 1983184: 2746 av Sten-Ove Sundström (s) vari yrkas att riksdagen 

som sin mening ger regeringen till känna vad som i motionen anförts om 

lokalisering av den nya centrala inskrivningsmyndigheten till Luleå. 

Motio111983184:2747 av Martin Segerstedt m.11. (s) vari yrkas att riksda

gen som sin mening ger regeringen till känna att den centrala inskrivnings

myndigheten för ärenden om företagsinteckning bör lokaliseras till Sunds

vall. 

Utskottet 

lnled11i11,; 

Gällande bestämmelser om företagsinteckning finns i lagen ( 1966: 454) 

om förctagsintcckning. Enligt lagen meddelas en företagsinteckning i en 

niiringsidkares verksamhet till säkerhet för en fordran. Utmärkande för 

företagsinteckningen är att den medför en förmånsriitt om det sker en 

utmätning hos niiringsidkarcn eller denne försätts i konkurs. 

År 1972 tillkallades utredningen (1 u 1972: 12) angående företagsinteck

ning för att se över nämnda lag. Utredningen avlämnade 1973 och 1975 

delbetänkanden med förslag om företagsinteckningar och vissa indelnings

ändringar och om förmånsrätt för företagsinteckningar. vilka förslag ledde 

till lagstiftning år 1973 resp. år 1975. Utredningen avgav i november 1981 

sitt slutbetänkande (SOU 1981: 76) Företagshypotek. 



LU 1983/84: 36 

Beliinkamkl har remissbd1anJlats. Vid n:missbd1andlingen fick utred

ningens olika förslag ett positivt mollagande. och Je har lagts till grund för 

förslagen i propositionen. 

I det följande behandlar utskollel propositionen jiimte diirtill anknutna 

motioner. Vidare behandlar utskollel en motion som tar upp friigan lllll 

förmånsräll för förctagshypotek samt en motion rörande handdsregistt:r 

och företagarbevis. 

Propositionl'n.1· /1111·11dwklig11 innl'hcill 

I propositionen liiggs fram förslag till lag 0111 forelagshypotek som skall 

ersätta 1966 års lag om fört:tagsinleckning. l\kd t'lirelagshypotck avses en 

siikerhetsriill som grundar sig p{i en förelagsinteckning. Vidare liiggs fram 

förslag till följdiindringar i elt flertal olika lagar. 

Syftet med den nya lagen anges vara all göra företagshypoleket till en 

bältre säkerhetsriil! iin den hittillsvarande förelagsinteckningen. I <lL'n nya 

lagen görs en anpassning till jordabalkens panlriillskonstruktion. Uland 

nyheterna märks vidare all alla niiringsidkare blir inteckningsheriiltigade. 

Även den som står i begrepp all starta en niiringsverksamhet för en riitl all 

ta ut företagsinteckningar i verksamheten. Det nuvarande kravet p[1 drifts

bevis har därför kunnat slopas. 

Andra nyheter iir all alla niiringsidkare nu for tillgiing till riksliickande 

inteckningar och att iirenden om företagsinteekning i fortsiillningen skall 

handliiggas av en för hela riket gemensam inskrivningsmyndighet. Hand

läggningen kommer att ske med hjiilp av automatisk databehandling. I 

propositionen anges att den centrala inskrivningsmyndighelen avses bli 

förlagd till Malmö. 

Propositionen inneldller ocks{1 ett förslag till iindring i jordabalken. 

Förslaget innebär att del införs etl nyll inskrivningsriillsligt institut som 

gör Jet möjligt för en fastighetsiigare dels all riittsligl skilja en fastighet friln 

dess industritillbehör. dels all föerförena fastigheten med siidan egendom. 

Hiirigcnom tillgodoses ett tidigare framsliilh önskemiil frfö1 riksdagens 

sida. 

Den nya lagstiftningen föreslås träda i kraft den I januari 1986. 

Allmii1111a synpunkter 

Förelagsinleckningen har ell betydligt biittre kreditviirde iin motsvaran

de äldre inleckningsinstitul (förlagsinteckning. inteckning i jordbruksin

ventarier m. tl.) och har därför kommit till .,;tor användning. Siirskilt under 

senare år har säkerheter i form av företagsinteckning fritt en alltmer fram

trädande plats. Av propositionen framgår att det totala antalet förelagsin

tecknade fordringar år 1980 uppgick till drygt 80 miljarder kronor. varav 

drygt 13 miljarder kronor utgjorde under 1980 beviljade inteckningar. 

En viktig orsak till den ökade användningen av företagsinteckning under 

senare år torde vara att företagsinteckningen - alltsedan den genom 1975 
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års reform nyttades i förmi'rnsriittshiinseende fram före lönerrivilegiet 

ansetts ha ett mycket gott kreditviirde. Stor betydelse torde ocksil den 

omstiindigheten ha haft att mindre och medelstora företag ofta har svi'irig

heter att stiilla ni'1gon annan krcditsiikerhet iin förctagsinteckningar. Vidare 

tl'rde det förhilllandct ha inverkat att rantriitt i fastigheter under senare fir 

regil>nalt minskat i betydelse. I synnerhet giiller det i friiga om industrifas

tigheter. I vissa delar av landet har det niimligen visat sig sv;1rt och ihland 

omöjligt att siilja en industrifastighet vid nedliiggning av ett fiiretag. Fas

tighetsranter kan diirfor mf111ga g;°111ger inte tillmiitas ni'1gon större hetydel

se som kreditsiikerhet vid företagskrediter. 

Den rositiva utvecklingen av fiirctagsinteckningsinstitutet har skett 

trots att det nuvarande systemet har hetydande hrister. Det fiirhi'11landet 

att inteckning för andra niiringsidkare iin aktiebolag kan meddelas endast i 

ett Hin eller i en eller nera kommuner i samma liin har fört med sig rroblem. 

För en kreditgivare. kan det vara kostsamt och tidsiidande att behöva 

hantera ett nertal inteckningar i olika liin för kredit till en och samma 

kredittagare niir denne driver verksamhet som iir srridd över nera liin. 

t. ex. i form av en detaljhandelskedja. Vidare kan. om en inteckning är 

begränsad till ett visst omrf1de. hela viirdet av siikerheten ryckas undan för 

kreditgivaren om den intecknade verksamheten llyllas till annat omri'1de. 

Hiirtill kommer att med ett regionaliserat system betydande prohlem upp

kommer vid olika administrativa indelningsiindringar. 

En annan hctydande nackuel med det nuvarande systemet iir att del inte 

omfattar alla niiringsidkare. Enligt giillande riitt kan företagsinteckning 

meddelas endast i näringsverksamhet som utövas av en niiringsidkare som 

skulle ha varit bokföringsskyldig enligt 1929 års h0kföringslag om den 

alltjiimt hade varit i kraft. Vid ett nertal tillfällen har i riksdagen viickts 

motioner med yrkanden om att företagsinteckning skall kunna anviindas 

ocks{1 av triidgilrdsodlare. minkuppfödare. fiskare. renskötande samer 

m.n. 

Som en annan nackdel med den nuvarande lagstiftningen kan också 

niimnas de prohlem som uppkommer vid utfiirdandet avs. k. driftshevis till 

styrkande av att den som har medgett inteckningen driver sådan närings

verksamhet som avses i medgivandet. Med anledning av en motion utta

lade sig riksdagen år 1977 CLU 1976177: 18) för en översyn av reglerna om 

driftshevis. 

Mot hakgrund av det anförda finner utskottet det tillfredsstiillande att 

förslag nu liiggs fram som innehiir en förstiirkning av den säkerhetsriitt som 

företagsinte1.:kning utgör och en viilbehövlig modernisering av regelsyste

met. Att företagshypoteksinstitutet anpassas till det pantriittsliga regelsy

stcmet i JB kommer att medföra hetydandc hanteringsmässiga fördelar. 

Genom all alla inteckningar i princip blir rikstäckande samtidigt som 

regionalt hegriinsade inteckningar förhjuds kommer man till riitta med de 

prohlem som de regionala och lokala inteckningarna vållar i dag. Till följd 
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hiirav torde förtroendet för företagshypoteket som en god siikerhet komma 

att öka hctydligt. Andra fördelar med den nu föreslagna ordningen iir att 

varje näringsidkare ges en rätt till företagsinteckning i sin verksamhet. En 

sådan riitt tillkommer en niiringsidkare även om han vid inteckningstillfäl

let ännu inte påhöijal verksamheten. Att också en hlivande niiringsidkare 

kan ta ut företagsinteckningar torde öka kreditmöjligheterna i initialskedet 

och följaktligen vara av väsentlig betydelse för den som skall starta ett 

företag. Härtill kommer att med en sådan ordning del nuvarande kravet på 

driftsbevis kan slopas. 

Att samtliga näringsidkare nu blir inteckningsberättigade innebär inte att 

alla näringsidkare också i praktiken kan utnyttja den nya förmånen. St1lun

da ger de särskilda förhållandena inom fiskeriniiringen upphov till pro

blem. Ofta används inom denna näring partrederiet som företagsform. 

Partrederiet är emellertid. såsom utredningen piivisal. mindre ändamålsen

ligt då det gäller att utnyttja företagshypotek som kreditsiikerhet. Proble

met förstärks av att man inom fiskeriniiringen dessutom ofta arbetar i 

fiskelag som inte behöver vara identiska med partrederiet. Ett liskelag kan 

bestå av både partredare och andra. Om företagshypoteket skall få prak

tisk betydelse för gemensamt verksamma fiskare torde det. sl°1som fram

hålls i propositionen. i allmänhet bli nödviindigt för fiskarna att viilja en 

annan företagsform. t. ex. bolag eller förening. 

Ett annat exempel på näringsidkare för vilka det kan komma att bli 

vanskligt att utnyttja rätten till företagsinteckning iir renskötande samer. 

Enligt 1971 års renniiringslag drivs renskötseln för de reniigande samernas 

räkning av samebyn. som iir en för ändam<'1let bildad samfiillighet vilken 

efter registrering har rättskapacitet. Svi'\righeterna för samerna hänger 

bl. a. samman med att det mellan de renskötande samerna och samebyn 

synes' råda en sfidan rörelsegemenskap att den samlade verksamheten 

endast kommer att kunna intecknas som en enhet för sig. En särskild 

utredning. utredningen (Jo 1979: 08) om renniiringens ekonomiska förhål

landen. har i uppdrag att se över renniiringens ekonomiska förhållanden. 

Departementschefcn anser att det i avvaktan pi't resultatet av utredningen 

inte föreligger skiil att överväga några särregler för de renskötande sa

merna i den nya lagen om företagshypotek. Utskottet kan ansluta sig till 

denna uppfattning. Utskottet vill emellertid stryka under vikten av att de 

renskötande samernas behov av kreditsiikerhetcr kan bli tillgodosett. 

I 11skriv11i111c:s1•ii.1·('flllc ts 11rga11isa tion 

Ärenden om företagsinteckning handläggs enligt giillande riitt av en 

inskrivningsmyndighet i varje län. Handliiggningen sker manuellt. 

I propositionen föreslås att handläggningen av ärenden om förctagsin

teckning förläggs till en central inskrivningsmyndighet tCIM>. diir inskriv

ningen sker med hjälp av automatisk databehandling. 

Motionärerna i motion 12:!3 framhåller att en centralisering av inskriv-
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ningsviiscndct till en enda myndighet kommer att allvarligt försiimra kon

takterna mellan allmiinhctcn och inskrivningsmyndigheten. Med hiinsyn 

till att A DS-tekniken medger decentraliserade liisningar hör enligt motio

niirerna prövas ett alternativ med hiheh!illandet av en inskrivningsmyn

dighet i varje Hin. 

Utskottet kan instiimrna i motioniirernas pf1stilende att det i och för sig iir 

tekniskt möjligt att inriitta ett centralt ADB-register och att samtidigt ha 

kvar ett regionalt inskrivning~viiscnde. En siidan ordning skulle emellertid 

fora med r.ig hetydande praktiska svf1righeter och komplicerade lagtek

niska lösningar. Som framg{1r av propositionen har utredningen efter en 

ing:kndc analys av olika allernativ funnit art en förutsiilrning för alt alla 

niiringsidkarc skall kunna ges riitt till riksinteckning iir att en CIM inriittas. 

För ett sihlant inriittande talar också enligt departcmentschefcn rationali

scringssynpunkter och riittssiikcrhctsskiil. Det hiir vidare p:lpekas att en 

centralisering inte. s:hom motioniircrna hiivdar. kommer att försiimra all

miinhctcns service. Personliga hcsiik pf1 inskrivningsmyndigheten iir redan 

i dag siillsynta. Telefonsamtal kan ske lika hra till en central inskrivnings

myndighct som till en liinsmyndighct. Hiirtill kommer att man genom en 

centralisering uppniir den f<:irdelcn art der iir möjligt alt med err enda 

telefonsamtal undersöka en viss niiringsidkares totala inteckningshelast

ning. 

P:°1 anförda skiil tillstyrker utskottet att en CIM inriittas och avstyrker 

följaktligen hifall till motion I 223. 

l.okalisai11gc11 111" c11 cc11tml i11skrin1i11gsmv11digllt't 

Utredningen om fiiretagsinteckning avstod fr:'tn att föreslii nf1gon siir

skild plats fiir CIM:s lokalisering. Utredningen heronade <lock att en fi.ir

higgning till Stockholms tingsriitt torde stiilla sig hilligast. eftersom man 

diir har hetydligt ner uppliigg och handliigger hetydligt ner lirenden an

gt1ende företagsinteckning iin vid n:'igon annan inskrivningsmyndighet. 

Oiirmed har man också den största personalen för handl:iggning av sf1dana 

iirenden. 

Regeringen uppdrog i decemher 1982 flt domstolsverket att i samarhete 

med statskontoret utreda de tekniska och organisatoriska fri\gor som för

anleds av ett genomfiirande av utredningens förslag. J uppdraget ingick 

förutsiittningcn att CJM skulle förliiggas till Stockholms tingsriill och alt 

den nya lagstiftningen och det nya systemet skulle kunna hör:ia tillämpas 

den I januari 198.'i. Arhetsgruppen redovisade i septemher 1983 resultatet 

av sitt arhete i en rapport med titeln Fiirctagsinteckningar - handltiggning 

med uatorstöd. I rapporten övcrviigdes hl. a. den Himpligaste tidpunkten 

for att samtidigt genomföra lagiindringen. organisationsförändringen och 

datorstödet. Med hiinsyn till den nödviindiga tidsåtgången för att genomfö

ra omliiggningen och med siirskild hiinsyn till de höga siikerhetskrav som 

stiills på eu förctagsinteckningsregister med rätts verkan framhölls att om-
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läggningen kunde ske först den I juli 1985. I rapporten fanns även en plan 

för hur den fortsatta utredningen av datorstödet horde hedrivas. 

I en den 15 september 1983 daterad lagrådsremiss med förslag till lag om 

företagshypotek m. m. angavs att hf1de personalpolitiska och statslinan

siella synpunkter talade för att den centrala inskrivningsmyndigheten an

knyts till Stockholms tingsriitt. Departementschefen förklarade att han för 

egen del ansåg att en sådan lösning var den lämpligaste (se prop. s. 40). 

Domstolsverket fick den 22 december 1983 regeringens uppdrag att i 

samarbete med statskontoret fortsätta utredningsarbetet med systemkon

struktion av datorstödet vid handliiggningen av ärenden om företagsin

teckning. Myndigheterna skulle också fortsätta utredningen av de tekniska 

och organisatoriska frågor samt frf1gor rörande lokalplanering som för

anleds av ett genomförande av ADB-stödet. I uppdraget angavs att myn

digheterna i sitt uppdrag skall utgf1 ifrån att Cl M förläggs till Malmö 

tingsrätt samt att en lägesrapport för projektet skulle redovisas senast den 

30 april 1984. 

I 1984 års budgetproposition (bil. 4) anfördes att förslaget om den nya 

lagstiftningen om företagshypotek. som var föremål för lagrfalets gransk

ning. förutsatte att en central ADB-stödd registermyndighet inrättades. 

Avsikten angavs vara att denna skulle förliiggas till Malmö tingsrätt. 

I förslaget till lag om företagshypotek anges i 4 kap. 2 * att regeringen 

bestämmer vilken myndighet som skall vara inskrivningsmyndighet. När 

det giiller lokaliseringen anförs i slutprotokollet (s. 132) att det vid en 

samlad bedömning, där de regionalpolitiska och sysselsliltningsmiissiga 

aspekterna har getts ökad tyngd. befunnits att överviigande skiil talar för 

en förläggning till Malmö. 

I propositionen framhålls även att arbetet med de tekniska och organisa

toriska frågor som har föranletts av detta lagstiftningsärende har visat att 

det knappast är möjligt att låta den föreslagna lagen träda i kraft som 

urspnmgligen var tiinkt under f1r 1985. Med hiinvisning härtill förordas den 

1 januari 1986 som tidpunkt för ikraftträdandet. 

Frågan om lokaliseringen av CIM har tagits upp i en motion från den 

allmänna motionstiden och i två motioner föranledda av propositionen. I 

motion 2193 (c) framhålls att det från regionalpolitisk synpunkt iir gliid

jande att man kommit fram till att inskrivningsmyndigheten kan läggas vid 

annan tingsrätt än den i Stockholm. Däremot iir enligt motionären förslaget 

om en lokalisering av CIM till Malmö förvånande och anmiirkningsvärt 

från allmänna regionalpolitiska synpunkter. I stiillet förordas att CIM 

knyts till Sundsvalls tingsriitt. Som skäl härför anförs bl. a. att patentver

kets bolagsbyrå är verksam i Sundsvall, att kommunen har en omfattande 

dataverksamhet samt att det förutom tingsrätt ocksfi finns hovrätt och 

kammarrätt i Sundsvall. I motionen hiinvisas ocksi't till det stora behovet 

av nya arbetstillfällen i kommunen. 

Att den nya myndigheten hör lokaliseras till Sundsvall hiivdas även i 
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motion 2747 (s). Motionärerna pekar på de samordningsvinstcr som kan 

göras med patentverkets bolagsbyrå samt hänvisar till den juridiska och 

datatekniska kompetens som finns i Sundsvall. I motionen hänvisas även 

till den successiva förlust av arbetstillfällen som har kunnat noteras i 
kommunen under senare år varav en inte obetydlig del faller på den statliga 

sektorn. 

I motion 2746 (s) föreslås mot bakgrund av riksdagens regionalpolitiska 

uttalanden att det vid prövningen av den nya myndighetens lokalisering 

hör övervägas en förläggning till Luleå. Motionären hänvisar hl. a. till att 

kommunen drabbats av stora förluster av arbetstillfällen inom industrin 

under det senaste decenniet samt att Norrbotten har den utan jämförelse 

största arbetslösheten i landet. 

Yttranden angående lokaliseringen har inkommit från länsstyrelsen i 

Västernorrlands län och patent- och registreringsverket. I yttrandena utta

lar sig myndigheterna för en lokalisering av inskrivningsmyndighcten till 

Sundsvall. För en närmare redogörelse över innehållet i yttrandena hänvi

sas till arbetsmarknadsutskottets yttrande (se bilaga 2). 

Lagmannen i Luleå tingsrätt har i skrivelse anfört att tingsrätten gärna 

skulle se att den nya inskrivningsmyndigheten placerades i Luleå. 

Arbetsmarknadsutskottet anför i sitt yttrande att det iir viktigt att stats

makterna tar till vara varje möjlighet att vid beslut om lokalisering av 

statlig verksamhet främja en bättre regional balans. Arbctsmarknadsut

skottct erinrar om att statsmakterna betonat att det måste finnas starka 

skiil for att lokalisera ny statlig verksamhet till Stm:kholmsregionen. Vi

dare hänvisar arbetsmarknadsutskottet till 1982 års regionalpolitiska beslut 

enligt vilket lokaliseringen av statlig verksamhet skall ske enligt prioritets

ordningen I. skogslänen. 2. sydöstra Sverige och 3. Sjuhäradsbygden. 

Enligt arbctsmarknadsutskottet fordras mycket starka skäl för att dessa 

principer skall frångås. Med utgångspunkt i de intressen som arbetsmark

nadsutskottet har att företräda bör lokaliseringen enligt utskottet ske i 

enlighet med de prioriteringar som riksdagen tidigare ställt sig bakom. 

Arbetsmarknadsutskottet avstår från att peka ut någon särskild ort som 

mest lämplig för en förläggning av CJM utan anför att det bör ankomma på 

lagutskottet att enligt de riktlinjer som arbctsmarknadsutskottet angivit ta 

slutlig ställning i lokaliseringsfrågan. 

Domstolsverket och statskontoret har den 30 april 1984 avlämnat sin 

liigesrapport (se ovan s. 8). Lägesrapporten avses bilda underlag för ett 

stiillningstagande vid halvårsskiftet 1984 av regeringen till förslag till plan 

för fortsatt systemkonstruktion. anskaffning av ADB-utrustning. mcdels

tilldelning. personalrekrytering. lokalplanering samt för omläggning av 

inskrivningsböckcr. I rapporten redovisas det fortsatta arbetet med sy

stemkonstruktion. med vissa andra organisatoriska och tekniska frågor 

samt frf1gor rörande lokalplanering. Vidare redovisas ett förslag till plan för 

fortsatt arbete inom projektet. En ny liigcsrapport avses bli avlämnad 
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senast den I juli 1985. Av lägesrapporten framgår bl. a. att en lokalisering 

till Malmö beaktas vid den pågående lokalplaneringen för ombyggnad och 

renovering inom Malmö rådhus. Det har därvid visat sig möjligt att bereda 

plats för företagsinteckningsverksamheten i d\dhuset, varigenom den för

delen uppnås att inskrivningsverks<imheten för fastigheter och företag 

placeras i anslutning till varandra. Vidare framgår att personal från Malmö 

tingsrätt numera deltar i projektet. Enligt lägesrapporten har totalkostna

den för projektet ökat från 8,969 milj. kr. till 9.364 milj. kr .. vilket bl. a. 

sammanhiinger med omlokaliseringen till Malmö. 

Lagutskottet konstaterar för sin del att det regionalpolitiska beslutet 

varit viil känt för regeringen. och utskottet utgår från att det beaktats vid 

prövningen av till vilken ort den nya inskrivningsmyndigheten för fiiretags

inteekningar skall förläggas. Vid den omprövning av lokaliseringsfri\gan 

som skett efter det lagrådsremissen avliimnades har regeringen funnit att 

de regionalpolitiska och sysselsättningsmässiga aspekterna har ·stlllan 

tyngd att myndigheten bör i enlighet med riksdagens u!lalanden förliiggas 

utanför Stockholmsregionen. Regeringen har diirefter vid sin övergripande 

bedömning av frågan. med beaktande av statslinansiella. personalpoli

tiska. lokalmässi!!a. region;ilpolitiska och sysselsiillningsmässiga aspekter. 

funnit att inskrivningsmyndigheten bör förliiggas till Malmö. Utskottet har 

för sin del inte funnit skäl föreligga att frångå regeringens beslut. Utskottet 

vill tillägga att förslaget till ny lag om företagshypotek iir en angelägen 

reform. Om man nu på nytt skulle börja utreda förliiggningsfr;°1gan eventu

ellt med en anknytning till myndighet lJtanför domstolsväsendet iir det 

uppenbart att ikraftträdandet av reformen skulle behöva skjutas ytterligare 

pli framtiden och att kostnaderna skulle öka ytterligare. 

Pr1 anförda skäl avstyrker utskottet bifall till motionerna 2193. 2746 och 

2747. 

I 11(///s I ri I i I/ lw hiir 

Till en fastighet som helt eller delvis är inrättad för industriell verksam

het hör. enligt regler i 2 kap. jordabalken (JB). utom vad som normalt hör 

till fastigheter också maskiner och annan utrustning som tillförts fa~tighc

ten for att användas i verksamheten pf1 denna (industritillbehiirl. rl1rdon. 

kontorsutrustning och handverktyg faller dock utanför tillbehörskretsen. 

Överl{1ts ett industritillbehör gäller inte överliltclsen mot tredje man förriin 

föremålet skiljts från fastigheten pil sf1dant siitt att det inte Hingre kan anses 

höra till denna. 

En niiringsidkare som iiger den industrifastighet p~1 vilken han driver sin 

rörelse kan inte särskilt helfm;i industritillbehören och lf1ta dem utgöra 

föremål for företagsinteckning. Detta förh<'lllande har med den försiimrade 

ekonomiska konjunkturen under senare år förlmed sig problem för iigarna 

av industrifastigheter. Inte sällan behöver en niiringsidkare frigl'li"a kapital 

genom att fdnhända sig sin industrifastighet utan att för den skull upphöra 
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att driva rörelsen där. Han hyr i fortsättningen fastigheten av köparen. I 

sådana fall lägger reglerna om industritillbehör hinder i vägen för en 

rationell belåning av verksamheten. 

Nu angivna problem togs upp i en under allmiinna motionstiden 1979 
väckt motion vari begärdes en utredning syftande till en ändring i JB:s 

regler om industritillbehör. På begäran av lagutskottet <LU 1979/80: 9) 

hemställde riksdagen att motionen jämte utskottets betänkande skulle 

överlämnas till utredningen angående företagsinteckning för att tas under 

övervägande vid fullgörande av utredningens uppdrag. Utredningen har i 

sitt ovan redovisade betänkande lagt fram förslag till lösning av frågan. 

P;°t grundval av utredningens förslag föreslås i propositionen att ett nytt 

inskrivningsrättsligt institut införs (24 kap. JB) som gör det möjligt för en 

fastighetsägare dels att rättsligt skilja en fastighet från dess industritillbe

hör. dels att rättsligt återförena fastigheten med sådan egendom. Som 

förutsättning för att särskiljande av tillbehören skall tillåtas krävs att 

samtliga innehavare av pantbrev i industrifastigheten lämnar sitt medgi

vande till åtgärden. På motsvarande sätt krävs för en återförening av 

fastigheten och industritillbehören medgivande från samtliga som har före

tagshypotek som omfattar tillbehören. 

Enligt utskottets mening är det tillfredsställande att problemen med 

industritillbehören nu får sin lösning. Genom att tillbehören tillåts växla 

status mellan lös egendom och fastighetstillbehör uppnås en betydande 

nexibilitet. vilket kan förmodas få en avseviird betydelse för näringslivets 

kreditmöjligheter. Som framhålls i propositionen ökar det föreslagna syste

met möjligheterna att på ett smidigt sätt anpassa siikerhetskl)mbinatio

nerna efter förhållandena i det enskilda fallet. Visserligen kan från princi

piella synpunkter inte anses· invändningsfritt att helt överlåta rit parterna i 

ett kreditförhållande att själva avgöra om viss egendom skall betraktas 

som fast eller lös. Förändringen av egendomens natur skall emellertid 

genomföras under myndighets medverkan och kontroll. och den hlir öppet 

redovisad i offentligt register. Med hänsyn härtill och då en förändring av 

egendomens natur får vidtas endast med berörda borgenärers samtycke 

kan utskottet inte finna att några avgörande skiil kan anföras mot det 

föreslagna nya inskrivningsrättsliga institutet. Utskottet tillstyrker försla

get. 

Fc"inntlnsriitt .fi"ir f("irefllgshypotek 

I konkurs sker utdelning till borgenärerna av boets medel i en viss 

ordning. den s. k. förmfinsrättsordningen. Bestämmelser om i vilken ord

ning olika fordringar skall betalas finns i 1970 firs förmfmsriittslag <FRU. 

FRL skiljer mellan särskilda och allmänna förmånsriitter. De särskilda 

förmånsrätterna belastar endast viss egendom och har i princip förmåns

riitt före de allmänna förmånsriitterna. Särskild förmånsriitt följer lil. a. 

med fastighets- och företagsinteckning. De allmänna förmfö1sriitterna 
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avser all egendom som ingår i gäldeniirens konkursbo. Bästa riill tillkom

mer vissa fordringar. som står de egentliga konkurskostnaderna niira. 

Därefter har fordran på skatt och allmän avgift förmånsriitt - det s. k. 

skatteprivilegiet. Slutligen har arbetstagare allmän förmånsriitt i arbetsgi

varens konkurs för sin fordran på lön eller pension. det s. k. löneprivile

giet. 

Fordringar utan förmånsrätt. dvs. oprioriterade fordringar. har inbördes 

lika rätt. Det innebär att varje oprioriterad fordran rftr betalt i förhiillande 

till fordringsbeloppets storlek. 

Den statliga lönegarantin vid konkurs trädde i kraft den I januari 1971. 

Den innebär i korthet att staten svarar för betalning av arbetstagarens 

lönefordran hos arbetsgivare som har försatts i konkurs. I fråga om utbe

talt belopp inträder staten i arbetstagarens rätt mot konkursgiildeniiren. 

Lönegarantin finansieras genom arbetsgivaravgifter. 

Propositionen innehåller förslag till vissa ändringar i FRL. Ändringarna 

som är föranledda av förslaget till lag om företagshypotek är endast av 

redaktionell natur. Utskottet tillstyrker förslaget. 

I motion 1590 (m) begärs en översyn av förmånsrättsordningen vid 

konkurs. Motiveringen till yrkandet återfinns i motion 1982/83: 1588. I den 

motioqen anförs att praxis inom konkursförvaltning har utvecklats så alt 

konkursförvaltarna driver konkursföretagen vidare med hjälp av statlig 

lönegaranti bl. a. för att stärka företagsinteckningshavarnas ställning. Syf

tet med den föreslagna översynen anges vara all åstadkomma en ökad 

samverkan mellan samtliga intressenter i ett företag redan innan en kon

kurssituation har inträtt. Vid översynen bör övervägas att ändra förmåns

rätten för företagsinteckning i förhållande till förmånsriitten för den statliga 

lönegarantin så att den senare ges en bättre förmånsrätt iin företagsin

teckning. Enligt motionärernas mening skulle en sådan ändring i förmåns

riittsordningen föranleda att banker och kreditgivare fick ett ökat incita

ment att nära följa och ingripa i utvecklingen hos ett företag pft nedgång. 

Utskottet erinrar om att genom beslut år 1975 företagsinteckning i för

månsrättshänseende flyttades fram före löneprivilegiet. I samband därmed 

placerades också det s. k. skatteprivilegiet framför löneprivilegiet. I propo

sition 1975176: 12 anförde departementschefen följande som skäl för en 

förändring av företagsinteckningens förmånsriitt. 

För att ett företag skall kunna drivas och utvecklas måste det kunna fä 
tillgfmg till kredit. Detta är av stor betydelse inte bara för företaget självt 
utan också för de anstiillda. Om företagen tillförsäkras goda kreditmiijlig
hcter. tryggas deras fortbestånd och utveckling och diirmed iiven sysscl
siittningcn. Det iir tydligt att framför allt de mindre och medelstora företa
gens kreditmöjligheter har försiimrats till följd av den ståndpunkt bankin
spektionen mot bakgrund av banklagens krav p[1 betryggande siikerhet har 
intagit i frf1gan om förctagsinteckningens värde som krcditsiikerhet efter 
införandet av lagen om anställningsskydd. Det iir angcliiget att man rnr till 
stilnd en iindring diirvidlag så att dessa företags kreditmöjligheter tryggas. 
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Vad departementschcfen år 197.'i ullalade om behovet av kreditsiikerhe

ten för företagen gäller enligt utskottets mening alltjiimt. Syftet med den nu 

föreliggande propositionen är bl. a. att ytterligare stiirka förctagshypote

kets kreditvärde. nilgot som torde fä stor betydelse inte minst för de små 

och medelstora företagen som ofta inte har någon annan säkerhet att 

erbjuda iin företagshypotek. En förändring av förmånsriitten i enlighet med 

motionärernas förslag skulle innebära att företagshypotekct får förmåns

rätt först efter· såviil skatter och avgifter som löner och pensioner. En 

siidan ordning skulle enligt utskottets mening allvarligt försämra företags

hypotekets kreditvärde och sttledes stä i klar strid med de syften som ligger 

bakom propositionen. En föriindring i förmånsrättsordningcn skulle vidare 

medföra mycket besvärliga övergångsproblem. Enligt utskottets mening 

bör det inte komma i fråga att vidta sildana iindririgar i förmånsrättslagen 

Sl)m förordas i motionen. 

Utskollet vill tilliigga alt det inte iir riktigt som anförs i motionen. 

niimligen att konkursboet drivs vidare för att stiirka företagsinteckningar

nas stiillning. Det huvudsakliga sytkt med en fortsatt drift av ett konkurs

företag iir att försiika få till st<°u1d en rekonsrruktion av företager till gagn 

för säviil löntagare och andra borgeniirer som samhället i övrigt. Att en 

fortsatt drift inte särskilt gynnar innehavarna av företagsinteckningar har 

klarlagts bl. a. genom ett beslut av högs1a domstolen den 29 december 1982 

(NJA 1982 s. 900). Enlig! beslutet har företagsinleckning i konkurs ansetts 

omfalta endast den företagsinteckningsbara egendom som fanns vid kon

kursu1brottet. Företagsinteckningar har si\ledes i princip inte riitt till del i 

den vinst som erh[llls av produkter som framstiills efler konkursutbrottet. 

En fort salt drift av ett konkursföretag ger silledes inte innehavaren av före

tagsinteckning nägon siirskild förmiln. 

Pit anförda skiil avstyrker utskollet bifall till motion 1590. yrkande I. 

Örrigu ji·clgor 

I motion 377 (c) p:italas den lftngsamma hanteringen niir det giiller 

rcgistreri11ge11 u1·.fi'iretug. Den företagare som i dag startar ett nytt företag 

kan niistan omgående fä ett organisations nummer för företaget men däref

ter kan det enligt motioniiren dröja upp till sex mtrnader innan företagets 

namn godkiints och det blivit slutligen infört i handelsregistret. Motionären 

framhåller att den långa tidsutdriikten för med sig betydande problem för 

företagaren. Bl. a. kan företagaren inte ta ut företagsinteckningar eller 

erhålla postgirokonto och annat dylikt som behövs för att sysselsättning 

skall kunna bedrivas i normal omfattning. Motioniiren yrkar därför att 

regeringen skall liigga fram förslag som påskyndar registrering av företag. 

Med anledning av vad motionären anfört vill utskottet till en början peka 

p{i att enligt förslaget till lag om företagshypotek skall även en niiringsidka

re som ännu inte hunnit starta sill före1ag kunna la u1 frirc1agsin1eckning. 

Enligt 4 kap. 10 ~ räcker det om sökanden liimnar styrkt uppgift om sitt 
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namn samt person- eller organisationsnummer. Något krav på att företaget 

skall vara registrerat i handelsregistret föreligger inte. De svårigheter som 

motionären påtalat när det giiller företagsinteckningar kommer således att 

försvinna när den nya lagstiftningen träder i kraft. 

I övrigt konstaterar utskottet att motionärens påstående om de långa 

väntetiderna är riktigt. Utskottet erinrar om att utskottet tidigare prövat 

frågan om handelsregistren. I betänkandet LU 1981/82: 10 behandlade 

utskottet en motion med yrkanden bl. a. om att den begränsning av skyl

digheten att registrera företag i handelsregistret som nuvarande lagstiftning 

innebär borde hävas. Utskottet underströk i likhet med motionärerna 

vikten av att företagsregistreringen är så fullständig som möjligt. Inte minst 

niir det gäller att bekämpa den ekonomiska brottsligheten är det betydelse

fullt att näringsidkare registreras i största möjliga utsträckning. Också för 

niiringsidkarna själva torde det enligt utskottet vara till fördel om de låter 

registrera sina företag. Utskottet pekade härvidlag bl. a. på att en registre

ring i handelsregistret ger ensamrätt till det registrerade firmanamnet. 

Betriiffande handelsregisterlagen förutsatte utskottet - med hänsyn till 

betydelsen av en fullständig företagsregistrering - att regeringen i lämpligt 

sammanhang skulle ta upp frägan om en ändring av lagen. Någon åtgärd 

från riksdagens sida i förevarande hänseende var inte e1i'orderlig. 

Enligt vad utskottet inhiimtat har en översyn av handclsregisterlagen 

päbö1jats inl>ITI justitiedepartementet. Det hör vidare påpekas att i Stock

holms liin kommer under år 1984 arbete att inledas med att datorisera 

handelsn:gistrct. Om registreringen förs över från manuell behandling till 

automatisk databehandling torde tidsutdräkten för registreringen kunna 

nedbringas betydligt. 

Med hiinsyn till det anförda bör motion 377 inte i nu aktuell del föranleda 

n[igon riksdagens vidare åtgärd. 

Mlltionären i motion 377 tar också upp ett annat problem. Småföretag 

saknar i dag enligt motioniiren möjlighet att bevisa att de är seriösa. 

eftersom samhiillet inte utfärdar ji'iretagarberis som visar att företagaren 

fullillort sina skyldigheter mot samhället. Motionhren p~lpekar vidare att 

det i dag ofta är oklart. niir ett arbete har utförts av ett nystartat företag, 

om det iir den som beställt. arbetet som sjiilv skall inleverera skatt och 

arbetsgivaravgiften eller om denna skyldighet [1vilar företagaren. Enligt 

motioniiren hör ett företagarbevis. "ett företagets identitetskort", införas 

som l~itl kan medföras och vid behov uppvisas för kunder och andra 

inrättningar med vilka företagaren handlar. 

Frf1gan om införandet av ett företagarbevis eller skattebevis har behand

lats av kommissionen mot ekonomisk brottslighet i dess slutbetänkande 

(50U 1984: 15). Enligt kommissionen skulle ett s(1dant bevis kunna vara 

ett besked om att företaget registrerat sig for betalning av skatter och 

avgifter. Ett mera utbyggt skattebevis skulle. förutom att vara ett intyg pa 

alt företaget fullgjort sina registreringsskyldigheter pf1 skatte- och avgifts-
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omril<let, kunna innefatta skuldkontroll dvs. ge besked huruvida fön:taget 

iir restfört hos kronofogdemyndigheten för skatter och avgifter. Alternativt 

kan man enligt kommissionen tänka sig att hevis utfärdas bara för <lem som 

iir skuldfria. En ännu mer långtgilende variant av företagarbevis skulle 

dessutom kunna ges siidan rättsverkan all det också är ett intyg på att 

innehavaren i alla liigen är all betraktas som egen företagare. Arbetsgivar

ansvaret skulle klargöras genom beviset. Ell sådant företagar- eller skatte

bevis skulle komma att fungera som ett "körkort" för företagare. Enligt 

kommissionens bedömning bör man i avvaktan bl. a. på att Slicialavgiftsut

redningen ( S 1981: 4) lämnar sitt betiinkande vänta med all införa skattebe

vis till dess att bättre förutsiillningar föreligger att få ett sådant som 

fungerar viil och iir praktiskt anviindbart. I första hand bör man avvakta en 

biillre samordning av arbetsgivarbegri:ppet. Niir l!n siidan samordning 

ilstadkommits finns enligt kommissionen förutsällningar all skapa ell skat

te bi: vis som kan vara till stor nytta för företagen. Mot den angivna bak

grumkn har kommissionen valt all inte lägga fram n<"igot färdigt förslag om 

ska11ebevis. 

Med hiinsyn till det anförda anser utskollet att riksdagen inte nu bör ta 

stiillning till frågan om införandet av ett företagar- eller skattebevis. Mo

tion 377 biir diirför inti: hellt:r i denna del vinna riksdagt:ns bifall. 

Hemsrii/11111 

Utskottet hemstiiller 

I. betriiffande cc11(ml i11skrirni11g.1my1uli1-:he1 

att riksdagen med avslag pil motion 1982/83: 1223 antar 4 kap. 2 § 

i det i proposition 1983/84: 128 framlagda förslagi:t till lag om 

företagshypotek. 
1 betriiffamk lok11/i.1·1.,.i111-: 111" u·111ral i11s/..rirning.1·111.rndiglie1 

all riksd:1gen mi:d anli:dning av prupositioni:n m:h mi:d avslag pii 

motioni:rna 1983/84: 2193. 2746 och 2747 som sin mening ger 

ri:gi:ringen till kiinna vad titskollet anfört om en lokalisering till 

Malmö. 

3. betriiffande /11g_fi.ir.1/11ge11 i ii1Tig1 

att riksdagi:n dels antar förslaget till lag om företagshypotek i den 

mi"in det ej omfa11as av hi:mstiillan under I. dels antar övriga i 

propositionen framlagda lagförslag. 

4. betriiffande J("imlli11srii11t·11 ji"irji"irl'tagsi111e1·"'1i11g11r 

all riksdagen avslilr motion 1982/83: 1590 yrkande I. 

5. ht!triiffande .rnahhare n·gi.Hrai11g m·.fi"iretag 

all riksdagi:n avsbr motion 1982/83: 377 i denna del. 
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6. beträffande fiin'tagarbevis 

all riksdagen avslär motion 1982/83: 377 i denna del. 

Stockholm den 17 maj 1984 

På lagutskottets vägnar 

PER-OLOf STRINDBERG 

16 

Niirl'llrande: Per-Olof Strindberg (m), Lennart Andersson (s). Stig Olsson 
(s), Martin Olsson (c)*, Elvy Nilsson (s). Mona Saint Cyr (m). Arne 
Andersson i Gamleby (s). Ingemar Konradsson (s), Allan Ekström (m), 
Owe Andreasson (s)*. Nic Grönvall (ml. Sigvard Persson (c), Per h.racls
son (vpk). Inga-Britt Johansson (s) och Kersti Johansson (c). 

* Ej närvarande vid bctiinkandets justering. 

Reservationer 

I. Lokali.H'ring m· central ins/.:ril'flingsmyndighet (mom. 2) 

Stig Olsson (s), Martin Olsson (cl och Kersti Johansson (c) anser 

dels att den del av utskottets yttrande på s. JO som börjar med "Lagut

skottet konstaterar" och slutar med "och 2747'' bort ha följande lydelse: 

Som arbetsmarknadsutskottet p{1pekar i sitt yttrande till lagutskottet har 

riksdagen vid !lera tillfällen och senast i april 1983 uttalat att i första hand 

skogsliinen och i andra hand sydöstra Sverige och Sjuhäradsbygden skall 

prioriteras vid lokalisering av statlig verksamhet. Det råder en bred enighet 

om denna inriktning av politiken. och enligt arbetsmarknadsutskottets 

mening fordras mycket starka skäl för att frängå dessa prioriteringar. Ett 

enigt arbetsmarknadsutskott anser därför att CIM bör lokaliseras i enlighet 

med dessa prioriteringar. 

Lagutskottet delar helt arbetsmarknadsutskottets bedömning av frågan 

om lokalisering av CIM. Några speciella skiil att i detta lokaliseringsärende 

frångå gällande principer har varken anförts i propositionen eller framkom

mit under utskottsbehamllingen. Lagutskottet kan diitför inte dela rege

ringens uppfattning att CIM skall lokaliseras till Malmö. CIM bör i stället 

förläggas till nt1got av skogslänen. 

När det härefter gäller frågan om vilken ort som bör väljas finns flera 

skäl som tabr för en lokalisering till Sundsvall. I Sundsvall finns patentver

kets bolagsbyrå. En lokalisering av CIM till Sundsvall skulle därigenom ge 

goda förutsättningar för ett samarbe1e mellan CIM och bolagsbyrån, vilket 

bl. a. bolagshyrån bedömt som värddullt för framtiden. En lokalisering av 
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CIM till Sundsvall skulle ge en viss kompensation för den syssclsiillnings

minskning som sker inom de statliga verksamheterna, bl. a. inom holags

byrån, i Sundsvall. 

Befolknings- och sysselsällningsutvecklingen inom Västernorrlands län 

och även inom Sundsvalls kommun har en my1:ket negativ trend. Varje 

tillskolt av sysselsättning är därför av största betydelse som etl medel att 

motverka denna trend. 

Den nya lagstiftningen föreslås träda i kraft den I januari 1986. Någon 

försening av ikraftträdandet på grund av att riksdagen uttalar sig för annan 

lokaliseringsort än den av regeringen föreslagna torde inte behöva ske. Det 

utredningsarbete som gäller datorstöd vid handläggning av ärenden om 

företagsinteckning torde som arbctsmarknadsutskottet framhåller vara av 

generell natur och därför möjligt att använda oberoende av till vilken 

tingsrätt CIM knyts. 

Inte heller övriga synpunkter som måste Uiggas på en lokalisering av den 

nya myndigheten, såsom personalpolitiska och statsfinansiella och myn

dighetens förutsättningar att väl fullgöra sina uppgifter. talar enligt lagut

skottet emot en lokalisering till Sundsvall. 

Sammanfattningsvis anser lagutskotkt att i enlighet med arbetsmark

nadsutskottets yttrande de av riksdagen fastslagna principerna för lokalise

ring av statlig verksamhet bör följas och att säväl starka regionalpolitiska 

skäl som kostnads-. drifts- och personalmässiga fördelar motiverar att 

Cl M iokaliseras till Sundsvall och myndigheten knyts till Sundsvalls tings

rätt. 

På anförda skäl tillstyrker utskottet bifall till motionerna 2193 och 2747 

samt avstyrker motion 2746. 

dels att utskottet under moment 2 bort hemstiilla 

2. beträffande lokalisering lll' centrnl inskrivningsmyndighet 

att riksdagen med bifall till motionerna 1983/84:2193 och 2747 

och med avslag på motion 1983/84: 2746 som sin mening ger 

regeringen till känna vad utskotlet anfört om en lokalisering till 

Sundsvall. 

2. Förmånsrättenfi"ir jåretagsinteckningar (1110111. 4) 

Per-Olof Strindberg. Mona Saint Cyr. Allan Ekström och Nic Grönvall 

(alla m) anser 

dels att den del av utskottets yttrande som börjar på s. 4 med "En 

viktig" och slutar på s. 5 med "vid företagskrediter" bort utgå, 

dels att den del av utskottets yttrande på s. 13 som börjar med "Vad 

dcpartementschefcn" och slutar med "yrkande I" bort ha följande ly

ddse: 

2 Riksdagen 1983184. 8 sam/. Nr 36 
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De um.lcr 1970-talct genomförda reformerna varigenom statlig löncga

rami infördes 1971 och flirmiinsriil!splaceringcn av förctagsilllcdrningar 

ändrades 1975 har hafl stor hetyddse för bedömningen av viirdd av 

företagsinteckningar. Kostnaden för den statliga lönegarantin h;1r dter 

dessa reformer stigit friin nägot tiotal miljoner 1972 till omkring 800 mil

joner 1982. Koslnadsökningarna synes ha uppkommit genom all konkurs

drabbade rörclsc:r i miinga fall fortsall driften under utnyttjande av den 

statliga lönegarantin, vilket i sin tur kan ha motverkat hcniigenhclen all 

rekonstruera företaget innan konkursen uthrutit. 

Den nuvarande ordningen iir siilcdes ej iignad all stimulera cl! fliretags 

intressenter all följa utvecklingen i företaget och vidta erforderliga iitgiir

der. I sammanhanget vill utsko!lct framhiilla all det har gjorts giillandc all 

problemet numera lösts genom ett beslut av högsta domstolen iir 1982 

(NJA 1982 s. 900). 

Vid en bedömning av motionsspörsmiilet kan enligt utskottets mening 

hänsyn inte bara tas till förmiinsriillen för löner. Av vikt iir ocksii den 

företrädesräll till betalning som enligt 11 * fönniinsriillslagen tillkl1mmcr 

skatter och allmiinna avgifter. Med anledning av utskollets bctiinkandc LU 

1981/82: 19 har riksdagen {u· 1982 beslutat hemstiill<t om utredning rörande 

förmånsrällen för skattefordringar (ska!leprivilcgict). Som U!skottct dii 

anförde talar övervägande skiil fi.ir all avskaffa sagda förrniinsriitl. Det iir 

na!Urligt all man vid en s{1dan utredning - som iinnu ej kommit till sliind -

tar ställning även till övriga förmfmsrätter 01:h deras intujrdcs samman

hang. 

Den av riksdagen begiirda övc:rsynen bör nu snarast komma till st;ind. I 

utredningsarbetet bör ing{1 också fdgan huruvida förmiinsriillen för förc

tagsintcckning bör iindras hl. a. mc:d hänsyn till dc:t ovan niimnda avgöran

det av HO och den i motionen framförda uppfattningen diirom all den 

statliga lönegarantin kommit all utnyujas i en omfauning som icke kan 

antas ha varit åsyftad då rcformc:n infördc:s ilr 1971. Vad utskottet anfört 

bör gc:s regeringen till klinna. 

dels att utskottet under moment 4 hort hemst:illa 

4. beträffande f1)r111å11.1Tiit trn .fi"ir .fi'ire tagsi11 t e1 ·/.:11i11g11r 

att riksdagen mc:d anledning av motion 1982/83: 1590 yrkande: 

som sin mening ger regeringen till kiinna vad utskottet anti:irt. 
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Lagförslagen i proposition 1983/84: 128 
Bilaga I 

I Förslag till 

Lag om företagshypotck 

Hiirigcnom föreskrivs följande. 

l kap. Inledande bestämmelser 

I § Med företagshypotek avses en säkerhetsrätt enligt besliimmclserna i 
denna lag. 

2 § En näringsidkare som vill upplilta företagshypotek i sin näringsverk
samhet har rätt att i den ordning som anges i 4 kap. få inskrivning i 
verksamheten av ett visst penninghelopp 1företagsinteekning). Bevis om 
inskrivningen kallas företagshypoteksbrev. 

3 § Ett företagshypotek uppläts genom att niiringsidkaren överhimnar 
företagshypoteksbrevet som siikerhet för en fordran. 

4 § Ett konkursbo har inte riltl att få företagsinteckning eller att upplftta 
. företagshypotek. 

Om en näringsidkare avlider, träder dödsboet i hans ställe som närings
idkare. 

Vad som sägs om niiringsidkare i denna lag giiller iiven den som avser att 
utöva .näringsverksamhet men som ännu inte har päbörjat verksamheten. 

2 kap. Företagshypotek 

l~gelll/11111 .w111 0111Ji11tas ar Firetagshypotek 

I § Ett företagshypotek omfattar näringsidkarens lösa egendom den 
mån egendomen hör till den inte1:knade verksamheten. 

Fön:tagshypoteket omfattar dock inte 
I. kassa- och banktillgodohavanden, aktier, andra hevis om delaktighet 

bolag. obligationer, förlagsbevis och liknande skuldebrev avsedda för 
allmiin omsiittning samt andelar i aktiefonder, 

2. egendom som är av beskaffenhet att kunna vara föremål för panträtt 
på grund av inteckning, eller 

3. egendom som varken kan utmiitas elkr ingtt i konkurs. 

2 § Om en intecknad verksamhet överliits. omfattar hypoteket överhita
rens fordran p{1 ersättning såvitt denna avser egendom som omfattades av 
hypoteket vid övcrlfttelsen. 

3 § Om en intecknad verksamhet överlåts och i överlåtelsen ingår egen
dom som omfattas av företagshypotek, giiller hypoteket i denna egendom 
hos förvärvaren. Om förvärvaren överlilter egendomen eller upplåter sär
skild rätt i denna eller om egendomen skadas eller tas i anspritk genom 
expropriation eller liknande förfarande, omfattar hypoteket förvärvarens 
fordran p{1 ersiillning. Hypoteket ger företräde till betalning framför ett 
företagshypotck i samma egendom som grundar sig pil upplåtelse av för
viirvaren. 

Borgeniiren förlorar sin riitt enligt första stycket, om han inte inom sex 
månader frirn det överl[ltaren eller förvärvaren har underrältat honom om 
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överl{1tdsen od1 senast i11L1m arton miinad.:r rriin det verk-.amhetcn fri111-
triiddes viil.:kcr talan mot fi.irviirvaren om betalning ur egendomen lll.:h 
anmiilcr detta till inskrivningsmyndigheten. 

Vad som siigs om forviirvaren giiller lh.:ksii hans dödsbo. 

4 § Hestiimmelscrna i 1 * tilliimpas ocksil om den intecknade verksamhe
ten oi:h egendom som omfattas av företagshypokk iivergiir till n{igon 
annan genom skifte av handelsblilags tillgiingar eller gL·nom bodelning av 
nt1gon annan anledning iin niiringsidkarens död. 

Utan hinder av att en kiipehandling om fiirsiiljning av lösöre Slllll tillhör 
niiringsidkaren har behandlats enligt bestiimmelserna i lagen I 18--1.'i: .'iO s. Il 
om handel med lösören, Sllm köparen liiter i siiljan.:ns viird kvarbliva. 
omfattas den sillda egendomen av hy pokk pii grund av en företagsinki.:k
ning som har sökts senast trettio dagar efter det att handlingen fiireteddes 
inför rätten. 

Riitt till he111/11i11g pil gm11d a1·.f('ireragshy1101t·~ 

5 § En borgeniir som har fi.iretagshypotd; till siikerhet for sin rordran har 
riill att vid utmiitning eller i konkurs. med den fiiretriidesriitt inteckningen 
medför enligt lag. fii betalt for fordringen ur egendom som omfattas av 
hypoteket intill förctagshypoteksbrevets belopp. I den miin dett;1 inte 
förslår har borgeniiren riitt att fil betalt ur egendomen ge1wm ett tilliigg. 
Tilliiggct mr inte iiverstiga femton procent av hypllleksbrevelS belopp 
jämte tio procent ärlig riinta pii detta belopp friin den dag dii egendomen 
utmiittcs dlcr konkursansökan gjL>rdes. 

Har flera hypotekshrev övcrliimnats som siikerhet för fordran och har 
inteckningarna samma företriidesriitt eller giilkr de omedelbart efter var
andra, skall bestiimmelserna i första stycket om hypoteksbrevcts belopp 
avse hypoteksbrevens sammanlagda belopp. 

Borgcniirens rätt till betalning ur cgendomcn g:illcr. iiven llll1 fordring.:n 
har preskriberats eller ink har anmiilts av borgeniin:n efter kallelse pii 
okända borgeniircr. 

6 § Företagshypotek för vilket inteckning si.'iks samm~1 dag sum eg..:ndum 
beläggs med kvarstad eller senare lllnfattar int.: den kvarstadsbelagda 
egendomen. Hävs kvarstaden. giiller dock fiirctagshypLllcket iiven i den 
egendomen s~ivida den inte iir utmiitt eller tagen i anspriik genom betal
ningssäkring. 

7 ~ En borgeniir som har företagshypotek till siikerhet for sin fordran har 
rätt att söka betalning ur egendom som omfattas av hypoteket trnts att 
hans fordran inte är fötfallcn till betalning. om 

I. den intecknade verksamheten eller en viisentlig del diirav överliits 
eller upphör eller öv.-:rgår till niigon annan genom skifte av handelsbolags 
tillgångar eller genom bodelning av någon annan anledning iin niiringsid
karens död eller, när företagsinteckningen ar begränsad till ett visst omd1-
de, flyttas från detta. eller 

2. egendomen till följd av vanvård eller naturhiindelse eller av n(1gon 
annan därmed jämförlig orsak försämras eller minskas så att siikerhetens 
värde går ned väsentligt. 

Vid utmätning av egendom som omfattas av fiiretagshypotek har inteck
ningsborgeniiren riitt till betalning ur egendomen enligt 8 kap. utsöknings
balken, även om hans fordran inte iir fi.irfallen till betalning. 
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3 kap. Förl'lagsintcckning 

0111fi11111i11go1 111· i11tl'd:.11ad 1·1'l'k.rn111h1·t 

I ~ Fiiretag-;intcckningar heviljas i all den niiring-;verksamhet som nii
ringsidkaren vid varje tid utövar hiir i landet. om inte annat följer av andra 
stycket. 

En inteckning för begriinsas till niirings\·erksamhet av viss art. Inteck
ningar i verksamhet f'lir produktion av elenergi genom vattenkraft för 
dessutom begriinsas till verksamheten p:'1 en eller flera fastigheter och 
inteckningar i grunlrift till den verksamhet som hiinfiir sig till ett eller flera 
utm:ll eller k(lncessionsomr<ilkn. 

2 ~ En niiringsverksamhet som flera utiivar gemensamt frir intecknas 
endast som en enhet för sig. 

En fliretagsinteckning fiir inte heviljas gemensamt i flera verksamheter 
som utövas av olika niiringsidkare. 

En inteckning för inte heviljas om den i fr[1ga om den intecknade verk
samhetens art eller giltighehomrf1det skulle avvika frfin en annan inteck
ning som iir heviljad eller sökt i samma verksamhet. 

Fiil"I' t 11gsi11 t1·c ·/.; 11i11g11rs Firct riid1' 

3 * Bestiimmelser om den fiirrn<°insriitt som följer med företa!!sinteckning 
finns i fiirm{insriittslagen ( 1970: 979). 

4 * En företag.'>inteekning ger företriide i förhf1llande till en annan före
tagsinteckning efter den tidsfliljd i vilken inteckningarna söks. Inteckning
ar som söks p<t samma inskrivningsda!! ger lika riitt. 

I 4 kap. finns bestiimmelser om möjlighet att hestiimma företriidet mel
lan flera inteckningar som söks p:°1 samma inskrivningsdag p{i ett annat si\tt 
och tllll iindrin,!! i företriideslirdningen genom sammanfiiring eller nedsiitt
ning. 

Fiiri·tagsi11tcck11i11gar.1 och fiir1·t11gslnp11tck.11m'l's giftighet i l'i.ua Ji1ff 

5 ~ Om egendom som omfattas av företagshypotek har blivit utmiitt och 
inteckningsborgeniiren har tillcrkiints betalning ur e)!endomen. iir företa)!s
inteckningen utan verkan till ett belopp som motsvarar vad som har utfallit 
p:I företagshypotckshrevets helopp. Detsamma giiller om horgeniiren har 
t illerkiints hetalning ur slidan egendom i konkurs. 

6 * Om en företa)!sinteckning hlir utan verkan. iir iiven fiiretagshypo
tckshrevet utan verkan. Ändras i annat fall en inteckning till helopp eller 
ömfattning. f{1r hypotckshrevet verkan i enlighet med inteckningens iindra
de innehåll. 

Dödning av ett förkommet hypoteksbrev medfiir inte att inteckningen 
blir utan verkan. 

4 kap. lnskrirningsfiirfarandct 

I 11skri 1 ·11i11gsrcgi.1 rcr 11i·lt i11skri 1 ·11i11gs111rmf iglrct 

I * Inskrivning enligt denna lag sker i ett siirskilt inskrivningsregister 
!t'iiretag,inteckning,registret). Detta fiirs med hjiilp av automatisk datahe
handling. 
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2 * Ärenden om företagsinteckning eller annan införing i företagsinteck
ningsregistret rå grund av föreskrift i denna lag eller annan författning 
!inskrivningsiirenden) handliiggs av en för landet gemensam inskrivnings
myndighet. Regeringen hesliimmer vilken myndighet som skall 'vara in
skrivningsmyndighet. 

lnskrivning-;myndigheten förestås av en inskrivningsdomare som skall 
vara lagfaren. 

111111d/iigg 11i11gc11 111· ins/.:ril ·11i11gsiire11de11 

3 * För behandlingen av inskrivningsiirenden giiller hestiimmelserna om 
tvistemfö i riittegi\ngshalken i tilliimpliga dl'lar. i den mfm inte något annat 
följer av denna lag. 

Ansökningar och anmiilningar i inskrivningsiirenden skall vara skriftliga. 

4 * Inskrivningsiirendena tas upp på en inskrivningsdag. Inskrivningsdag 
h<'dls till klockan tolv var:ie mi'1ndag. tisdag. onsdag, torsdag och fredag som 
inte iir helgdag. Lika med helgdag anses midsommarafton. julafton och 
nyf1rsafton. Regeringen eller den myndighet som regeringen hestiimmer 
kan förordna att en inskrivningsdag skall stiillas in. om det finns siirskilda 
skiil till det. 

En ansökan eller anmiilan som har kommit in efter klockan tolv en viss 
dag anses gjord rf1 niistföljande inskrivningsdag. 

5 * Hos inskrivningsmyndigheten förs dagbok över inskrivningsiirende
na. Handlingarna i sfidana iirenden förs samman i akter. 

Har sökanden eller n{1gpn annan liimnat en uppgift eller förklaring av 
betydelse för ärendets prövning eller har en särskild utredning gjorts i 
ärendet. skall detta antecknas i akten. I akten tas iiven upp föreliigganden 
och andra hesl11t som inte skall föras in i fiiretagsinteckningsregistret. 

6 * Om det iir nödvändigt för utredningen. f<\r ett inskrivningsiirende 
skjutas upp till en senare inskrivningsdag. 

Om ett iirende skj11ts upp. får sökanden föreliiggas att liigga fram den 
utredning som behövs. Ansiikningen får förklaras förfallen. om sökanden 
inte följer förcliiggandet. Föreliiggandet skall inneh[1lla en upplysning om 
detta. 

Ett inskrivningsiiremle får vidare skjutas upp till en senare inskrivnings
dag. om ärendet med hiinsyn till beskaffenhet eller omfattning inte liimpli
gen kan prövas omedelbart. Ett iirende som har skjutits upp av denna 
anledning skall tas upp till prövning senast pfi femte inskrivningsdagen 
efter den inskrivningdag df1 ansökningen gjordes. 

7 * Beslut skall föras in i företagsinteckningsregistret. om heslutet inne
bär att en ansökan i inskrivningsärende bifalls. avslf1s eller förklaras förfal
len eller att ett ärende skjuts upp. Skiilcn för beslutet skall antecknas i 
akten eller i dagboken, om beslutet innebiir att ansökningen inte bifalls. 

Beslut som skall föras in i registret meddelas genom införandet och skall 
anses ha det innehåll som framgf1r av registret. 

8 * Om ett heslut i inskrivningsiirende har giitt emot sökanden eller 
n~1gon annan som har hörts i iirendet. skall denne genast 11ndcrriittas om 
beslutet. I underrättelsen skall anges de skiil för heslutet som har anteck
nats i akten eller i daghoken och vad den som vill överklaga heslutet har att 
iaktta. 
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9 * Om etl inskrivningsiin:nde enligt beslut av hiigre riitt skall tas upp till 
ny handliiggning a\· inskrivningsmyndigheten. skall det ske utan driijsmill 
efter det all beslutet har kommit myndigheten till handa. 

/ 111,.,.k11i11g.1·,111siika11 

10 ~ En ansökan nm förctag:sinteckning skall göras av niiringsidkaren. 
Ansökningen skall innchi'1lla uppgift om det belopp i svenskt mynt pf1 vilket 
inteckningen skall lyda. Om inteckningen skall hegriinsas enligt 3 kap. I § 

andra stycket. skall den avsel'. la hcgriinsningen anges i ansiiknin!).en. 
Sökanden skall liimna styrkt uppgift 11111 namn nch person- eller organi

sationsnunnner. Ar sökanden ett diidsbo skall den avlidnes personnummer 
anges. 

11 * En ansökan om filretagsinteckning: skall avsl[1s. om 
I. vad som giiller enligt .~ * andra stycket eller I 0 ~ inte har iaktlagits. 
" den verksamhet ansiikningen avser uppenbarligen inte kan intecknas. 
3. ansiikningen strider mot 3 kap. I eller 2 ~-
.:I. sökanden eller. om intecknin!).en söks av nera. n{1gon av sökandena 

iir i konkurs eller försiitts i konkurs den inskrivningsdag dii inteckningen 
söks. 

12 § Om det inte finns n<°1got hinder skall företagsinteckning beviljas och 
företagshyplllekshrev utfiirdas pli grund av inteckningen. 

Restiimmelser om utfordande av nytt hypoteksbrev i stiillet för hypo
tekshrev som har dödats linns i lagen ( 1927: X.'il om dödande av förkommen 
handling. 

U § En (öretagsintcckning som skulle medf<'ira lika företriidesriitt som 
en annan företagsinteckning skall vid inskrivningen förklaras giilla efter 
Jcn andra inteckningen. 0111 siikandcn begiir det. En inteckning som siitls 
efter en annan intccknin!! giiller ncksf1 ct'tcr en inteckning med lika riitt som 
eller biittre riitt iin den andra inteckningen. iivcn om detta inte anges i 
be-.lutet. 

/111 c1-k11 ingsi/ tgii rdcr 

14 § En företagsinteckning som är begriinsad enligt 3 kap. I * andra 
qycket ffir p{1 ansökan av niiringsidkaren och efter medgivande av före
tagsh~'potekshrevets innehavare utstriickas till att omfatta ytlerligare verk
samhet 1 utstriickning). För en s{idan ansökan giiller i tilliimpliga delar 
bestiimmelserna ang<°1emle ansökan om inteckning. 

15 ~ Ett företagshypoteksbrev f:°lr pfi ansökan av niiringsidkaren och 
efter medgivande av hypoteksbrevets innehavare bytas ut mot tv;°1 eller 
Ocra nya hypoteksbrev (utbyte). I frfiga om de nya hypoteksbrevens inhör
des företriidesriitt giiller I) *· 
16 * Företagsinteckningar som hesviirar samma verksamhet och har in
hördes lika riitt eller giiller omedelbart efter varandra ff1r p{1 ansi)kan av 
niiringsidkaren och efter medgivande av företagshypotekshrevens inneha
vare föras samman till en inteckning (sarnmanfiiringJ. Denna inteckning 
skall giilla med den form[insriitt som tillkommer den av de i sammanföring
en ingäende inteckningarna som har siimsta riitt. 
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En inteckning som av~es i fiirsta stycket skall förklaras giilla för ett liigre 
helopp iin det som de sammanfön.la inteckningarna sammanlagt uppgfir till. 
om sökanden hegär det och hypotckshrevens innehavare medger det. 

17 § En företagsintcckning ffir pf1 ansökan av niiringsidkarcn och efter 
medgivande av företagshypotekshrev~ts innehavare siittas ned efter en 
annan inteckning (nedsiittning). En inteckning som siitts ned efter en annan 
inteckning giiller ocksl\ efter en inteckning meu lika riitt som eller hiittre 
rätt iin den andra inteckningen. iiven om de\la in\e anges i beslutet. 

18 § På ansökan av niiringsidkaren och efter medgivande av företagshy
potekshrevets innehavare fiir en företagsinteckning dödas helt eller i viss 
verksamhet (dödning). 

En inteckning får inte dödas s<°1 att inteckningsförhilllandena diirigenom 
blir oförenliga med :\kap. I eller 2 *· 

Acsliimmelser om diidning av inteckning niir hypotckshrevet har för
kommit finns i lagen ( 1927: 85) om dödande av förkommen handling. 

19 § I fall d<°1 medgivande krävs enligt 14- 18 ** skall hypotekshrevet ges 
in till inskrivningsmyndigheten. 

20 § På ansökan av den som innehar ett företagshypotckshrev skall 
innehavet antecknas i företagsinteckningsregistret. Förcliiggande skall 
nieddelas sökanden att visa upp hypotekshrevet. om det finns anledning 
att an:a att han inte innehar detta. Om någon annan redan iir antecknad 
som innehavare, skall inskrivningsmyndigheten sedan det nya innehavet 
har antecknats föra av den tidigare anteckningen och underrätta den vars 
innehav var antecknat. 

En anteckning om innehav skall avföras. om den vars innehav har 
antecknats anmiiler att innehavet har upphört. 

A11tcck11ii1g oc·h riittclsc' ifiiret11gsi111eck11i11g.1·registret 

'· ~ I foretagsinteckningsrcgistn:t skall antecknas niir 
t. en horgenär enligt 2 kap. 3 *andra stycket har anmiilt att han har sökt 

hct;ilning ur egendom som omfattas av företagshypotek. 
2. det har anmiilts till inskrivningsmyndigheten att betalning vid utmiil

ning eller i konkurs har utfallit p{1 ett företagshypotekshrevs hclopp. 
Det kan iiven i andra fall följa av lag eller annan författning att ett visst 

förht1llamle skall antecknas i registret. 
En anteckning i registret skall avföras, om den uppcnharligen inte liingre 

kan vara av betydelse. 

22 § En införing i företagsinteckningsregistret skall riittas. om införingen 
innchf11ler en uppenhar oriktighet till följd av skrivfel. n{1got annat liknande 
förbiseende eller ni\got tekniskt fel. Det inhördes foretriidet mellan inteck
ningar som her(irs av en riittelse skall bestiimmas efter vad som iir skiiligt. 
om riittelsen kan skada niiringsidkaren eller niigon innehavare av fiiretags
hypotekshrev. 

Tillfälle att yttra sig skall liimnas den vars riitt herörs. om han iir kiind. 
samt den myndighet som avses i~ kap. 3 *· 

En anteckning om ärendet skall gtiras i registret. om inte beslut medde
las samma dag som iircndet har tagits upp. 
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23 § Beslut i ärenden om rättelse meddelas genom införing i registret. 
Skiilen för beslutet antecknas i akten eller i dagboken. I stället för bevis 
eller handling som har utfärdats i enlighet med den tidigare införingen skall 
en ny sådan handling utfärdas. 

Den tidigare handlingen skall fordras in. göras obrukbar och behf1llas av 
inskrivningsmyndigheten. Den som innehar handlingen är skyldig att ge in 
den för detta ändamål. I föreläggande att fullgöra en sådan skyldighet för 
vite siittas ut. Vitet döms ut av inskrivningsmyndigheten. 

BcHiir 

24 § Beslut i inskrivningsärenden överklagas till hovrätten. Besviirsinla
gan skall ges in till inskrivningsmyndigheten. 

Besviirstiden iir i fråga om slutligt beslut fyra veckor från den inskriv
ningsdag till vilken beslutet är att hänföra. 

Besvär över beslut som har förts in i företagsinteckningsregistret skall 
antecknas där. När slutligt beslut med anledning av besviiren har vunnit 
laga kraft skall anteckning göras om beslutets inneh[1ll. 

25 § Beslut i iirenden om rättelse får överklagas även av den myndighet 
som avses i 5 kap. 3 §. 

5 kap. Rätt till ersättning i vissa fall 

I § Om någon lider skada till följd av tekniskt fel i företagsinteckningsre
gistret eller i någon anordning som hos inskrivningsmyndigheten eller 
annan statlig myndighet är ansluten till registret, har han riitt till ersiittning 
av staten. 

Ersiittningen skall efter skälighet sättas ned eller helt falla bort. om den 
skadelidande har medverkat till förlusten genom att utan skälig anledning 
underlåta att vidta åtgärd för att bevara sin rätt eller genom eget vållande 
på annat sätt. 

2 § En rättsiigare som avses i 4 kap. 22 *har rätt till ersiittning av staten. 
om han lider skada till följd av ett beslut i iirende om rättelse. Ersättning 
utgår dock inte. om den skadelidande med hänsyn till felets beskaffenhet 
eller andra omständigheter borde ha insett att fel förekommit. 

3 § Staten företräds i ärenden om ersättning enligt 1 eller 2 § av den 
myndighet som regeringen bestämmer. 

4 § Om den som enligt 1 eller 2 § iir berättigad till ersättning av staten har 
haft riitt att kriiva beloppet som skadestånd av någon annan. triider staten 
in i riitten mot denne. 

Ersiittning enligt I eller 2 § på grund av domstols dom betalas ut sedan 
domen har vunnit laga kraft. 

Om ikrafttriidandct av denna lag föreskrivs i siirskild lag. 
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2 Fi)rslag till 

Lag om införande av lagen (1984: 0001 om företagshypotek 

Härigenom föreskrivs följande. 

§ Lagen ( 1984: 000) om företagshypotek och denna lag triidcr i kraft 
den I januari 1986. Genom lagen om företagshypot.:k upphävs. med de 
hegriinsningar som följer av tknna lag. lagen ( 1966: 4."41 om fiin:tagsinteck
ning. 

2 § Om det i Jag eller annan författning hiinvisas till en föreskrift som har 
ersatts genom en hestiimmelse i lagen ( 1984: 000) om företagshypntek eller 
i denna lag. tillämpas i stiillct den nya hestiirnmelsen. 

3 § Om inte något annat föreskrivs i denna lag. giiller lagen ( 1984: 000) 
om forctagshypotck iiven i fråga om företagsinteckningar som har medde
lats eller sökts före ikraftträdande( av lagen om förelagshypotck. Vad som 
föreskrivs i denna lag i fråga om företagsinteckningar giill~r iiven förlagsin
teckningar och inteckningar i jordhruksinventarier. 

4 § Om det finns synnerliga skäl. f<'lr en företagsinteckning som giiller vid 
ikraftträdandet av lagen ( 1984: 000) om företagshypotek efler beslut av 
inskrivningsrnyndibheten stå kvar i inskrivningshoken utan hinder av vad 
som föreskrivs om ell särskilt inskrivningsregister i 4 kap. I § lagen 0111 
företag:>hypotek. 

5 § Om egendom. i vilken en förel<lgsinteckning som avses i.~ * giiller. iir 
utmiitt vid ikrafttriidandet av lagen ( 1984: 000) om l'iiretagshypotek eller 
om näringsidkan:n är försatt i konkurs p[1 grund av en ansiikan som har 
gjorts fi.ire ikrafttriidandet. gäller iildre hestiirnmel~er hetriiffande utmiit
ningen eller konkursen i st:illct for :2 kap. I och ) ** och 3 kar . ." * lagen 
om förctagshyrotek. 

6 * Om en intecknad verksamhet har överl{1tits före ikrafttriidandet av 
lagen ( 19~4: 000) 0111 företagshyrotek. giiller i stiillet för 2 kar. J * andra 
stycket niimnda lag 111otwarande iildre hestiimmelser. Detsamma giiller. 
om skifte eller hoclelning som avses i 2 kap. 4 * första stycket lagen 11111 

fiiretagshyrotek har skett före ikrafttriidandet av niirnnda lag. 
Vad som föreskrivs i 2 kar. 4 *andra 5tycket lagen om fiiretagshyrotek 

giiller inte om k(\pehandlingen har uppriittats före den I juli 1967. 

7 § En företagsinteckning. stim har beviljats eller sökts fiire ikraftlriidan
dct av lagen ( 1984: 000) om fi\retagshypotck skal\ anses som en enligt 
niirnnda lag heviljad eller sökt inteckning pil ett helopp som motsvarar den 
tidigare beviljade eller sökta inteckningens kapitalbelorp. Om inteckning.
en iir heviljad. skall inteckningshandling.en anses som ett fiiretagshypo
tekshrev pii samma belopp. 

R ~ Om en förelagsinteckning utgiir siikerhet for fordran vid ikrafttriidan
dct av lagen ( 1984: 000) om fiiretagshypotek. skall foretagshypotek anses 
uppl{1tet till s:ikerhet for fordringen. oavsett om denna grumlar sig r~1 
siirskilt fordring.;hevis eller den grundar sig p<I inteckningshandlingen. 
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Utan hinder av fOrstii stycket gäller fortfarande 9 § första stycket hlgcn 
( 1966: 454) om företagsinteckning. 

9 § Om en ansökan om företagsinteckning har gjorts före ikraftträdandet 
av lagen ( 1984: 000) om företagshypotek men inte blivit slutligt behandlad 
vid ikraftträdandet. skall inteckning beviljas och företagshypoteksbrev 
utfärdas enligt lagen om företagshypotek, om ansökningen uppfyller vill
koren för inteckning enligt iildre bestämmelser. 

Söks efter ikraftträdandet av lagen om företagshypotek inteckning på 
grund av en fordringshandling på vilken det före ikraftträdandet har teck
nats ett sådant medgivande som avses i 8 § lagen ( 1966: 454) om företagsin
teckning. skall ansökningen tas upp och prövas som en ansökan om in
teckning enligt 4 kap. 10 ~ lagen om företagshypotek. Ansökningen skall 
diirvid anses avse ett belopp som svarar mot fordringens kapitalbelopp. 

Om en inteåning beviljas enligt första eller andra stycket. gäller vad 
som föreskrivs i 8 § om upplåtelser av företagshypotck. 

10 § Om en borgenär har företagshypotek för sin fordran på grund av en 
inteckning som har beviljats eller sökts före ikraftträdandet av lagen 
( 1984: OOOl om företagshypotek skall. i M1ga om hans rätt till betalning vid 
utmätning eller konkurs. äldre bestämmelser tillämpas i stället för 2 kap. 
5 § lagen om företagshypotek. om det yrkas av någon vars rätt beror 
diirav. Detta gäller dock endast om betalningen föranleds av en utmätning 
som har skett före utgången av år 1990 eller av en konkurs efter ansökan 
som har gjorts före samma tidpunkt. 

Första stycket gäller iiven i fall då efter ikraftträdandet av lagen om 
företagshypotek en inteckningshandling som avses i nämnda stycke i sam
band med nf1gon inteckningsittgiird har ersatts med företagshypoteksbrev. 

11 § Om en borgcniir har företagshypotek för en vid ikraftträdandet av 
lagen ( 1984: 000) om företagshypotek föreliggande fordran pi't grund av en 
inteckning som har beviljats eller sökts före ikrafttriidandet och fordring
ens förfallodag intriilfor efter utgången av år 1990. gäller följande. Borge
niiren får siiga upp fordringen till betalning inom sex månader. om en 
tilliimpning av 2 kap. 5 * lagen om företagshypotek medför att intecknings
siikerhetens värde går ned väsentligt och gäldenären inte efter anfordran 
ställer ytterligare säkerhet som borgenären skäligen kan godta. Uppsiig
ningen får inte ske förrän sex månader har förflutit friin det gäldeniiren har 
anmodats att ställa ytterligare säkerhet och inte heller före utgången av år 
1988 eller senare iin att tiden för att fullgöra hetalningen infaller före 
utg[mgen av år 1990. 

12 * Denna lag utgör inte hinder för en borgenär att göra giillande per
sonligt betalningsansvar pii grund av en inteckningshandling. 

13 § Om en företagsinteckning har beviljats eller sökts före ikraftträdnn
det av lagen ( 1984: 000) om företagshypotek och inteckningen iir begriinsad 
till näringsverksamhet inom ett eller flera liin eller inom en eller flera 
kommuner (regional inteckning). tilliimpas 3 ~ första stycket och 3:! ~ 

första stycket lagen ( 1966: 454) om företagsinteckning när det gäller att 
besliimma inteckningens giltighetsomriidc. Diirvid beaktas inte siidana 
iindringar i kommunal indelning eller liinsimlclning som sker efter ikraf11r;i
dandet av lagen om foretagshypotek. 
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14 * En regional inteckning, som har beviljats eller sökts före ikrafnrä
dandet av lagen ( 1984: 000) om företagshypotek. fftr p:I ansökan av närings
idkaren utstriickas att gälla i hela landet. Om en sådan anslikan giiller i 
tilliimpliga delar bestämmelserna i lagen om företagshypotek ang;iende 
ansökan om inteckning. Av 3 kap. 2 * tn::dje stycket lagen om företagshy
potek följer att ulstriickning inte fftr ske sfi att inteckningen i fråga om den 
intecknade verksamhetens art eller giltighetsområuet avviker från en an
nan inteckning som iir beviljad eller sökt i samma verksamhet. 

15 * Vid prövningen av ansökningar om inteckning gäller - vid lilliimp
ningcn av 3 kap. 2 * tredje stycket lagen ( 1984: 000) om företagshypotek i 
vad avser giltighetsomr{1det - intill utg{rngen av i\r 1999 att hiinsyn skall tas 
till rcgilmala inteckningar. som har beviljats eller sökts före ikrafttriidandet 
av lagen om företagshypotek. endast om de kan utstriickas enligt 14 ~-

16 * Om ett skepp vid ikraftträdandet av lagen ( 1984: 000) om företags
hypotek omfattas av en företagsinteckning enligt punkt 2 övergc"rngshe
stiimmelserna till lagen ( 19n: 1067) om ändring i lagen. ( 1966: 454) om 
företagsinteckning. skall skeppet omfattas av ett företagshypotek på grund 
av inteckningen. 

17 ~ En hfit omfattas inte av företagshypotek sft Hinge häten iir upptagen i 
skeppsregistret enligt punkt 5 övergfrngsbestiimmelserna till lagen 
(1973: 1064) om ändring i sjölagen (1891: 35 s. I). 

3 Förslag till 

Lag om ändring i jordabalken 

Hiirigenom föreskrivs i fråga om jordabalken 1 

dels att 2 kap. 3 och 4 ** skall ha nedan angivna lydel~e. 

dels att i balken skall införas ett nytt kapitel. 24 kap .. av nedan angivna 

lydelse. 

N11n1ra11de lydelse Fiire.1-/agc11 lrddse 

2 kap. 

:q 

Till fastighet som helt eller delvis 
iir inriittad for industriL·ll verksam
het hör. utöver vad som följer av I 
och 2 **· 11111ski11 och annan utrust
ning som tillfiirts fastigheten for att 

I Balkenl1mtryckt i'J71: 1~09. 

Till fastighet ~om helt eller delvis 
:ir inriitlad for industriell verksam
het hör. utliver \'ad som följer av I 
och ~ ~*. maskiner och annan ut
n"tning som tillfiirts fastigheten for 
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/V111·11rnnd1• lydelse 

anviindas i verksamhekn huvud
~akligen p~i denna. Fordon. kon
torsutrustning och handverktyg hör 
dock ide till fastigheten. 

4 ~ 

29 

Fiireslagen lydelse 

att anviindas i verksamheten hu
vudsakligen pii denna. Sädun egen
dom hiir dock inte till ji1.l'fighcten, 
0111 iigaren har lll'gett .fi!rklari11g 
hiirom och jiJrklaringen iir i11skri-
1·cn i Ji1stighetshoke11 enligt 2-1 kap. 
Fordon. kontorsutrustning och 
handverktyg hör inte i ni/got ji1/I till 
fastigheten. 

Föremal som nyttjanderättshavare eller eljest annan iin fastighetsiigaren 
tillfört fastigheten hör ej till denna. om icke föremälet och fastigheten 
kommit i samme iigares hand. Detsamma giiller i frilga om förcmfö som 
enligt 3 ~ kan höra till fastigheten och tillförts denna av fastighetsägaren 
utan att han iigde förem{ilet. Har fastighetsiigaren tillfört fastigheten före
mid som enligt 3 * kan höra till fastigheten och som han förviirvat under 
villkor att överlfitaren har riitt att ;\tertaga förem~det om förviirvaren i'1sidl)
siitter vad som iiligger honom enligt övcrliitelseavtalet. hlir fiiremålet icke 
till fastigheten st1 liinge villkoret giiller. 

Ingår forem;ll. som tillförts fas
tighet av annan iin fostighetsiigaren. 
i.fi'irt'/11gsinrccknad 1·1·rk.\'l/111hc1 och 
liar föremiilet och fastigheten kom
mit i samme iigares hand genom att 
fastighetsägaren förviirvat verk
samheten eller niiringsidkaren för
\'iirvat fastigheten. hör föremalet 
likviil icke till fastigheten. om det 
icke upphört att .1'\'ara .fi'ir inteck
ning<'n eller. i det fall niiringsid
kar.:n förviirvat fastigheten. om 
icke se-; månader förflutit fr{111 det 
han sökt lagfart p[i sitt fi111g. Har 
inte<'kni11gshm·11r1·n före utgiingen 
av angivna tid viickt talan om betal
ning och anmiilt detta till inskriv
ningsmyndigheten för det omriide 
diir fastigheten ligger. hör förem~tlet 
ej till fastigheten. om icke tvii mä
nader förflutit frän det talan av
gjorts genom dom eller beslut som 
vunnit laga kraft. 

011(/illta.1· förem{il. Sllll1 tillförts 
fastighet av annan iin fastighetsiiga
ren. 111·.fi'ireragshyporl'k och har fö
remiilet och fastigheten kommit i 
samme iigares hand genom att fas
tighetsiigaren förviirvat verksamhe
ten eller niiringsidkaren förviirvat 
fastigheten. hör föremftlet likväl 
icke till fastigheten. om det icke 
upphört att 0111/i11111.1· m· hy1101det 
eller. i det fall niiringsidkaren för
viirvat fa~tigheten. llfll icke se-; m{i
nader f1:irllutit fr;in det han sökt lag
fart p;·1 sitt föng. Har i111eck11i11gs
horge11lir<'11 före utg{ingen av an
givna tid viickl talan om hetalning 
och anmiilt del!a till inskrivnings
myndigheten för det omrillle diir 
fastigheten ligger. hör föremt1let ej 
till fastigheten. om icke två mi\na
der fi.irllutit fd111 det talan avgjorts 
genom dom eller heslut som vunnit 
laga kraft. 

2-l kap. lnskrirning a,· förklaring om tillbchiir till fastighet 

I ~ En fastighetsiigare har riitt att ansöka om inskrivning i fostighetsho
ken av förklaring som avses i 2 kap. 3 *· Som fastigh~tsiigare anses i detta 
kapitel den för vilken lagfart senast :ir sökt. Ansökningen skall göras 
skriftligen. 
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Ansökningen skall avslås. om 
I. kravet på skriftlig form inte har iaktlagits. 
2. ansökan om lagfart för sökanden är vilandcförklarad och inskriv

ningsansökningen inte har medgivits av den som har lagfart. 
3. en eller flera inteckningar giiller i fastigheten och varje borgeniir för 

vars fordran pantbrev på grund av sådan inteckning utgör siikerhct inte 
med ingivande av pantbn.:vet har medgivit ansökningen. 

4. fastigheten har frångått sökanden på grund av exekutiv försäljning 
eller genom expropriation eller liknande tv[mgsförviirv, 

5. sökanden är i konkurs eller försätts i konkurs den dag <la inskriv
ningen söks samt fastigheten hör till konkursboet, 

6. fastigheten eller en del därav är utmätt eller utmäts den dag då 
inskrivningen söks och kronofogdemyndigheten inte har medgivit ansök
ningen. 

7. fastigheten eller en del därav har tagits i anspråk genom betalnings
. säkring eller tas i ansprf1k den dag då inskrivningen söks och kronofogde

myndigheten inte har medgivit ansökningen, 
8. fastigheten eller en del därav är belagd mtd kvarstad eller beläggs med 

kvarstad den dag då inskrivningen söks och kronofogdemyndigheten inte 
har medgivit ansökningen. 

Om el! iircndc angående lagfart för sökanden har skjutits upp till en 
senare inskrivningsdag skall behandlingen av inskrivningsansökningen 
skjutas upp till samma dag. 

2 § En inskrivning av förklaring som avses i 2 kap. 3 § skall avföras på 
ansökan av fastighetsägaren. Ansökningen skall göras skriftligen. 

I fråga om ansökningen giiller l § andra och tredje styckena. I stället för 
vad som föreskrivs i I * andra stycket 3 gäller dock all ansökningen skall 
avsläs, om inte varje borgeniir som har företagshypotek i fastighetsiigarens 
niiringwcrksamhet med ingivandc av företagshypoteksbrevet har medgivit 
ansökningen. Sådant mt:dgivande behövs inte. om fastighetsägaren visar 
att fttgiirdcn all avföra inskrivningen endast hcrör egendom som inte om
fattas av förecagshypoteket. 

3 § lkstiimmclserna i I och 2 ** tilliimpas m:kst1 på tomtriitt ~om har 
inskrivits. Därvid likställs inskrivning av tomträtt med lagfart. 

Denna lag triid.:r i kraft den I januari 1986. 

4 Förslag till 

Lag om ändring i konkurslagen (1921: 225) 

Hiirigenom förc:skrivs att 145 a och 185 g *~ konkurslagen ( 1921: 225! 
skall ha nedan ungivna lydelse. 

N11rnru11de lydelse Fi)reslagen lydelse 

145 a *I 
Har het11l11i11g 11(/(11/it på J.:apiwl

heloppet 111· jimlrun, till sii/.:erhet 
.f(jr l'il/.:en Ji'ire/llgsi111cc/.:11i11g 111ed-

1 Senaste lydelse 1979: 340. 

0111 hetalning har 110i1/li1 på 
el/ ji>ret ag.1·/iypote/.:shrt'l'.1· helopp, 
skall ji>n·11ltare11 t111111åla dclla till 
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Fiir1'slagt'11 lydel.1·t' 

delats. s/.:all .fi"ir\'llltllre11. sedl/11 ti
de11.filr /.:lwlll<'I" 11w1.fi·w11lllgI utdel
ni11g.1Ji.irslllg gtitt till ii11da eller 
1·iic/.:1 /.:lllmler m·gjorts geno111 he
s/ut som rn1111it laga krt!fi, giirn an-
111iil11n diiro111 till i11s/.:rin1i11gs111y11-
dighett'll och diin·id i11sii11dll 111dl'i-
11i11g.1:fiirs/aget eller ll11111111 lw11clli11g 
som 1·isllr .fi"irdd11i11ge11. Ka11 det 
1111/ilgas all yllerligare heta/11ing 
k11111111t'/" all tilliigglls i111eck
ni11g.1ha1·an·11 skall dock med an-
111c'ila11 w1.11ä till dess det blil"i1 m·
gjon. 11111 .1cldll11 heta/11i11g s/.:all 
ulgå. 

Niir i11nehllr<1re a1· intec/.:ni11g 
so111 c11·sc'.1 ijiJrsta srycket lyfia he
tci/11i11g. skall c111teck11i11g hiiro!ll gii
rc1.1 pc/ i11teck11ings/1i111illi11ge11. 

31 

Nu1·11ra11de lydelse 

i11skrii ·ning.1·111.rndighe 1 e11. A n111iila11 
skall ske sedan tiden .fiJr klander 
11101 ji-w11/agt u1de/ni11g.1ji>rslag har 
gillt 111 dia 1·iickr kli111der har aF
gjort.1 ge110111 beslut so111 har 1·1111nit 
laga kraji. 1ill.w1111111<111s med an-
111iilninge11 .1/.:al/ Ji"irl'lllraren sii11da 
in 11rdc/11i11g.1:fiJrs/ager eller an111111 
/11111dli11g so111 l'isar fiirde/11i11ge11. 
Kan der a/lfas lllf i111eckni11gshor
ge11iire11 ko111111er af/ tillerkii1111as 
ytterligare beta/11i11g. skall a11111ii
fa11 ske .fi"irst sedan det hllr blii·it 
m·.iUon 0111 slicllln hera/11i11g skall 
ur gel. 

l\'c'ir i11teckni11gshorge11iire11 /vj~ 

ter betalning. skall de1111 a11/t•ck11as 
pil hypotckshrt·1·et. 

18.'i g f 
S.:dan h.:slut om faststiillelse av 

utdelning i konkurs.:n har vunnit 
laga kraft. skall förvaltaren snarast 
tillsUlla horgeniir de medel som 1ill
ko111111a denn.:. Uella g.iiller do1:k ej 
hetriiffamk fordran som iir beroen
d.: av villkor. som avses i U6 *· 
ell.:r som iir för.:miil flir riillegilng. 
lkirgeniir iir beritlligad till den r:inta 
~l)lll har urplupit rä medkn fr;in 
dag.:n för utdelningsförslag.:ts upp
rii1ta11de. Niir m.:dkn /111 tillstiillls 
h,irgeniirenw. skall fi.irvallaren an
m;ila d.:t hos kunkursdomar.:n ocil 
tillsynsmyndigh.:ten. liar hcra/11i11g 
u(/i1/li1 pil kapitulht'lopper u1· Jiml
rnn, till siikaht'T .fi"ir 1·ifkl'll .fi"ire
rag.1i111eck11i11g meddduts, giiller 

145 a *· 

Sedan heslut om fastsHilklse av 
utddning i konkurs.:n har vunnit 
laga kraft, skall förvaltaren snarast 
tillstiilla horgeniir d.: medd som till
ko111111a d.:nne. D.:tta giiller dock ej 
betriiffande fordran som iir hern.:n
de av villkor. som avs.:s i 136 *· 
eller som iir förem{il for riitteg{mg. 
Horg.:niir iir heriittigad till den riinta 
Sl)m har upplupit p[t medl.:n frän 
dagen för utdelningsfiirslageh upp
riillande. Niir m.:dkn har tillstiillts 
horg.:niir.:rna. skall förvaltar.:n an
miila d.:t hos konkursdomaren och 
tillsynsmyndigheten. 0111 hc·ta/11i11g 
hl1r u(/i1//ir pli e11Fire1ag.1hyporeks
hre1·s he/opp giiller 145 a *· 

Bli medel tillg.iingliga fi.ir utdelning sedan klrnkursen avslutats. skall 
förvaltaren utdda dem till borgeniirerna lKh avg.: redovisning fiir förvalt
ningen av medlen. lkstiimmelserna i 18.'i.: och 18.'i f **om utdelning och 
redovisning. skola diirvid tilliimpas. Att nyll utdelningsförslag har upprät
tats skall kungöras endast om det finns skiil till det. Om kl1nkursdomaren 
med hiin~yn till de m.:d en llld.:lning förenade kostnaderna finn.:r all siidan 
ick.: liimplig.en bör ske. ;iger han efter framst;illning av förvaltarl'n förnrdna 
att medlen i stiillct for all utdelas skola överlämnas till giildeniiren. 

D.:nna lag triider i kraft den I januari 1986. 

' Senast.: lydelse 1979: 3.\0. 
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5 Förslag till 

Lag om ändring i utsökningsbalken 

Hiirigenom föreskrivs att 6 kap. 5 §. 8 kap. 13 § och 13 kap. 17 § 

utsökningsbalken skall ha nedan angivna lydelse. 

Nul'llrandt' lydelse Föreslagen lydelse 

6 kap. 

Pantbrev eller annan intecknings
handling, som gäller i utmätt skepp 
eller luftfartyg eller i utmätta re
servdelar till luft fartyg och ej är be
l[1nad. frir tagas i förvar. Sedan 
handlingen har tagits i förvar. far 
den ej pantförskrivas utan krono
fogdemyndighetens tillständ. 

H 
Pantbrev eller annan inteck

ningshandling. som gäller i utmätt 
skepp eller lut"tfartyg eller i utmätta 
reservdelar till luftfartyg eller i 11t-
111ii(( /iis egendom som lu"ir till 
niiri11g.1Terks11mhet och ej ät be
lånad, får tagas i förvar. Sedan 
handlingen har tagits i förvar. för 
den ej pantförskrivas utan krono
fogdemyndighetens tillstånd. 

8 kap. 

Uorgenär. vars fordran är för
enad med .fi'iretagsi11teck11i11g eller 
annars med förm[insrätt i utmiitt 
egendom enligt 5 § förmiinsriittsla
gen ( 1970: 979), har rätt att få betal
ning ur egendomen, nm han an
miiler sin fordran hos kronofogde
myndigheten innan egendomen 
siiljs eller. 11m försiiljning sker un
der hand eller utmiitt fordran drivs 
in. senast när fördelning skall äga 
rum. 

IH 
Borgenär, vars fordran är för

enad med Fh·etagshypotek, eller 
annars med förmånsriill i utmätt 
egendom enligt 5 § förmånsrättsla
gen ( 1970: 979). har rätt all få betal
ning ur egendomen, om han an
miiler sin fordran hos kronofogde
myndigheten innan egendomen 
siiijs eller. om försäljning sker un
der hand eller utmätt fordran drivs 
in e//a _fi"irsii(ining i annllt j{1/I inte 
he/ufrs, senast när fördelning skall 
äga rum. 

Sökanden har dock företräde i den män betalning till borgenär som avses 
i första stycket ;ir obehövlig för att trygga borgeniiren och dem som har 
siimre förmtmsr;i11 i egendomen enligt 5 § förmtmsrättslagen. Vid pröv
ningen skall hiinsyn tagas iiven till säkerhet som borgenären på annan 
grund har i giildenären tillhörig egendom. 

13 kap. 

17§ 

När medel betalas ut. skall iak11agas vad som i allmänhet gäller om 
skyldighet för borgeniir att förete eller återställa fordringshevis eller säker
het som har lämnats för fordran. 

Pantbrev i skepp eller fastighet. 
vilket utgör siikerhet för fordran pil 
vilken betalning har utfallit. skall 
företes iiven om borgeniiren ej är 

Pantbrev i skepp eller fastighet 
eller fi'iretagshypoteksbrer, vilket 
utgör säkerhet för fordran på vilken 
betalning har utfallit. skall företes 
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Numrande l_vdelse 

skyldig att återställa pantbrevet, 
om ej kronfogdemyndigheten finner 
skäl att medge undantag. Det
samma gäller skuldebrev som är in
tecknat i annan egendom, när skyl
dighet att förete eller återställa 
skuldebrevet ej följer redan av förs
ta stycket. 

33 

Föreslagen lydelse 

även om borgenären ej är skyldig 
att återställa handlingen. om ej 
kronofogdemyndigheten finner skäl 
att medge undantag. Detsamma gäl
ler skuldebrev som är intecknat i 
annan egendom, när skyldighet att 
förete eller återställa skuldebrevet 
ej följer redan av första stycket. 

När köparen åberopar att den som enligt sakägarförteckning är berätti
gad till betalning har medgivit honom avräkning på köpeskillingen, gäller 
vid kronofogdemyndighetens prövning av överenskommelsen vad som 
föreskrivs i första och andra styckena. 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1986. 

6 Förslag till 

Lag om ändring i föräldrabalken 

Härigenom föreskrivs att 15 kap. 8 § föräldrabalken 1 skall ha nedan 
angivna lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

15 kap. 

Aktier, obligationer, pantbrev, 
skuldebev och andra sådana värde
handlingar skola. sc{framt samman
bgda värdet överstiger ett belopp 
motsvarande' två gånger gällande 
basbelopp enligt lagen ( 1962: 381) 
om allmän försäkring, i den omyn
diges namn nedsättas i öppet förvar 
hos riksbanken eller annan bank. 
Vill förmyndaren uttaga nedsatt 
värdehandling, söke han överför
myndarens tillstånd. Sådant till
stånd erfordras ej, där värdehand
lingen allenast skall genorri ban
kens försorg öve1föras till annan 
bank för all där nedsättas i öppet 
förvar. De nedsatta värdehandling
arna skola under öve1torrriyndarens 
tillsyn vårdas i enlighet med vad om 
dylik vård av omyndigs värdehand
lingar siirskilt stadgas. 

1 Balken omtryckt 1983: 485. 

3 Riksdagen 1983184. 8 sam/. Nr 36 

8 § 

Aktier, obligationer, pantbrev, 
företagshypoteksbrev, skuldebrev 
och andra sådana värdehandlingar 
skall, om sammanlagda värdet 
överstiger ett belopp motsvarande 
två gånger giillande basbelopp en
ligt lagen ( 1962: 381) om allmän för
säkring, i den omyndiges namn 
nedsättas i öppet förvar hos riks
banken eller annan bank. Vill för
myndaren ta ut nedsatt värdehand
ling, skall han söka överförmynda
rens tillstånd. Sådant tillstånd er
fordras ej, där värdehandlingen en
dast skall genom bankens försorg 
överföras till annan bank för att där 
nedsättas i öppet förvar. De nedsat
ta värdehandlingarna skall under 
överförmyndarens tillsyn vårdas i 
enlighet med vad somföreskriv.1· om 
vård om omyndigs värdehandling
ar. 
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Vad sålunda om nedsättning av omyndigs värdehandlingar föreskrivits 
skall ej äga tillämpning med avseende å bevis eller motbok rörande tillgo~ 
dohavande å räkning hos bank, ej heller med avseende å bevis, som 
utfärdats om inskrivning i statsskuldboken eller Sveriges allmänna hypo
teksbanks skuldbok eller skuldbok hos annan inrättning, som regeringen 
bestämmer, såframt å beviset finnes antecknat, att inskrivningen skett med 
förbehåll att kapitalbelopp å inskriven fordran eller därå utställd obligation 
eller ock inskriven obligation eller å sådan obligation belöpande kapitalbe
lopp ej må lyftas utan överförmyndarens tillstånd. 

Premieobligationer, vilka utfärdats av staten, skola, såframt ej obliga
tionerna äro nedsatta i öppet förvar hos bank eller överförmyndaren med
giver undantag, inskrivas i statsskuldboken med förbehåll, varom i andra 
stycket sägs. 

Utövar en förmyndare förmynderskap för flera omyndiga, skola vid 
tillämpning av det i första stycket givna stadgandet de omyndigas värdc
handlingar sammanräknas. 

Finnas omyndigs värdehandlingar, som skola förvaltas av förmyndaren, 
i öppet förvar hos bank utan att hava nedsatts enligt bestämmelse i detta 
kapitel. skall å dem tillämpas vad i denna balk är stadgat om nedsatta 
värdehandlingar. · 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1986. 

7 Förslag till 

Lag om ändring i ärvdabalken 

Härigenom föreskrivs att 21 kap. 3 § ärvdabalken 1 skall ha nedan an
givna lydelse. 

N111·arande lydelse Föreslagen lydelse 

21 kap. 

Finns det flera delägare i döds
boet eller är allmänna arvsfonden 
ensam delägare, får en skuld som 
inte förfaller till betalning inom sex 
månader sägas upp hos borgenären 
till betalning sex månader efter 
uppsägningen. Om borgenären till 
säkerhet för sin fordran har panträtt 
i fast egendom eller tomträtt eller 
har inteckning och han inom tre 
månader efter uppsägningen med
delar att han vill hålla sig endast till 
säkerheten, är han dock inte skyl
dig att ta emot betalning före förfal
lodagen. 

3 § 
Finns det flera delägare i döds

boet eller är allmänna arvsfonden 
ensam delägare, får en skuld som 
inte förfaller till betalning inom sex 
månader sägas upp hos borgenären 
till betalning sex månader efter. 
uppsägningen. Om borgenären till 
säkerhet för sin fordran har panträtt 
på grund av inteckning eller har 
förctagshypotek och han inom tre 
månader efter uppsägningen med
delar att han vill hålla sig endast till 
säkerheten, är han dock inte skyl
dig att ta emot betalning före förfal
lodagen. 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1986. 
1 Balken omtryckt 1981:359. 
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8 Förslag till 

Lag om ändring i förmånsrättslagen (1970: 979) 

Härigenom föreskrivs att 5 § förmånsrättslagen ( 1970: 979) 1 skall ha 
·nedan angivna lydelse. 

Nuvarande lydelse 

Förmånsrätt i lös egendom som 
hör till näringsverksamhet vari jo
retagsintt'ckning kan meddelas 
följer med 

5 § 

Föreslagen lydelse 

Förmånsrätt i lös egendom som 
hör till näringsverksamhet följer 
med 

I. fordran hos hyresgäst eller arrendator på grund av hyres- eller arren
deavtal angående lägenhet eller jord som var avsedd för verksamheten, 
dock ej för större belopp än som svarar mot tre månaders hyra eller ett års 
arrendeavgift, 

2. företat?sinteckning. 
Särskild föresknji om vilka slag 

av lös egendom som omfattas av 
företagsinteckning äger mot.n'a
rande tillämpning i fråga om för
månsrätt enligt I . 

2. företaf?shypvtek. 
Särskilda föreskrifter om vilka 

slag av lös egendom som omfattas 
av företagshypotek tillämpas också 
i fråga om förmånsrätt enligt I. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1986. 

9 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1845: 50 s. 1) om handel med lösören, som 
köparen låter i säljarens vård kvarbliva 

Härigenom föreskrivs att 3 a § lagen ( 1845: 50 s. I) om handel med 
lösören, som köparen låter i säljarens vård kvarbliva 1, skall ha nedan 
angivna lydelse. 

Numrande lydelse Föreslagen lydelse 

3 a §~ 

Att köp av lös ef?endom i visst fall 
är utan l'erkan. ehuru köpeavhand
ling om ef?endomen behandlat.i· en
ligt bestämmelserna i denna för
ordning. stadgas i lagen den 29 juli 
1966 (nr 454) om företagsinteck
ning. 

I 2 kap. 4 § la!{en ( 1984:000) om 
företagshypotek finns en bestäm
melse om att egendom kan omfat
tas av företagshypotek även efter 
det att egendomen blivit såld ge
nom en köpehandling som behand
lats enligt bestämmelserna i denna 
lag. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1986. 

1 Lagen omtryckt 1975: 1248. 
1 Senaste lydelse av lagens rubrik 1977: 673. 
2 Senaste lydelse 1966: 457. 
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10 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1927: 85) om dödande av förkommen hand
ling 

Härigenom föreskrivs att I, 2, 4, 8, 10, 13 och 14 §§ lagen ( 1927: 85) om 
dödande av förkommen handling' skall ha nedan angivna lydelse. 

Nuvarande lydelse 

Löpande skuldebrev. växlar, 
konossement eller andra handlingar 
vilkas företeende utgör villkor för 
rätt att kräva betalning eller att på
kalla fullgörande av någon. annan 
förpliktelse får, om det kan antas 
att handlingen har förstörts eller 
kommit bort, dödas på begäran av 
den som har förlorat handlingen. 
Detsamma gäller i fråga om aktie
brev och pantbrev, liksom beträf
fande intecknade fordringshand
lingar som är ställda till viss man. 

I § 

Föreslagen lydelse 

Löpande skuldebrev. växlar. 
konossement eller andra handlingar 
vilkas företeende utgör villkor för 
rätt att kräva betalning eller att på
kalla fullgörande av någon annan 
förpliktelse får, om det kan antas 
att handlingen har förstörts eller 
kommit bort, dödas på begäran av 
den som har förlorat handlingen. 
Detsamma gäller i fråga om aktie
brev, pantbrev- och Jöretagslzypo
tekshrev liksom beträffande inteck
nade fordringshandlingar som är 
ställda till viss man. 

Denna Jag tillämpas inte på banksedlar. Den tillämpas inte heller på 
obligationer eller förlagsbevis utom i fråga om 

I. obligationer och förlagsbevis som har ställts till viss man eller till viss 
man eller order och som har utfärdats genom Värdepapperscentralen VPC 
Aktiebolags försorg, eller 

2. obligationer med en löptid på högst ett år som har ställts till innehava
ren och som utges av bankinstitut. 

Ansökan om dödande av hand
ling skall. skriftligen avfattad, ingi-
1•as till rätten i den ort, där förplik
telsen skall fullgöras. eller. om så
dan ort ej är nämnd i handlingen till 
den rätt, där den förpliktade är 
skyldig att svara i tvistemål. som 
angå gäld i allmänhet. Då fråga är 
om pantbrev på grund av inteck
ning i fastighet eller tomrätt, göres 
ansökningcn hos den rätt under vil
ken fastigheten Jydt::r. 

l fråga om pantbrev på grund av 
i11tcckning i skepp eller skepps
byt·ge f<Öres ansökningen hos riittcn 
i sk~-prets hemort eller i den ort diir 
bygg<>t 111/iires. Ansökan om dö
dande 'l\' intecknad fordringshand-

1 Lagen on 1 ryc ki 1981: 770. 

2 § 

Ansökan om dödandt:: av hand
ling skall, skriftligen avfattad, f.?es 
in till rätten i den ort, där förpliktel
sen skall fullgöras, eller. om sådan 
ort ej är nämnd i handlingen. till 
den rätt, där den förpliktade är 
skyldig att svara i tvistemål. som 
angår gäld i allmänhet. Då fråga är 
om pantbrev på grund av inteck
ning i fastighet eller tomrätt. giir.1· 
ansökningen hos den rätt under vil
ken fastigheten lyder. 

I fråga om pantbrev på grund av 
inteckning i skepp eller skepps
bygge görs ansökningen hos rätten i 
skeppets hemort eller i den ort där 
byggd wförs. Ifråga om företags
lrypotckshrev giirs ansökningen hos 
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N111·arande lydelse 

ling g<>res hos rätten i den ort, där 
1•ederbårande inskri1·11ingsmy11dig
het är. 

37 

Föreslagen lydelse 

riitten i den ort diir inskriw1ings
m_rndighete11 iir. Ansökan om dö
dande av intecknad fordringshand
ling giir.1· hos rätten i den ort där 
in.1·krirni11gsmyndiglzeten är. 

Ansökan om dödande av konossement skall ingivas till rätten i godsets 
bcstiimmelseorl. 

Äro enligt vad nu är sagt flera domstolar behöriga, må ansökningn göras 
vid vilken som helst av dem. 

Sökanden åligger att. så vitt ske 
kan, om ansökningen underrätta en 
var vilken såsom gäldenär, löftes
man eller eljest är på grund av 
handlingen förpliktad. Avser an
sökningen pantbrev eller intecknad 
fordringshandling, skall den inteck
nade egendomens ägare, så ock den 
som senast, i den ordning särskilt är 
stadgat, blivit antecknad såsom in
nehavare av handlingen. där så ske 
kan, underrättas om ansökningen. 

4 § 

8 § 

Sökanden åligger att. så vitt ske 
kan, om ansökningen underrätta en 
var vilken såsom gäldenär, löfles
man eller eljest är på grund av 
handlingen förpliktad. Avser an
sökningen pantbrev, företagshypo
teksbre1• eller intecknad fordrings
handling, skall den intecknade 
egendomens ägare, så ock den som 
senast, i den ordning särskilt är 
stadgat, blivit antecknad såsom in
nehavare av handlingen, där så ske 
kan, underrättas om ansökningen. 

Sedan tiden för anmälan enligt 6 § andra styt:ket har gått ut. skall rätten 
avgöra ärendet. Finner rätten därvid att nttgon omständighet inte har 
förekommit som visar eller ger skälig anledning till antagande att handling
en finns i behåll, skall handlingen dödas genom beslut av rätten. 

Beträffande pantbrev och inteck
nade fordringshandlingar skall be
slutet innehåll en erinran om att be
slutet inte innebär att inteckningen 
dödas. 

A vscr ansökan om <lödning pant
brev eller intecknad fordringshand
ling. skall rätten underrätta veder
börande inskrivningsmyndighet om 
ansökningen för anteckning i fas
tighetsbvken eller annan inskriv
ningsbok varom fråga iir. Vad nu 
sagts om ansökningen skall ock gäl
la rättens slutliga utslag i ärendet; 
dock må, då ansökningen avslagits, 
anteckning ej verkställas förrän ut
slaget vunnit laga kraft. 

4 Riksda!(en 1983184. 8 sam/. Nr 36 

Beträffande pantbrev. fiiretags
lzypoteksbrev och intecknade ford
ringshandlingar skall beslutet inne
hålla en erinran om att beslutet inte 
innebär att inteckningen dödas. 

IO § 

Avser ansökan om <lödning pant
brev ,ji'ketagshypoteksbrev eller in
tecknad fordringshandling, skall 
rätten underrätta vederbörande 
inskrivningsmyndighet om ansök
ningen för anteckning i inskriv
ningsboken eller inskrivningsregist
ret. Vad nu sagts om ansökningen 
skall ocksä gälla rättens slutliga ut
slag i ärendet. Ilar ansökningen 
avslagits, får dock anteckning ej 
verkställas förrän. utslaget vunnit 
laga kraft. 
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N111·arn11dc lydelse 

Sedan utslag, varigenom palll
bn:v dödats. vunnit laga kraft, skall 
inskrivningsmyndigheten pii ansö
kan utfärda nytt panthrev som sva
rar mol det dödade samt göra an
teckning ifi1stigltets- eller to111riirr.1-
boke11 därom. 

f'iirl'siagl'll (l'dds,· 

Sedan Lllslag. varigenom panl
hrev dia lt.1·1wrek.1hn·1· dödats, 
vunnit laga kraft. skall inskriv
ningsmyndigheten pii ansökan ut
farda nytt panthrev l'ller lty11otl'ks
hrn· som svarar nllll det dödade 
samt göra anteckning i i11s/..ril'-
11i11gsh11ke11 t'ller i11skri1·11i11gsr<'gi.H
rl'f 0111 d<'ff11. 

Har intecknad fordringshandling dödats genom lagakralhunnet utslag. 
skall inskrivningsmyndighetcn, pil ansökan. å inskrivningsdag g\ira anteck
ning i vederbörande inskrivningshok. att ny handling. som utfärdats jiim
likt 9 §,medför den inteckningsriitt som tillkommit d..:n dödade. 

Är det inte känt var ett panthrev 
eller någon annan inteckningshanu
ling finns och har tio år förflutit fn\n 
det att handlingen uppvisades för 
anteckning om innehav eller i övrigt 
företeddes i ett inteckningsiirende. 
kan den intecknaue egendomens 
ägare ansöka att inteckningen dö
das trots att handlingen inte kan fö
retes. Ansökan som av!>er ett pant
brev skall göras hos den riitt under 
vilken fastigheten lyder eller i skep
pets hemort eller i den Ort uiir 
skeppsbyggel utförs. Ansökan som 
avser någon annan inteck
ningshandling skall göras hos riillen 
i den ort där vederbörande inskriv
ningsmyndighet finns. Kan det an
tas att ett pantbrev har tillkommit 
på sådant sätt eller har kommit ur 
ägarens hand under stidana omsHin
digheter som utesluter giltig pant
sättning, får ansökan om dödande 
av inteckningen göras även om den 
nyss angivna tiden ej har förflutit. 

Är det inte kiint var ett pantbrev 
eller n{1gon annan inteckningshand
ling finns och har tio iir förflutit friin 
del att handlingen uppvisades för 
anteckning om inneha\· eller i övrigt 
företeddes i ett inteckningsiirende. 
kan den intecknade egendomen~ 
iigare ansöka alt inteckningen dö
das trots att handlingen inte kan fö
retes. Ansökan som avser ell pant
brev skall göras hos den riitt under 
vilken fastigheten lyder eller i skep
pets hemort eller i den llrt diir 
skeppsbygget utförs. Ans\ikan som 
avser nilgon annan intecknings
handling skall göras hos riillen i den 
ort där vederbörande inskri.vnings
myndighet finns. Kan det antas all 
ett pantl:irev e/la)i"ifft11g.1ltyp11te/..s
brei· har tillkommit pil sildant siitl 
eller har kommit ur iigarens hand 
under siidana omstiindigheter som 
utesluter giltig pantsiillning. för an
sökan om dödande av inteckningen 
göras iiven om den nyss angivna 
tiden ej har förflutit. 

Den som senast har antecknats som innehavare av handlingen skall. om 
det kan ske, delges ansökningen i enlighet med vad som föreskrivs om 
delgivning av stämning i tvistemål. Riitten skall därefter utförda en offent
lig stämning. som skall kungöras på det sätt ~om anges i 6 ~- Stiimningen 
skall innehålla en beskrivning av handlingen. I stämningen skall vidare den 
som kan inneha handlingen eller vet att den finns i behall eller som i övrigt 
kan lämna upplysningar i ärendet uppmanas att anmiila detta till riitten 
senast en viss angiven dag. Denna dag skall bcstiimmas så att minst sex 
månader kommer att förflyta från dagen för kungörandet. Sökanden skall 
underrättas om innehållet i stämningen. 
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Nurarande lydelse Fiire.vlagen lydelse 

Sedan tiden för anmälan enligt andra stycket har gått ut. skall rätten 
avgöra ärendet. Finner riitten diirvid att någon omständighet inte har 
förekommit som utgör skälig anledning att låta inteckningen fortfarande 
gälla, skall rätten förordna att inteckningen får dödas utan handlingens 
företeende efter ansökan om detta hos vederbörande inskrivningsmyn
dighet. 

Rätten skall underrätta inskriv
ningsmyndigheten om en ansökan 
som har gjorts enligt första stycket 
och om rättens slutliga beslut i 
ärendet. Inskrivningsmyndigheten 
skall anteckna detta i fclSlighet.vho
ken eller annan inskri1•11ingshok. 
Har ansökningen avslagits, skall 
anteckning om detta dock inte gö
ras förrän beslutit har vunnit laga 
kraft. 

Rätten skall underrätta inskriv
ningsmyndigheten om en ansökan 
som har gjorts enligt första stycket 
och om rättens slutliga beslut i 
ärendet. Inskrivningsmyndigheten 
skall anteckna detta i inskrir11i11gs
hoke11 eller inskrfrningsregistret. 
Har ansökningen avslagits. skall 
anteckning om delta dock inte gö
ras förrän beslutet har vunnii laga 
kraft. 

14 § 

Bestämmelserna i 1-10 ** äga, såvitt de angå pantbrev. motsvarande 
tillämpning i fråga om vilamlebevis. Bestämmelserna i 13 §om dödande av 
inteckning äga motsvarande tillämpning i fråga om vilandeförklarad in
teckningsansökan. 

Bestiim111elsema i 10 och 13 §§ 

om aiinan inskril'llingshok iin fas
tighetshok äga, i fråga om pant
bre1· jdr skepps- t'ller skt'ppshyg1:
nadsint eckning, motsvarande till
lii mpning /}(t skepps- och skepps
bygg11adsregistre11. 

Dcnnil lag träder i kraft den I januari 1986. 

11 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1941: 416) om arvsskatt och gåvoskatt 

Härigenom föreskrivs all 52 * 2 mom. lagen ( 1941: 416) om arvsskatt och 
gåvoskatt 1 skall ha nedan angivna lydelse. 

Nurarande lydelse Föreslage11 lydelse 

52§ 

2 mom.2 Vid erläggande av arvs
skalt, som jiimlikt 54 § skall av 
dödsboet förskjutas, mil efter till
ständ av beskattningsmyndigheten 

2 mom. Vid erläggande av arvs
skatt, som jämlikt 54 § skall av 
dödsboet förskjutas. får efter till
stånd av beskallningsmyndigheten 

1 Senaste lydelse av lagens rubrik 1974: 857. 
2 Senaste lydelse 1974: 857. 
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N11rara11cll' /yc/d.11' 
intill ett bdopp, motsvaralllk högst 
hiilften av skatten. s~tsom betal
ningsmedd giilla s/.:11/cll'hrer. 1ill .1ii
/.:ahe1 .fi'ir ril/.:e1, jii111/i/.:1 giilla11d1· 
he.1·1ii111111el.l'<'I' a11gck11de i11/l'c/.:11i11g 
i fitsl egem/0111. 10111/riill, 1·a11<'11-

fi11/sriitr, .fi1rtyg, jordhrnb·i11n·11· 
/arier el/a.fi'ir/11gsege11c/0111. i1111'c/.:-
11i11g 1111·dcldal.I' i hoel 1illlt1'irig 
egendom, eller ock .1/.:11/1Ui'irhi11-
ddse med sii/.:erhel 111· sclc/11111 s/.:11/· 
de/n·1•1•. 

Sålunda intecknat skuldebrev 
1•11rc giillwule silsom betalningsme· 
del eller säkerhet endast i den miln 
de1s11111111a faststiillts att giilla inom 
det värde. till vilket den intecknade 
egendomen upptagits i iirendet an· 
gående arvsskattens foststiillande, 
och däi:jämte endast under förut· 
sättning, all inteckningen llmfallar 
jämviil ränta efter den procenl. som 
regeringen föreskriver. 

40 

Fiil'l'slug1·11 frc/e/.11· 
intill ett belopp. motsvarande högst 
hiilften av skallen. s{isom bet;tl
ningsmedel giilla 1'// .1/.:11/cll'hrn'. 
s11111 ltur i111ec·/.:11u1.1· i /Joel 1il/11iirig 
1•g1•11c/0111. dia en s/.:11i<Ui'irhi11dd.1'l'. 
lil/ sii/.:erltl'I ./i'ir 1·il/.:1·11 lwr lii11111u1s 
sdda111 s/..11/cll'hrl'\' dl<'I' p11111hrl'I' el
ler .fi'ir<'l11gslty1111/1'/.:shrt'1' 111·sc1·11d<' 
hol'I 1il/ltiirig l'ge11d11111. 

Siilunda intecknat skuldebrev 
giill<'r s[tsom betalningsmedel eller 
siik..:rhet endast i d..:n miin c/<'/ fast
stiillts att giilla inom det viirde. till 
vilk..:t den intecknade eg..:ndomen 
upptagits i iirendet angilende 
arvsskattens faststiilbnde. och diir
jiimte endast under förutsiittning all 
inteckningen omfallar jiimviil riinta 
efter den procent. som regeringen 
föreskriver. 1::111>a11lhl'l'1· dll'rj;°ire-
111gshy11011'!-shr1'1· giil/a .wm sii/.:a· 
ltet c11das1 i .!1'11 1111/11 i111ec/.:11i11ge11 
ltar .fi1.1l.l'lii/11.1· all gii/111 i110111 del 
1·iirde som nyss har ang<'ll.1'. 

Överstiger den arvsskatt, som skall av dödsboet förskjutas. 20000 krn
nor må diirjämte. intill skattens halva bek1pp. il inliindsk börs lllllerade 
aktier, som ingå bland dödsboets tillgiingar. eller skuldebrev. för vilket 
liimnas säkerhet i börsnoterade ell..:r andra aktier. giilla siisom betalnings
medel i enlighet med de föreskrifler regeringen meddelar. 

Å skuld, som avses i första och tredje styckena. skall giildas riinta. 
Räntan utgår från och med månaden efter den di! beslut meddelats om att 
skatten må erHiggas med betalningsmedcl varom nu iir frilga till och med 
den månad då skulden betalats. I fr[1ga om räntan giilla i övrigt bestiimmel· 
serna i I mom. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1986. 
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12 Förslag till 

Lag om ändring i lagsökningslagen ( 1946: 808) 

Hiirigcnom föreskrivs att I och 2 §~ lagsiikningslagen ( 1946:808) skall ha 
nedan angivna lydelse. 

N111·11rn11d1• 1-"cll'isl' Fiirl'sl11gc11 /.l'lfr/.H• 

I §' 

För fordran som grundar sig p;°1 skuldehrev eller annat skriftligt 
fordringshcvis och är förfallen till hetalning får giildeniiren lagsökas enligt 
vad som siigs i det följande. 

Om pantriitt i fast egendom. 
skepp eller skcppshygge har skriti
ligen upplt1tits for en fordran som 
avses i första stycket. kan horgenä
ren genom lagsökning söka hetal
ning ur l'gcndomcn. Har horgenii
ren för fordringen inteckning i luft
fartyg eller reservdelar till luftfar
tyg eller fiirl't11gsi11tcck11i11g. kan 
han genom lagsökning söka hetal
ning ur den egendom vari inteck
ningen giiller. 

Om pantriitt i fast egendom. 
skepp eller skqipshygge clla fi"ir<'
tagsh_,.f'"tl'k har skriftligen uppl<°1-
tits för en fordran som avses i forsla 
stycket. kan horgeniiren genom lag
sökning söka betalning ur den egen
dom som 111111/riittcn clfrr.fi"irctags
hypotckct giillcr i. Har horgeniiren 
för fordringen inteckning i luftfar
tyg eller reservdelar till luftfartyg. 
kan han genom lagsökning söka be
talning ur den egendom vari inteck
ningen giiller. 

För en fordran på ersiittning som avses i 2 eller 3 §lagen (1981: 739) om 
ersiittning för inkassokostnader m. m. rnr lagsökning iiga rum även om 
fordringen inte grundar sig pft skriftligt fordringshevis. En fönrtsiittning är 
dock att lagsökningen iigcr rum i samhand mad lagsökning enligt första 
eller andra stycket för den fordran som har föranlett den ;°1tgiird som 
ersättningsanspråket avser. 

Lagsökning för fordran pi't ersiittning som avses i tredje stycket får äga 
rum endast i den m:°m den fordrade ersättningen kan utgå enligt lagen om 
ersiittning för inkassokostnader m. m. 

Vad som sägs i denna lag om giildeniiren skall vid lagsökning som avser 
faststiillelse till hetalning ur viss egendom tilHimpas på ägaren av egendo-
men. 

Lagsökning skall göras skriftli
gen hos allmiin underrii!I. Ansök
ningen skall inneh{1lla uppgift om 
borgcniirens namn. personummer. 
yrke. hemvist. rostadress och tele
fonnummer samt giildeniircns namn 
och postadress. Om det hehövs för 
delgivning med giildeniiren. skall 
uprgift även lämnas om annan ad-

1 Senaste lvdclse 198 I: 740. 
'Sena\fc l}·delse 1982: 297. 

Lagsökning skall göras skriftli
gen hos allmiin underriitt. Ansök
ningen skall innehålla urpgift om 
borgenärens namn. personnummer. 
yrke. hemvist. rostadress och tele
fonnummer samt giildeniirens namn 
och postadress. Om det hehövs för 
delgivning med giildcniiren. skall 
uprgift iiven lämnas om annan ad-
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N111'l1rande lydelse 
ress där han kan anträffas samt 
hans personnummer. Saknar giil
denären känd adress. skall uppgift 
liimn.as om den utredning som 
gjorts för att faststiilla detta. Vidare 
bör anges giildeniirens yrke. hem
vist, telefonnummer och andra om
ständigheter som är av betydelse 
för delgivning. Dessutom skall 
anges fordringens belopp och den 
ränta som fordras. Borgeniiren 
skall också ange de omsliindigheter 
som betingar rättens behörighet. 
om denna inte framgår av vad som 
annars anförs. Vid ansökning skall 
fogas styrkt avskrift av den hand
ling varpå fordringen grundas och. 
då betalning enligt I * andra 
stycket söks ur fast egendom. 
skepp eller skeppshyggc. av den 
handling varigenom pantriitt i egen
domen upplåtits. 

Fiircslagcn lydelse 
ress diir han kan antriiffas samt 
hans personnummer. Saknar gäl
deniircn känd adress. skall uppgift 
lämnas om den utredning som 
gjorts för att faställa detta. Vidare 
bör anges gäldcniirens yrke, hem
vist. telefonnummer och andra om
stiindigheter som iir av betydelse 
för delgivning. Dessutom skall 
anges fordringens belopp och den 
ränta som fordras. Borgenären 
skall också ange de omstiindigheter 
som betingar rLittcns hehörighet. 
om denna inte framg<°1r av vad som 
annars anförs. Vid ansökningen 
skall fogas styrkt avskrift av den 
handling varpå fordringen grundas 
och, då betalning enligt I * andra 
stycket söks ur fast egendom, 
skepp. skeppsbygge eller ege11d11111 
so111 011!fi1rra.1· m· fi"iretagshypote/.:. 
av den handling varigenom panträtt 
i egendomen eller fiircrag.1·hyp11tek 
har upplåtits. 

Ansökningen skall jämte avskrift som anges i första stycket inges i två 
exemplar och vara egenhändigt undertecknad av borgenären eller hans 
ombud. Är endast ett exemplar ingivet. skall rätten mot föreskriven avgift 
omhesör:ia erforderlig avskrift. Denna giiller i mf1lct lika med originalet. 

Denna lag triider i kraft den I januari 1986. 
Om en inteckningshandling som rör näringsverksamhet vid ikraftträdan

det utgör säkerhet för fordran. får lagsökning äga rum enligt I * andra 
stycket i dess nya lydelse. även om fordringen inte grundas p[1 skriftligt 
bevis eller upplåtelsen inte har skett skriftligen. Målet skall hiinskjutas till 
rättegång. om det görs inviindning som hänför sig till fordringen eller 
uppl:ltelscn och borgenärens rätt är tvistig. 

13 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1978: 882) om säkerhet för skattefordringar 

m.m. 

Härigenom föreskrivs att 2 och 4 §§ lagen ( 1978: 882) om siikerhet för 
skattefordringar m. m. skall ha nedan angivna lydelse. 

Numrandc lydelse 

Siikerhet får bestf1 av pant. hor
gen cllerf1.'irctagsi11tcck11i11g. 

Fiircslagc11 lydelse 

Siikerhet får bcst[1 av pant. hor
gen eller fi.ircragshyporck. 
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,\'111·am11dc frdclsc 

Borgen skall stiillas si'tsom för egen skuld. Om den stiills av tv;'\. eller nera 
personer gemensamt skall den vara sulidarisk. 

H 
Pant filr tillgodogöras i den ordning som giiller fiir utmiitt egendom. 
Horgen fftr genast utsökas. rnirvid g;illcr i tilHimpliga delar hesHimmcl

serna i upphiirdslagen I 1953: 272! om indrirning av restförd skall. lnfiirsel 
far iiga rum om det iir rnedgi., cl hctriiffandc den f(lnfran som siikerheren 
avser. 

Om .f{'irctag ... i111nk11i11g urgör sii
kerhcl. får utmiitning genast ske i 
den egendllm som omfattas av i11-
tcck11i11gc11. iiven niir cfr11 giiller i 
annan niiringsverksamhet iin giil
deniirens. 

Om efl .f{'irc·tagsltypotckrhrc1· ut
gör siikcrhet. ftir utmiitning genast 
ske i den egendom som omfattas av 
./i'ir1·111gslt.1·1101ck1•1. iiven niir dc1111 
giillcr i annan niiringsverksamhet 
iin giildcniircns. 

Denna lag triider i kraft den I januari 1986. 

14 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1981: 775) om införande av utsiikningshal
ken 

Hiirigenom föreskrivs att 25 * lagen ( 198 I: 7751 om införande av utsiik
ningshalken skall ha nedan angivna lydelse. 

N111·am11clc lycll'lsc Fiircslagcn lydelse 

2H 
Om ett skepp. som enligt r1111k1 2 

ii1·1·rgc/11gsh1'.1·tii111111d.H•m11 till /11-
gc•11 ( /973: /067J 0111 ii11dri11g i /11gc11 
( 19M:454i 0111 .fi'irctagsi11tcck11i11g 
llmfattas av 1•11 såc/1111 i11t1•ck11i11g. 
skall siiljas exekutivt enligt 10 kap. i 
halken. skall horgcnären undcrriit
tas och fordran som anmiils tas upp 
i sakiigarfortcckningen. 

Om el! skepp. som enligt lfJ *la
g1·111/984:000) 0111 i1(fi'ira11dc m· /a
gc11 ( 1984:000) 0111.fi'irctagslnpotck 
omfattas av ett .fi'irctai.:shyflol<'k. 
skall siiljas exekutivt enligt I (l kap. i 
halken. skall borgcniiren underriit
tas och fordran som anmiils tas upp 
i sakiigarförteckningen. 

Bcstiimmelserna i I 0 kap. i halken om tillägg enligt 264 § sjölagen 
I 1891: 35 s.1 l tilliimpas betriiffande riinta. som enligt punkt 14 eller 15 
övergfmgsbestämmclserna till lagen ( 1973: 1064) om ändring i sjölagen 
( 1891: J'i s. I I skall i stiillet för sådant tilliigg heriiknas på kapitalheloppet 
av en inteckning enligt iilure lag. 

Vad som siigs i halken om registrerat skepp giiller iiven i fråga om båt 
som enligt punkt 5 övergångshestiimmelserna till lagen ( 1973: 10641 om 
ändring i sjölagen ( 1891: 35 s. I I är upptagen i skeppsregistrcl. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1986. 
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15 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (I 970: 995) om införande av nya jordabalken 

Härigenom föreskrivs att 60 a § lagen ( 1970: 99.'i) om införande av nya 
jordahalken 1 skall ha nedan angivna lydelse. 

N11w1rande lydelse Fiircsla1:c11 lydelse 

60 a §2 

Vid tillämpningen av 20 kap. 7 § 

2, 21 kap. 2 § första stycket 3, 22 
kap. 4 §första stycket I och 23 kap. 
3 §första stycket I nya halkcn skall 
den som inte var skyldig att lagfara 
sitt förvärv enligt de regler som 
gällde när förvärvet skedde anses 
ha lagfart. om hans iiganderiitt 
styrks. Han skall då också anses ha 
hehörighet som fastighetsägare en
ligt 22 kap. nya halken, om inte lag
fart har sökts för annan. 

Vid tillämpningen av 20 kap. 7 § 
2, 21 kap. 2 § första stycket 3, 22 
kap. 4 §första stycket I och 23 kap. 
3 §första stycket I nya balken skall 
den som inte var skyldig att lagfara 
sitt förvärv enligt de regler som 
gällde när förvärvet skedde anses 
ha lagfart. om hans äganderätt 
styrks. Han skall då också anses ha 
hehörighct som fastighetsligare en
ligt 22 och 24 kap. nya balken, om 
inte lagfart har sökts för annan. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1986. 

1 Lagenomtry<.:kt1971: 1210. 
2 Paragrafen införd genom 198~: 176. 
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Arbetsmarknadsutskottets yttrande 

1983/84: 3 y 

45 

Bilaga 2 

om lokaliseringen av en central inskrivningsmyndighet för företags
inteckning 

Till lagutskottet 

Lagutskottet har begärt arbetsmarknadsutskottets yttrande över propo

sition 1983/84: 128 med förslag till lag om företagshypotek m. m. jämte 

motionerna 1982/83: 1223, 1983/84: 2193, 2746 och 2747. allt såvitt avser 

frågan om lokalisering av en central inskrivningsmyndighet. 

Arbetsmarknadsutskottet har inte funnit skäl till något särskilt uttalande 

med anledning av motion 1982/83: 1223. 

Sammanfattning 

Regeringen föreslår i samband med en ny lag om företagshypotek att en 

central inskrivningsmyndighet för företagsinteckning skall inrättas. Myn

digheten bör enligt förslaget knytas till Malmö tingsriitt. I tre motioner 

förordas en förläggning till andra orter. Utskottet har uppmanats att yttra 

sig över lokaliseringen. 

Utskottet anser utifrån sina intressen att lokaliseringen av inskrivnings

myndigheten bör ske i enlighet med de riktlinjer för decentralisering av 

statlig verksamhet som en enig riksdag ställt sig bakom. 

Propositionen 

I propositionen läggs fram ett förslag till lag om företagshypotek som 

skall ersätta 1966 års lag om företagsinteckning. Förslaget innebär en 

förstärkning av den säkerhetsrätt som företagsinteekningen utgör och 

dessutom rent allmänt en modernisering av gällande regelsystem. Bland 

nyheterna märks bl. a. att varje näringsidkare kan få inteckning i all sin 

verksamhet i hela riket. s. k. riksinteckning. Det blir därmed inte längre 

tillåtet att få inteckningar som begränsas till verksamhet i en eller flera 

kommuner eller i ett eller flera län. dvs. regionala inteckningar. 

En annan förändring är att handläggningen av ärenden om företagsin

teckning skall förläggas till en central inskrivningsmyndighet (CIM) där 

inskrivningen skall ske med hjälp av automatisk databehandling. För inriit

tandct av den nya myndigheten talar enligt propositionen rationaliserings

synpunkter och rättssäkerhctsskäl. 

I den nya lagen (4 kap. 2 ~) fastslås att regeringen bestämmer vilken 

myndighet som skall vara inskrivningsmyndighet. När det gäller lokalise-
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rings frågan anges i propositionen ( s. 132) att det vid en samlad bedömning, 

där de regionalpolitiska och syssclsättningsmässiga aspekterna har getts 

ökad tyngd. har hefunnits att övervägande skäl talar för en förläggning till 

Malmö. 

I propositionen framhålls även att arbetet med de tekniska och organisa

toriska frågor som har föranletts av detta lagstiftningsärende har visat att 

det knappast är möjligt att låta den föreslagna lagen tr1ida i kraft som 

ursprungligen var tänkt under år 1985. Med hänvisning härtill förordas den 

I januari 1986 som tidpunkt för ikraftträdandet. 

Motionerna 

Frågan om lokaliseringen av CIM har tagits upp i en motion från den 

allmänna motionstiden och i två motioner föranledda av proposition 128. 

Martin Olsson I c) framhåller i motion 2193 att förslaget om en lokalise

ring av CIM till Malmö är fön:ånande och anmärkningsviirt från regional

politiska synpunkter. l stället förordas att CIM knyts till Sundsvalls tings

rätt. Som skäl härför anförs hl. a. att patentverkets bolagsbyri't är verksam i 

Sundsvall. att kommunen har en omfattande dataverksamhet samt att det 

förutom tingsr1itt också finns hovriitt och kammarrätt i Sundsvall. I motio

nen hänvisas ocksf1 till det stora behovet av nya arhetstillföllen i kom

munen. 
1 motion 2746 av Sten-Ove Sundström (s) föreslås mot bakgrund av 

riksdagens regionalpolitiska uttalanden att det vid prövningen av den nya 

myndighetens lokalisering bör överviigas om en förliiggning till Luleå. 

Motionären hänvisar till hl. a. den stora förlusten av arhetstillfallcn inom 

industrin i kommunen under det senaste decenniet samt att Norrhotten har 

den utan jämförelse största arbetslösheten i landet. 

Martin Segerstedt m. fl. lsl vill i motion 2747 att den nya myndigheten 

lokaliseras till Sundsvall. Motionärerna pekar på de samordningsvinster 

som kan göras med patentverkets bolagsbyrå samt hänvisar till den juridis

ka och datatekniska kompetens som finns i Sundsvall. l motionen hiinvisas 

även till den sL11.:cessiva förlust av arbetstillfällen som har kunnat noteras i 

kommunen under senare år varav en inte obetydlig del faller på den statliga 

sektorn. 

Vissa uppgifter i anslutning till lokaliseringsfrågan 

Utredningen !Ju 1972: 12) om företagsinteckning överlämnade i novem

her 1981 sitt slutbetänkande !SOU 1981: 761 Förctagshypotek. Diiri fanns 

bl. a. ett förslag om inriittande av en central inskrivningsmyndighet tCIMl 

utrustad med ADB-stöd. Utredningen avstod dock från att föresl{1 n11gon 

särskild plats för CIM:s lokalisering. Det framhölls dock att det vore 

lämpligast att den nya myndigheten förHiggs nf1gonstans i Mellansverige. I 
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kostnadsberäkningarna utgicks från en förläggning på ett avstånd om 25 

mil från Stockholm. Utredningen betonade dock att en förläggning till 

Stockholms tingsrätt torde ställa sig billigast eftersom man där har betyd

ligt ner upplägg och handlägger betydligt fler ärenden angående företagsin

tcckning än vid någon annan inskrivningsmyndighet. Därmed har man 

också den största personalen för handläggning av sådana ärenden. 

Av de remissinstanser som behandlade lokaliseringsfrågan var flertalet 

positiva till en förläggning till Stockholms tingsrätt. Malmö tingsrätt ansåg 

dock att man har samma förutsättningar som Stockholms tingsrätt att bli 

säte för CIM. 

Regeringen uppdrog i december 1982 åt domstolsvcrket att i samarbete 

med statskontoret utreda de tekniska och organisatoriska frågor som för

anleds av ett genomförande av utredningens förslag. I uppdraget ingick 

förutsättningen att CIM skulle förläggas till Stockholms tingsrätt och att 

den nya lagstiftningen och det nya systemet skulle kunna börja tillämpas 

den I januari 1985. Arbetsgruppen redovisade i september 1983 resultatet 

av sitt arbete i en rapport med titeln Företagsinteckningar - handHiggning 

med datorstöd. I rapporten övervägdes bl. a. den lämpligaste tidpunkten 

för att samtidigt genomföra lagändringen. organisationsförändringen och 

datorstödet. Med hänsyn till den nödvändiga tidsåtgången för att genomfö

ra omläggningen och med särskild hiinsyn till de höga siikcrhctskrav som 

ställs på ett företagsinteckningsregistcr med rättsvcrkan framhölls att om

liiggningen kunde ske först den I juli 1985. I rapporten fanns även en plan 

för hur den fortsatta utredningen av datorstödet borde bedrivas. 

I en lagrådsremiss med förslag till lag om förctagshypotck m. m. den 15 

september 1983 angavs beträffande lokaliseringen av CIM att den borde 

förläggas till Stockholms tingsrätt. Som skäl angavs att både personalpoli

tiska och statsfinansiella synpunkter talade härför. 

Domstolsverket fick den 22 december 1983 regeringens uppdrag att i 

samarbete med statskontoret fortsätta utredningsarbetet med systemkon

struktion av datorstödet vid handläggningen av ärenden om företagsin

teckning. Myndigheterna skall också fortsätta utredningen av de tekniska 

och organisatoriska frågor samt frågor rörande lokalplanering som för

anleds av ett genomförande av ADB-stödet. I uppdraget angavs att myn

digheterna i sitt uppdrag skall utgå ifrån att CIM förläggs till Malmö 

tingsrätt. Utrcdningsarbetct skall redovisas senast den 30 april 1984. 

I 1984 års budgetproposition (bil. 4) anfördes att förslaget om den nya 

lagstiftningen om förctagshypotek. som var föremål för lagrtldets gransk

ning förutsatte att en central. ADB-stödd registermyndighet inriittadcs. 

Avsikten angavs vara att denna skulle förläggas till Malmö tingsrätt. 
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Yttranden 

Länsstyrelsen i Västernorrlands län och patent- och registreringsverket 

har inkommit med yttranden angående lokaliseringen av den centrala 

inskrivningsmyndigheten. 

Länsstyrelsen i Viisternorrla11ds lii11 pläderar för en knytning av den nya 

myndigheten till patent- och registreringsverkets bolagsbyrå. Det är en 

organisationsform som finns i England och som diskuteras i Finland. Som 

skiil härför anges bl. a.: 

1. Bolagshyrån är en företagsregistreringsmyndighet och har goda förut

sättningar att hantera de aktuella registerfrågorna. 

2. CIM kommer inledningsvis och i ·framtiden att vara beroende av 

omfattande informationsöverföringar från bolagsbyrån. 

3. Bolagsbyråns dator behöver endast en marginell uppgradering för att 

klaraCIM. 

4. Omfattande juridisk sakkunskap finns inom bolagsbyrån och därut

över i Sundsvalls kommun. 

Den pågående rationaliseringen av bolagsbyrån kommer att medföra att 

ett stort antal anställda. företrädesvis kvinnor. kommer att förlora sina 

arbeten. Motsvarande sysselsättningsförluster kan väntas inom övriga 

statliga myndigheter i Sundsvall. Omkring 600- 700 anstiillda riskerar en

ligt gjorda beräkningar att förlora sina nuvarande anställningar under 1980-

talet. Till detta kan läggas effekterna av de allmiinna besparingsåtgärderna. 

Totalt kan ett sysselsättningsbortfall om ca 1 100 anställda viintas. vilket 

motsvarar ca 15 7r: av den statliga arhetsmarknaden i pendlingsregionen. 

I skrivelsen hänvisas ocks~'l till att Sundsvall/Timrå på senare år drabbats 

av stagnation och hot om kraftigt försiimrade arbetsmarknadsförhållanden. 

Samtliga kommuner i Västernorrland beräknas komma att drabbas av 

påtaglig tillbakagång i sysselsättning och hefolkning under återstående 

delen av 1980-talet. 

Länsstyrelsen framhåller avslutningsvis att det finns såviil starka regi

onalpolitiska som kostnads-. drift- och personalmässiga fördelar med en 

lokalisering till Sundsvall. 

Patent- och registrcri11gs1·erkct framhåller att praktiska skiil talar för att 

CIM läggs i n~ira kontakt med bolagsregistret. Bolagsbyrån har ett dator

system i drift som innehåller en stor del av den grundinformation som 

företagsinteckningsregistret behöver ha tillgång till. För att klara driften av 

det nya registret krävs en måttlig uppgradering av den befintliga datorn. 

Enligt verket skulle ett alternativ med CIM förlagd till holagsbyr{m bli 

avsevärt billigare iin vad fallet blir med propositionens förslag. Verket 

anger även skäl för att registrerings verksamheten förliiggs till bolagsbyrfm. 

Den nuvarande verksamheten ger bolagsbyri'm en stor kompetens härför. 

Här finns även en personalstruktur som är lämplig för verksamheten. 

Bolagsbyri'tn kommer ocksi1 att ställas inför stora övertalighetsprohlem. 
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Med en överföring av CIM till bolagsbyrån skulle ca 25 anställda som blir 

övertaliga under 1984/85 kunna beredas fortsatt sysselsättning utan större 

ut bild ningsinsatser. 

Utskollct 

Enligt regeringens förslag skall en ny central inskrivningsmyndighet 

(CIM) svara för handläggningen av all företagsinkckning i riket. Personal

behovet beräknas till en juristtjänst (inskrivningsdomare) och 21 biträdes

tjänster, varav 9 med beslutsfunktioner. Den nya myndigheten föreslås 

knytas till Malmö tingsriitl. Enligt nu gällande organisation finns en in

skrivningsmyndighet i vaije län. dvs. sammanlagt 24 inskrivningsmyndig

heter i landet. Varje myndighet leds av en inskrivningsdomare som till sin 

hjiilp har ett varierande antal biträden. 

Utskottet får i frf1ga om den nya myndighetens lokalisering anföra föl

ja111.lc. 

Regionalpolitikens mät är att skapa förutsättningar för en balanserad 

utveckling i landets olika delar och all ge miinniskor tillgi°u1g till arbete. 

service och en god miljö oavsetl var de bor i landet. För alt nä delta mi'1l 

behövs insatser pil olika politikomdden. 

Den starka tillväxten som skett av sysselsiillningen inom den offentliga 

sekwrn har ökat denna sektors betydelse för den regionala utvecklingen. 

När det giiller den statliga delen av denna sektor iir sysselsiillningen av 

olika skäl ojiimnt fördelad över landet. Siirskilt hög iir den i Stockholmsre

gionen. Detta förhiillande har lcll till all decentralisering av statlig verk

samhet har utvecklats till ett viktigt regionalpolitiskt instrument. 

Decentralisering kan ske p[1 tvil sätt. Ett iir all delegera beslutsbefogen

heter o;.;h arbctsuppgifler fn'in ;.;entral till regional nivå och friin regional till 

lokal nivil. Ett annat siitt iir att oml9kalisera enhcter. funktiliner ella hela. 

verksamheter. Elt exempel p;i dcr senare iir de stora omllikaliseringarna av 

statlig \'erksamhct friin Stockholmsomr:\det som beslöts i bö1jan av 1970-

talet. Riksdagen har emellertid ultalat all en ny omlokalisering av det 

sl~get inte är aktuell. Statsmakterna har diiremot betonat att det milste 

finriasstarka skäl för att lokalisera ny statlig verksamhet till Stockholmsre

gionen. 

Alltsedan det första beslutet {1r 1971 om utlokalisering av statlig verk

samhet fri!n Stockholmsregionen har giillt att skogsltinen och sydöstra 

Svt:rige skall ges prioritet vid fortsatt omlokalisering och decentralisering. 

I det regionalpolitiska beslutet t1r I 9!C faststiilldt:s följande prioriterings

ordning vid lokalisering av statlig vcrksamht:t: 

I. Skogsliinen. 

2. Sydöstra Sverige och Sjuhäradsbygden. 

Arbetsmarknadsutskollcl har diirefter. senast i april 1983. slagit fast all 

man inte är bert:dd att göra n:'.lgra tilliigg eller omkastningar i denna priori

teringsordning. 
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När det gäller lokaliseringen av CIM har utskottet att pröva frågan 

främst från regionalpolitiska utgångspunkcer. Vägledning bör därvid häm

tas från ovan redovisade principer för fortsatt decentralisering och omlo

kalisering av statlig verksamhet. En bred enighet råder om denna inrikt

ning av politiken. Enligt utskottets mening fordras mycket starka skäl för 

att dessa principer skall frångås. 

Regeringen har vid sina överväganden om CIM:s lokalisering uppenbar

ligen låtit andra motiv än de rent regionalpolitiska vara avgörande. I 

förslaget i lagrådsremissen, som angav att CIM borde förläggas till Stock

holms tingsrätt. vägde personalpolitiska och statsfinansiella synpunkter 

tyngst. När regionalpolitiska och sysselsättningsmässiga aspekter i andra 

omgången getts ökad vikt har valet blivit Malmö tingsrätt, som vid sidan av 

Göteborgs tingsrätt är den näst största inskrivningsmyndigheten när det 

gäller företagsinteckning. Även här har således personal- och kostnadsskäl 

varit styrande. Utskottet har i och för sig förståelse för önskemålet att den 

nya myndigheten skall kunna dra nytta av den personal och de kunskaper 

om företugsinteckning som finns hos en större inskrivningsmyndighet. 

Utskottet vill emellertid samtidigt peka på att Malmö tingsrätt i dag har ca 

tre personer sysselsatta med inskrivning av företagsinteckningar. Motsva

rande personalstyrka pä en min·dre tingsrätt i exempelvis Härnösand eller 

Luleå är en person. Den nya myndighet som skall inrättas kommer att 

sysselsiitta ett drygt 20-tal personer. Oberoende av vilken domstol som 

väljs som säte för den nya myndigheten kommer det således att krävas ett 

stort nytillskott av personal. Enligt utskottets mening kan därför dessa små 

skillnader i tillgiing p:I aktuella personalkategorier mellan olika tingsriitter 

inte fil vara avgöramk för var CIM skall lokaliseras. 

I propositionen framhalls att inriittandet av CIM inte kan antas komma 

att försämra allmänhetens service. Personliga besök hos inskrivningsmyn

digheten är sällsynta. Myndighetens kontakter med allmänheten sker hu

vuds<ikligen per post och telefon. Detta för"h<11lande innebär enligt utskot

tets mening att några särskilda hiinsyn inte behöver tas till var den huvud

sakliga marknaden för verksamheten är belägen. Dt:tta synsiitt bekräftas 

f. ö. av regeringens förslag om förliiggning till Malmö och talar inte heller 

emot andra orter, exempelvis i Norrlandslänen. 

Som tidigare redovisats i detta yttrande pågår f. n. ett utredningsarhete 

som giiller datorstödet vid handliiggningen av ärenden om företagsinteck

ning och som enligt direktiven utgår från all CIM förliiggs till Malmö 

tingsrätt. Utskottet beklagar att riksdagen fått möjlighet att pröva lokali

seringsfrägan först när detta utredningsarbete är så gott som avslutat. 

Samtidigt vill utskottet dock framhålla all huvuddelen av det utförda 

arbetet lord..: vara av generell natur och möjligt att använda även vid 

lokalisering till annan ort. 

Sammanfattningsvis är det enligt utskottets mening viktigt att statsmak

terna tar till vara möjligheterna att vid beslut om lokalisering av statlig 
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v.:rksamhet friimja t:n biittre regional balans. Mt:d utgångspunkt i dt: intres

s.:n som utskottet har att företräda bör lokalis.:ringcn av CIM sålt:des ske i 

enlighet mt:d de prioriteringar som riksdagen tidigart: sliillt sig bakom. 

Utskoltet avs1är från att peka ut någon siirskild ort som mest lämplig för en 

förläggning av CIM. Det bör ankomma på lagulskottet att enligt de rikt

linjer som hiir angivits ta slullig ställning i lokaliseringsfrågan. 

S1ockholm den 3 maj 1984 

På arbe1smarknadsu1skottets viignar 

FRIDA BERGLUND 
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