
Lagutskottets betänkande 

1984/85:20 

om panträttsreglerna i jordabalken och sjölagen m. m. (prop. 1984/ 
85:54) 

Sammanfattning 

I betänkandet behandlas proposition 1984/85:54 vari framläggs förslag till 

vissa ändringar i jordbalken och sjölagen. m. m. Ändringarna avser bl. a. 
' reglerna om godtrosförvärv av panträtt i fast egendom samt den s. k. 

utmätningsräntan. Utmätningsräntan är f. n. 10 % för fastighetspantbrev 

och 6 % för skeppspantbrev men skall enligt propositionen motsvara 

diskontot ökat med 4 procent1~nheter. Under en övergångstid av tre år skall 

äldre bestämmelser om räntan kunna tillämpas. 

Förslagen i propositionen tillstyrks av utskottet. När det gäller utmätnings

räntan för fastighetspantbrcv förordar utskottet dock att någon särskild 

övergångstid inte skall gälla; detta med anledning av vad riksskatteverket 

anfört i en inkommen skrivelse. Vidare förordas att ändringarna träder i kraft 

först den I juli 1985. 

Propositionen 

I proposition 1984/85:54 föreslår regeringen (justitiedepartementet) efter 

hörande av lagrådet att riksdagen antar i propositionen framlagda förslag till 

1. lag om iindring i jordabalken, 

2. lag om ändring i sjölagen (1891 :35 s. · l ). 

3. lag om ändring i lagen (1936:88) om pantsättning av lös egendom som· 

innehaves av tredje man, 

4. lag om ändring i lagen (1984:649) om företagshypotek, 

5. lag om ändring i lagen (1984:650) om införande av lagen (1984:649) om 

företagshypotck. 

Lagförslagen har intagits i bilaga till betänkandet. 

Beträffande propositionens huvudsakliga innehåll hänvisas till vad utskot

tet anför nedan. 

Utskottet 

Propositionen innehåller förslag till lagändringar som syftar till att göra 

reglerna för kreditgivning mot säkerhet i fastigheter eller skepp mera 

ändamålsenliga. Till grund för förslagen ligger ett av pantbrevsutredningen 

år 1982 avgivet betänkande (SOU 1982:57) Pantbrev. 

En viktig fråga som tas upp i propositionen är jordabalkens (JB) regler om 
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godtrosförvärv av panträtt. Ett pantbrev i en fastighet tillhör alltid fastighets

ägaren och det är därför endast i princip denne som kan pantsätta pantbrevet. 

l vissa fall kan dock godtrosförvärv av panträtt förekomma. Ett sådant fall är 

då fastighetsägaren har överlåtit sin fastighet och därefter pantsätter ett 

pantbrev. Enligt 6 kap. 7 § JB blir pantsättningen giltig om borgenären var i 

god tro beträffande överlåtelsen. Enligt uttalanden under förarbetena till JB 

kan god tro föreligga om pantsiittaren är angiven som lagfaren ägare i ett 

gravationsbevis som inte är äldre än sex månader. 

Reglerna i sjölagen (1891 :35 s. I) om panträtt i skepp m. m. ansluter nära 

till JB:s pantriittsregler. Någon motsvarighet till godtrosregeln i 6 kap. 7 § JB 

finns dock inte. 

I propositionen föreslås att 6 kap. 7 § JB kompletteras med en bestämmel

se som ger borgenären rätt att vid panträttsupplåtelsen förlita sig på 

uppgifterna om vem som är lagfaren ägare till fastigheten i ett högst sex 

månader gammalt gravationsbevis. I fråga om fastigheter som redovisas i det 

inskrivningsregister som förs med hjälp av automatisk databehandling 

föreslås att gravationsbeviset får vara högst en månad gammalt. Vidare 

föreslås bestämmelser i både jordabalken och sjölagen om att någon fÖrnyad 

ägarkontroll inte skall behövas när en generell pantförskrivning utnyttjas för 

nya krediter. När lån flyttas över eller konverteras på sedvanliga villkor skall 

det enligt förslaget inte heller behövas någon ny ägarkontroll. 

Utskottet vill framhålla att det ovan redovisade uttalandet om rätten att 

förlita sig på ett sex månader gammalt gravationsbevis skedde i en tid då 

fastighetsböckerna fördes endast manuellt och då expeditionstiderna vid 

inskrivningsmyndigheterna ofta kunde vara långa. Numera har emellertid 

automatisk databehandling (ADB) införts vid 25 av landets 94 inskrivnings

myndigheter och övergång till ADB pågår eller planeras vid andra myndighe

ter. Möjligheterna att snabbt få aktuella uppgifter om fastigheter har således 

ökat. Som framhålls av departementschefen kan det mot bakgrunden av 

uttalandet under förarbetena till JB uppstå tvekan om hur godtrosregdn 

skall tillämpas då fastigheten i fråga redovisas med ADB. Enligt utskottets 

mening är det värdefullt att detta tillämpningsproblcm nu föreslås bli löst. 

Utskottet delar departementschefens uppfattning att det finns anledning att i 

godtrossammanhang acceptera upp till sex månader gamla gravationsbcvis 

endast när det gäller fastigheter som redovisas i manuellt förda fastighets

böcker. Beträffande fastigheter i inskrivningsregister som förs med hjälp av 

ADB bör gravationsbeviset få vara högst en månad gammalt. Utskottet. 

tillstyrker således den föreslagna ändringen av 6 kap. 7 § JB. Inte heller 

förslagen om ägarkontroll vid generell pantförskrivning samt vid konverte

ring m. m. av lån föranleder några erinringar och tillstyrks därför. 

I propositionen föreslås också vissa ändringar i 6 kap. 3 § JB, 264 §sjölagen 

samt 2 kap. 5 §lagen (1984:649) om företagshypotek. Enligt dessa lagrum får 

en borgenär med panträtt rätt att vid medelsfördelning erhålla utdelning för 

sin fordran intill pantbrevets belopp jämte visst tillägg. Tillägget får inte 
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överstiga 15 % av pantbrevets belopp (det s. k. fasta tillägget) jämte viss årlig 

ränta från den dag utmätning skedde, konkursansökan gjordes eller medlen 

nedsattes (den s. k. utmämingsrrlntan). Utmätningsräntan på fastighetspant

brcv är sedan den 1juli198110 % men var tidigare 6 %. På skeppspantbrev 

är utmiitningsräntan fortfarande 6 % och på hypoteksbrev 10 % . 
Förslaget i propositionen innebär att utmätningsräntan skall motsvara det 

av riksbanken fastställda, vid varje tid gällande diskontot ökat med 4 

procentenheter. Vidare föreslås att en borgenlirs rätt till betalning inte skall. 

omfatta tillägget, om pantbrevet har utmätts på ansökan av borgenären eller 

om pantbrevet är pantförskrivet till honom i andra hand. 

Som framhålls i propositionen är avsikten med bestämmelserna om särskilt 

tillägg till pantbrevets belopp att parterna skall kunna utnyttja hela det 

intecknade beloppet vid långivningen. Ränteläget är emellertid f. n. sådant 

att en långivare som ger ett lån upp till det intecknade beloppet inte får full 

säkerhet för räntor och tilläggsförpliktdser. Tillägget fungerar således inte 

längre på det sätt som ursprungligen avsetts. Utskottet finner det därför: 

motiverat att utmätningsräntan höjs. Den föreslagna höjningen till 4 

procentenheter över diskontot som f. n. är 9,5 % är lämpligt avvägd och 

utskottet förordar att förslaget genomförs. Likaså tillstyrker utskottet att 

utmätning och undcrhandspantsättning inte längre skall omfatta tillägget. 

De nya reglerna om utmätningsräntans storlek skall enligt övergångsbe

stämmelserna till ändringen i JB inte tillämpas när fastigheten utmätts, 

konkursansökan gjorts eller medel nedsatts före ikraftträdandet. Under en 

övergångstid av tre år efter ikraftträdandet skall vidare äldre bestämmelser 

tillämpas om fastighetsägaren, panträttshavare eller vissa rättighetsinneha

vare framställer yrkande härom vid bevakningssammanträde eller samman

träde för medelsfördelning. En liknande övergångsbestämmelse föreslås i 

sjölagen. 

Riksskatteverket (RSV) har i skrivelse till utskottet framfört invändningar 

mot att äldre bestämmelser skall tillämpas också på exekutiva förfaranden 

som inleds efter ikraftträdandet. Enligt RSV får förslaget till följd att 

kronofogdemyndigheterna får förbereda två alternativa sakägarförteckning

ar inför exekutiva auktioner, vilkt!t kommer att medföra ett betydande 

merarbete. Enligt RSV bör övergångsbestämmelsen slopas när det gäller 

fastighetspantbrev. När det gäller skeppspantbreven framhåller RSV att 

antalet exekutiva försäljningar av skepp visserligen är litet men att det är en 

fördel om övergångsreglerna för fastigheter och skepp är enhetliga. 

Med anledning av vad RSV anfört vill utskottet framhålla att civilrättslig 

lagstiftning i princip inte bör ges retroaktiv verkan. Vid en bedömning av 

frågan om en övergångsregel är befogad måste emellertid beaktas att när det 

gäller fastighetspantbreven skiljer sig det ekonomiska resultatet för parterna 

av den föreslagna nya regeln om utmätningsrlintan inte mycket från vad som 

f. n. gäller; med nuvarande diskonto stiger sålunda räntan med endast 3,5 %. 
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I sammanhanget bör också beaktas att höjningen år 1981 av utmätningsrän

tan från 6 till 10 % gjordes omedelbart tillämplig på exekutiva förfaranden 

som inletts efter ikraftträdandet. Någon särskild övergångsreglering motsva

rande den nu föreslagna infördes alltså inte och avsaknaden härav har såvitt 

känt inte inneburit några nackdelar för kreditmarknaden. Med hänsyn härtill 

och till vad RSV anfört om merarbetet för kronofogdemyndigheterna anser 

utskottet att man också nu bör kunna låta höjningen av utmätningsräntan bli 

omedelbart tillämplig på exekutiva förfaranden som inleds efter ikraftträ

dandet. Något annorlunda ställer sig saken när det gäller skeppspantbreven. 

Antalet exekutiva försäljningar av skepp är litet. De praktiska problemen vid 

sådana försäljningar som den föreslagna övergångsbestämmelsen kan få 
torde därför kunna övervinnas. Härtill kommer att höjningen av utmätnings

räntan för skeppspantbrev blir betydligt kraftigare än när det gäller 

fastighetspantbreven. Sammanfattningsvis förordar utskottet således att 

övergångstiden för höjningen av utmätningsräntan slopas när det gäller 

fastighetspantbreven men inte beträffande skeppspantbreven. 

I propositionen föreslås slutligen att i sjölagen införs bestämmelser om 

sammanföring av inteckningar som motsvarar vad som redan gäller enligt 

jordabalken samt vissa lättnader i underrättelseförfarandet enligt lagen 

(1936:88) om pantsättning av lös egendom som innehaves av tredje man. 

Förslagen föranleder inte några erinringar från utskottets sida. 

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 1985 utom såvitt avser 

ändringarna i den nya lagstiftning om företagshypotek som avses träda i kraft 

den I januari 1986, dvs. samtidigt med denna lagstiftning. Propositionen har 

emellertid avlämnats så sent under hösten 1984 att den inte kunnat behandlas 

av riksdagen före årsskiftet. Ikraftträdandetidpunktcn bör bestämmas till 

den 1 juli 1985. Någon särskild ikraftträdandebestämmelse erfordras inte 

beträffande ändringarna i lagstiftningen om företagshypotek. 

Utskottet hemställer 

I. att riksdagen antar det i proposition 1984/85 :54 framlagda försla

get till lag om ändring i jordabalken med den ändringen att 1. och 2. 

övergångsbestämmelserna erhåller följande som Utskottets förslag 

betecknade lydelse: 

Regeringens förslag 

1. Denna lag träder i kraft den 1 
januari 1985. 

2. Äldre bestämmelser i 6 kap. 3 § 
första stycket skall tillämpas på pant
brev, som gäller på grund av inteck
ning som har sökts före ikraftträdan
det av denna lag, om fastigheten har 
utmätts, konkursansökan har gjorts 
eller de medel som i övrigt skall 

Utskottets förslag 

l. Denna lag träder i kraft den 
juli 1985. 

2. Äldre bestämmelser i 6 kap. 3 § 
första stycket skall tillämpas på pant
brev, som gäller på grund av inteck
ning som har sökts före ikraftträdan
det av denna lag, om fastigheten har 
utmätts, konkursansökan har gjorts 
eller de medel som i övrigt skall 
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Regeringens förslag 

fördelas har nedsatts 
a) före ikraftträdandet eller 
b) efter ikraftträdandet men före 

utgången av år 1987. 
1 fall som avses i första stycket b 

krävs dessutom att ett yrkande om 
tillämpning av äldre bestämmelser 
framställs av fastighetens ägare, av 
någon som har panträtt i fastigheten 
på grund av inteckning som har sökts 
före ikraftträdandet eller av en inne
havare av nyttjanderätt. servitut eller 
rätt till elektrisk kraft, vars rättighet 
har inskrivits före ikraftträdandet. 
Yrkandet skall, när .det är fråga om 
en exekutiv försäljning av fastighe
ten, framställas senast vid bevak
ningssammanträdet och i annat fall 
vid det sammanträde som skall hållas 
för medelsfördelning. Ett yrkande 
om tillämpning av äldre bestämmel
ser i 6 kap. 3 § första stycket skall 
lämnas utan avseende, om det fram
ställs av en innehavare av nyttjande
rätt, servitut eller rätt till elektrisk 
kraft och det uppenbarligen saknar 
betydelse för innehavarens rätt om de 
äldre eller de nya bestämmelserna 
tillämpas. 

5 

Utskottets förslag 

fördelas har nedsatts före ikraftträ
dandet. 

2. att riksdagen antar de i propositionen framlagda förslagen till lag 

om ändring i sjölagen (1891:35 s. 1) och lag om ändring i lagen 

(1936:88) om pantsättning av lös egendom som innehaves av tredje 

man med den ändringen att dels ikraftträdandetidpunkten för 

lagförslagen bestäms till den 1 juli 1985, dels 2. övergångsbestäm

melserna till lagen om ändring i sjölagen erhåller följande som 

Utskottets förslag betecknade lydelse: 

Regeringens förslag 

2. Äldre bestämmelser i 264 § för
sta stycket skall tillämpas på pant
brev, som gäller på grund av inteck
ning som har sökts före ikraftträdan
det av denna lag, om skeppet eller 
skeppsbygget har utmätts, konkurs
ansökan har gjorts eller de medel 
som i övrigt skall fördelas har ned
satts 

Utskottets förslag 

2. Äldre bestämmelser i 264 § för
sta stycket skall tillämpas på pant
brev, som gäller på grund av inteck
ning som har sökts före ikraftträdan
det av denna lag, om skeppet eller 
skeppsbygget har utmätts, konkurs
ansökan har gjorts eller de medel 
som i övrigt skall fördelas har ned
satts 
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Regeringens förslag 

· a) före ikraftträdandet eller 
b) efter ikraftträdandet men före 

utgången av år 1987. 

6 

Utskottets förslag 

a) före ikraftträdandet eller 
b) efter ikraftträdandet men före 

utgången av juni månad 1988. 

I fall som avses i första stycket b krävs dessutom att ett yrkande om 
tillämpning av äldre bestämmelser framställs av skeppets eller skeppsbyggets 
ägare eller av någon som har panträtt i skeppet eller skcppsbygget på grund 
av inteckning som har sökts före ikraftträdandet eller av någon som har 
retentionsrätt som uppkommit före ikraftträdandet. Yrkandet skall, när det 
är fråga om en exekutiv försäljning av skeppet eller skcppsbygget, framstäl
las senast vid bevakningssammanträdet och i annat fall vid det sammanträde 
som skall hållas för medelsfördelning. 

3. att riksdagen antar de i propositionen framlagda förslagen till lag 

om ändring i Jagen (1984:649) om företagshypotek och lag om . 

ändring i lagen (1984:650) om införande av lagen (1984:649) om 

företagshypotek med den ändringen att ikraftträdandebestämmel

sen till lagförslagen utgår. 

Stockholm den 12 februari 1985 

På lagutskottets vägnar 

PER-OLOF STRINDBERG 

Närvarande: Per-Olof Strindberg (m), Lennart Andersson (s), Stig Olsson 
(s), Martin Olsson (c), Elvy Nilsson (s), Arne Andersson i Gamleby (s), 
Ingemar Konradsson (s), Allan Ekström (m), Marianne Karlsson (c), Owe 
Andreasson (s), Stig Gustafsson (s), Sigvard Persson (c), Per Israelsson 
(vpk), Sten Andersson i Malmö (m) och Sven Skoglund (m). 



LU 1984/85:20 

Propositionens lagförslag 

I Förslag till 

Lag om ändring i jordabalken 

7 

Bilaga 

Härigenom föreskrivs i fråga om jordabalken 1 

dels att 6 kap. 3 och 7 ~~samt 18 kap. 8 § skall ha nedan angivna lydelse, 
dels att i balken skall införas en ny paragraf, 6 kap. 7 a §, av nedan 

angivna lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

6 kap. 
3 §2 

När myndighet vid utsökning el
ler i annat fall fördelar medel mel
lan rättsägare i fastighet, har bor
genär rätt att för fordran, som är 
förenad med panträtt i fastigheten, 
med den företrädesrätt inteckning
en medför enligt lag få betalning ur 
medlen intill pantbrevets belopp. I 
den mån detta ej förslår, erhåller 
borgenären betalning ur medlen ge
nom ett tillägg. Detta får icke över
stiga femton procent av pantbre
vets belopp jämte tio procent årlig 
ränta på detta belopp från den dag 
då fastigheten utmättes, konkurs
ansökan gjordes eller de medel ned
sattes som eljest skall fördelas. 

När myndighet vid utsökning el
ler i annat fall fördelar medel mel
lan rättsägare i fastighet, har bor
genär rätt att för fordran, som är 
förenad med panträtt i fastigheten, 
med den företrädesrätt inteckning
en medför enligt lag få betalning ur 
medlen intill pantbrevets belopp. I 
den mån detta ej förslår, erhåller 
borgenären betalning ur medlen ge
nom ett tillägg. Detta får icke över
stiga femton procent av pantbre
vets belopp jämte ränta på detta be
lopp från den dag då fastigheten ut
mättes, konkursansökan gjordes el
ler de medel nedsattes som eljest 
skall fördelas. Räntan beräknas för 
tlr enligt en räntefot som motsvarar 
det av riksbanken fastställda. 1·id 
varje tid gällande diskontot ökat 
med fyra procentenheter. Föränd
ringar i diskontot som intriiffar eF 
ter upprättandet av sakägarför
teckning skall inte beaktas. 

Har flera pantbrev överlämnats som pant för fordran och har inteckning
arna samma företrädesrätt eller gäller de omedelbart efter varandra, skall 
bestämmelserna i första stycket om pantbrevets belopp avse pantbrevens 
sammanlagda belopp. 

1 Balkt:n omtryckt 1971: 1209. 
~ Senastt: lydelse 1981: 194. 

En borgenärs' rätt till betalning 
omfattar inte tillägget, om pantbre
vet har urinätts på ansökan lll' bor
genären eller om pantbrevet är 
pantförskril·et till honom i andra 
hand. 
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N111·arande lydelse Föreslagen lydelse 

7§ 

Har fastighet överlåtits och har därefter förre ägaren upplåtit pantriitt i 
fastigheten, gäller upplåtelsen, om borgenären·. vid upplfttelsen eller, niir 
fordringen <lärefter överlåtits till annan. denne vid sitt förvärv varken ägde 
eller bort äga kännedom om äganderättsöverlåtelsen. Om fastigheten över
låtits även till annan, äger vad som sagts nu tillämpning i fråga om upplå
telse som den senare förvärvaren gjort. 

Första stycket äger tillämpning även när fastighelt:n övergått genom 
sådant förvärv som avses i 17 kap. 11 §. 

Vid tilliim{lning av fiirsta stycket 
skall den som fiirlitat sig pä ett 
högst sex månader gammalt eller, i 
fråga om fi'irlulllanJen i inskriv
ningsregister, högst en månad 
gammalt gral'{1tiv11she1·is anses ha 
mrit i r::od tro. om det inte framgär 
av omständigheterna att han pä an
nat sätt har fdtt dl er horde ha fätt 
kännedom om iigandcrättsiil'l!rlå
telsen. 

7a § 

Har pantriitt upplåtits till säker
het för en fi>rdran som ännu inte 
har uppkommit och 1·ar upplätaren 
l'id ö1·erliin11w11det av punthrn·et 
behörig att upplåta pantriitten eller 
var borgeniiren då i god tro pcl siitt 
anges i 7 §. gäller panträtten till 
säkerhet filr fem/ringen ih'en om 
upphltaren inte liingre är ägare till 
fastigheten närfordringen llflpkom
mer. Vad 1111 sagts 1;iiller dock inte. 
om horgeniiren fiJre j()rdringens 
uppkomst har fått kännedom om 
att upplätaren inte längre iir iigare 
till fastigheten. 

Vad som sägs i fiirsta stycket 
gäller ä1·e11 lllir ett f!Wlthre1· utgiir 
säkerhet fiir en fordran och jimi
ringen därefter hyts ut mot en an
nan fordran utan 11ä1;ra 1111dra änd
ringar än sådana som normaltföre
kommer vidfordring.rnthyten a1· det 
slag som det iir fråga om. 

18 kap. 
8* 

Har ärende angående anteckning enligt 19 kap. 20 § att talan blivit väckt 
om äganderätt till fast egendom eller enligt 20 kap. 14 § att ägares rätt 
att förfoga över egendomen är inskränkt eller enligt 7 § förköpslagen 
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N111'{1rande lydelse Föreslagen lydelse 

(1967: 868) att kommun ,beslutat utöva förköpsrätt i fråga om egendomen 
upptagits på inskrivningsdag, får den som därefter förvärvat egendomen 
eller annan rättighet i dehna än panträtt icke till stöd för beståndet av 
förvärvet eller rätten till ers'ättning enligt 4 §andra stycket åberopa att han 
vid förvärvet varken ägde elier bort äga kännedom om omständighet som 
avses med anteckningen. Mot~yarande gäller i fråga om anteckning enligt 
21 kap. 4 § att tomträttshavares rätt att upplåta servitut eller rätt till 
elektrisk kraft i tomträtten är inskränkt. 

Bestämmelserna i 6 kap. 7 § tred
je .1·tycket och 7 a § giiller också vid 
bedömningen m· om 1•id j(}rviin· av 
panträtt god tro föreligger i fråga 
om en om.1·tändiglzet som m·ses 
med anteckning enligt första 
stycket. 

I. Denna lag träder i kraft den I januari 1985. 
2. Äldre bestämmelser i 6 kap. 3 § första stycket skall tillämpas på 

pantbrev, som gäller på grund av inteckning som har sökts före ikraftträ
dandet av denna lag, om fastigheten har utmätts, konkursansökan har 
gjorts eller de medel som i övrigt skall fördelas har nedsatts 

a) före ikraftträdandet eller 
bl efter ikraftträdandet men före utgången av år 1987. 
I fall som avses i första stycket b krävs dessutom att ett yrkande om 

tillämpning av äldre bestämmelser framställs av fastighetens ägare. av 
någon som har panträtt i fastigheten på grund av inteckning som har sökts 
före ikraftträdandet eller av en innehavare av nyttjanderätt, servitut eller 
rätt till elektrisk kraft, vars rättighet har inskrivits före ikraftträdandet. 
Yrkandet skall. när det är fråga om en exekutiv försäljning av fastigheten, 
framställas senast vid bevakningssammanträdet och i annat fall vid det 
sammanträde som skall hållas för medelsfördelning. Ett yrkande om 
tillämpning av äldre bestämmelser i 6 kap. 3 § första stycket skall lämnas 
utan avseende. om det framställs av en innehavare av nyttjanderätt, servi
tut eller rätt till elektrisk kraft och det uppenbarligen saknar betydelse för 
innehavarens rätt om de äldre eller de nya bestämmelserna tillämpas. 

3. Vad som sägs i 6 kap. 3 § tredje stycket gäller inte. om utmätningen 
eller pantförskrivningen i andra hand har skett före ikraftträdandet. 

2 Förslag till 

Lag om ändring i sjölagen (1891: 35 s. 1) 

Härigenom föreskrivs i fråga om sjölagen ( 1891: 35 s. 1) 1 

dels att 23 och 264 §§skall ha nedan angivna lydelse. 
dels att i lagen skall införas två nya paragrafer, 269a och 287a §§.av 

nedan angivna lydelse. 

1 Lagen omtryckt 1975: 1289. 
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23§ 

Införing i skepps- eller skepps
byggnadsregistret skall, efter ut
gången av den inskrivning~dag då 
ärendet om införingen upptogs, 
anses känd för var och en vars rätt 
till skepp eller skeppsbygge beror 
av god tro röranåe omständighet 
som införingen avser. 

Införing i skepps- eller skepps
byggnadsregistret skall, efter ut
gången av den inskrivningsdag då 
ärendet om införingen upptogs, 
anses känd för var och en vars rätt 
till skepp eller skeppsbygge beror 
av god tro rörande omständighet 
som införingen avser. Vad nu sagts 
skall dock inte gälla ifall som a1·.1·cs 
i 269 a §. 

264 § 

När myndighet vid utsökning el
ler i annat fall fördelar medel mel
lan rättsägare i skepp eller skepps
bygge, har borgenär rätt att för 
fordran som är förenad med pant
rätt i egendomen, med den företrä
desrätt inteckningen medför enligt 
denna eller annan lag. få betalning 
ur medlen intill pantbrevets belopp. 
I den mån detta ej förslår, erhåller 
borgenären betalning ur medlen ge
nom ett tillägg. Detta får ej över
stiga femton procent av pantbre
vets belopp jämte sex procent årlig 
ränta på detta belopp från den dag 
då egendomen utmättes. konkurs
ansökan gjordes eller de medel ned
sattes som eljest skola fördelas. 

Ha flera pantbrev överlämnats 
som pant för fordran och ha inteck
ningarna samma företrädesrätt eller 
gälla de omedelbart efter varandra, 
skola bestämmelserna i första 
stycki:t om pantbrevets belopp 
avse pantbrevens sammanlagda be
lopp. 

När myndighet vid utsökning el
ler i annat fall fördelar medel mel
lan rättsägare i skepp eller skepps
bygge, har borgenär rätt att för 
fordran som är förenad med pant
rätt i egendomen, med den företrä
desrätt inteckningen medför enligt 
denna eller annan lag, få betalning 
ur medlen intill pantbrevets belopp. 
I den mån detta ej förslår. erhåller 
borgenären betalning ur medlen ge
nom ett tillägg. Detta får ej över
stiga femton procent av pantbre
vets belopp jämte ränta på detta be
lopp från den dag då egendomen 
utmättes. konkursansökan gjordes 
eller de medel nedsattes som eljest 

· skall fördelas. Räntan beräknas för 
år enligt en räntefot som motsvarar 
det av rihbanken fastställda, vid 
rnrje tid gällande diskontot ökat 
med ,fyra procentenizeter. Föränd
ringar i diskontot,som inträffar ef
ter upprättandet a1· sakiigarför
teckning skall inte beaktas. 

Har flera pantbrev överlämnats 
som pant för fordran och har in
teckningarna samma företrädesrätt 
elkr gäller de omedelbart efter var
andra, skaU bestämmelserna i förs
ta stycket om pantbrevets belopp 
avs~ pantbrevens sammanlagda be
lopp. 

En borgenärs riitt till betalning 
omfimar inte tillägget. om pantbre-
1·et har utmä((s på ansökan m· bor
genären eller om pantbrevet är 
panzförskri1·et till honom i andra 
hand. 
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Föreslagen lydelse 

269a § 

Har panträtt upplåtits till säker
het för en fordran som ännu inte 
har uppkommit och var upplåtaren 
vid ö1·erlämnw1det av pantbre1·et 
behörig att upplåta panträtten eller 
var förhållandena då sådana som. 
anges i 269 §. gäller panträtten till 
säkerhet för fordringen ä1•en om 
upplåtaren när fordringen uppkom
mer inte längre är ägare med rätt 
att förfoga över egendomen genom 
panträttsupplåtelse. Vad nu sagts 
gäller dock inte, om borgenären 
ji')re fordringens uppkomst har fått 
kännedom om att upplåtaren inte 
hade rätt att upplåta panträtt. 

Vad som sägs i första stycket 
gäller även när ett pantbrei• utgör 
säkerhet för en fordran och ford
ringen därefter byts ut mot en an
nan fordran utan några andra änd
ringar än sådana som normalt före
kommer vidfordringsutbyten av det 
slag som det iir fråga om. 

287a § 

Inteckningar som gäller i samma 
mynts/ag och lzar inbördes lika rätt 
eller gäller omedelbart efter var
andra får på ansökan a1· skeppets 
eller skt'ppsbyggets iigare och efter 
medgi1·1,i'nde (l\' pantbrevens inne
lwvare föras samman till en in
teckning (sammanjåring). Denna 
inteckning skall gälla med den för
inånsriitt som tillkommer den av de 
i sammanföringen ingående inteck
ningarna som har sämsta rätt. 

En inteckning som avses i första 
stycket skall förklaras giil/a för ett 
lägre belopp än det som de sam
manförda inteckningarna samman
lagt uppgår till, om sökanden begär 
det oclz pantbrevens innehm·are 
medger det. 

I. Denna lag träder i kraft den I januari 1985. 
2. Äldre bestämmelser i 264 § första stycket skall tillämpas på pantbrev, 

som gäller på grund av inteckning som har sökts före ikraftträdandet av 
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denna lag. om skeppet eller skeppsbygget har utmätts, konkursansökan 
har gjorts eller de medel som i övrigt skall fördelas har nedsatts 

a) före ikraftträdandet eller 
b) efter ikraftträdandet men före utgången av år 1987. 
I fall som avses i första stycket b krävs dessutom att ett yrkande om 

tillämpning av äldre bestämmelser framställs av skeppets eller skeppsbyg
gets ägare eller av någon som har panträtt i skeppet eller skeppsbygget på 
grund av inteckning som har sökts före ikraftträdandet eller av någon som 
har retentionsrätt som uppkommit före ikrafttriidandet. Yrkandet skall, 
när det är fråga om en exekutiv försäljning av skeppet eller skeppsbygget, 
framställas senast vid bevakningssammanträdet och i annat fall vid det 
sammanträde som skall hållas för medclsfördelning. 

3. Vad som sägs i 264 § tredje stycket gäller inte. om utmätningen eller 
pantförskrivningen i andra hand har skel t före ikraftträdandet. 

3 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1936: 88) om pantsättning av lös egendom 
som innehaves av tredje man 

Härigenom föreskrivs att lagen (1936: 88) om pantsättning av lös egen
dom som innehaves av tredje man skall ha nedan angivna lydelse. 

N111•arande lydelse 

Vad i lag är stadgat om rätt för 
den som har lös pant i händer att 
därur njuta betalning skall gälla 
även diir lös egendom, vari panträtt 
är utfäst, innehaves av tredje man, 
och denne om utfästelsen underrät
tats av pantsättaren, eller ock 
panthavaren hos tredje mannen fö
retett skriftlig handling som visar 
att panträtt blivit utfäst. 

Föreslagen lydelse 

Vad i lag är stadgat om rätt för 
den som har lös pant i händer att 
därur njuta betalning skall gälla 
även där lös egendom, vari panträtt 
är utfäst, inneh<ivcs av tredje man, 
och denne om utfästelsen underrät
tats av pantsättaren, eller ock 
panthavaren hos tredje mannen fö
retett skriftlig handling som visar 
att panträtt blivit utfäst. Avser 
pantu:fiistelsen ett pantbrev och 
har panthal'aren underrättat tredje 
nuinnen om utfästelsen skriji/igen 
eller på annat från -hevissynpunkt 
/ihärdigt siiit är dock pantlwva
rens riirt skyddad, även om han inte 
har företett handling som 1•isar lltt 
pllntriitt uztästs. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1985. 
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4 Förslag till 

Lag om ändring i lagen ( 1984: 649) om företagshypotek 

Härigenom föreskrivs att 2 kap. 5 ~ lagen ( 1984: 649) om företagshypo

tek skall ha nedan angivna lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslage11 lydelse 

2 kap. 

En borgeniir som har företags
hypotek till säkerhet för sin fordran 
har rätt att vid utmätning eller i 
konkurs. med den företrädesrätt in
teckningen medför enligt lag. få be
talt för fordringen ur egendom som 
omfattas av hypoteket intill före
tagshypoteksbrevets belopp. I den 
mån detta inte förslår har borge
nären rätt att få betalt ur egendo
men genom ett tillägg. Tillägget får 
inte överstiga femton procent av 
hypoteksbrevets belopp jämte tio 
procent årlig ränta på detta belopp 
från den dag då egendomen ut
mättes eller konkursansökan 
gjordes. 

H 
En borgenär som har företagshy-

. potek till säkerhet för sin fordran 
har rätt att vid utmätning eller i 
konkurs. med den företrädesrätt in
teckningen medför enligt lag. få be
talt för fordringen ur egendom som 
omfattas av hypoteket intill före
tagshypoteksbrevets belopp. I den 
mån detta inte förslår har borge
nären rätt att få betalt ur egendo
men genom ett tillägg. Tillägget får 
inte överstiga femton procent av 
hypoteksbrevets belopp jämte rän
ta på detta belopp från den dag då 
egendomen utmättes eller konkurs
ansökan gjordes. Riintan beräknas 
Fir är enligr en riinllji1r som mot
si·arar der m· rikshanken ji1sr
stiillda. 1·id rnrje tid giillande dis
kontot ökat med h·ra procenrenhe
ter. 

Har flera hypoteksbrev överbmnats som säkerhet för fordran och har 
inteckningarna samma företrädesrätt eller gäller de omedelbart efter var
andra, skall bestämmelserna i första stycket om hypoteksbrevets belopp 
avse hypoteksbrevens sammanlagda belopp. 

Borgenärens rätt till betalning ur egendomen gäller. även om fordringen 
har preskriberats eller inte har anmälts av borgenären efter kallelse på 
okända borgenärer. 

En borgenärs rätt till hetalninK 
omfattar inte tillägget, om hypo
tcksbreret utgör siikerhet fiir ho
nom i andra hand. 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1986. 
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5 Förslag till 
Lag om ändring i lagen ( 1984: 650) om införande av lagen ( 1984: 649) 
om företagshypotek 

Härigenom föreskrivs att 10 och 11 §§lagen (1984: 650> om införande av 
lagen (1984: 649) om företagshypotek skall ha nedan angivna lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

10 § 

Om en borgenär har företagshy
potek för sin fordran på grund av en 
inteckning som har beviljats eller 
sökts före ikraftträdandet av lagen 
(1984: 649) om förctagshypotek 
skall, i fråga om hans rätt till betal
ning vid utmätning eller konkurs, 
äldre bestämmelser tillämpas i stäl
let för 2 kap. 5 § lagen om förctags
hypotek, om det yrkas av någon 
vars rätt beror därav. Detta gäller 
dock endast om betalningen för
anleds av en utmätning som har 
skett före utgången av år 1990 eller 
av en konkurs efter ansökan som 
har gjorts före samma tidpunkt. 

Om en borgenär har förctagshy-
. potck för sin fordran på grund av en 
inteckning som har beviljats eller 
sökts före ikraftträdandet av lagen 
( 1984: 649) om företagshypotek 
skall, i fråga om hans rätt till betal
ning vid utmätning eller konkurs, 
äldre bestämmelser tillämpas i stäl
let för 2 kap. 5 § första-tredje 
styckena lagen om företagshypo
tek, om det yrkas av någon vars rätt 
beror därav. Detta gäller dock en
dast om betalningen föranleds av en 
utmätning som har skett före ut
gången av år 1990 eller av en kon
kurs efter ansökan som har gjorts 
före samma tidpunkt. 

Första stycket gäller även i fall då eftt!r ikraftträdandet av lagen om 
företagshypotek en inteckningshandling som avses i nämnda stycke i sam
band med någon inteckningsåtgärd har ersatts med företagshypoteksbrev. 

Vad som sägs i 2 kap. 5 ~fjärde 
styci:et lagen om företagshypotek 
gäller inte, om hypoteksbrevet har 
lämnats som säkerhet till borge
nären i andra hand före ikrafttrii
dand.~t av lagen om företagshypo
tek. 

11 § 

Om en borgenär har företagshy
potek för en vid ikraftträdandet av 
lagen (1984: 649) om förctagshypo
tek föreliggande fordran på grund 
av en inteckning som har beviljats 
eller sökts före ikraftträdandet och 
fordringens förfallodag intriiffar ef
ter utgången av år 1990, gäller föl
jande. Borgenären får säga upp 
fordringen till betalning inom sex 
månader, om en tillämpning av 2 
kap. 5 § lagen om företagshypotek 

Om en borgenär har företagshy
potek för en vid ikraftträdandet av 
lagen ( 1984: 649) om företagshypo
tek föreliggande fordran på grund 
av en inteckning som har beviljats 
eller sökts före ikraftträdandet och 
fordringens förfallodag inträffar ef
ter utgi\ngen av år 1990. gäller föl
jande. Borgenären får säga upp 
fordringen till betalning inom sex 
månader. om en tillämpning av 2 
kap. 5 § första-rredje styckena la-



LU 1984/85:20 

Nuwirande lydelse 

medför att inteckningssäkerhetens 
värde går ned väsentligt och gälde
nären inte efter anfordran ställer yt
terligare säkerhet som borgenären 
skäligen kan godta. Uppsägningen 
får inte ske förrän sex månader har 
förflutit från det gäldenären har an
modats att ställa ytterligare säker
het och inte heller före utgången av 
år 1988 eller senare än att tiden för 
att fullgöra betalningen infaller före 
utgången av år 1990. 

15 

F1)res/agcn lydelse 

gen om företagshypotek medför att 
inteckningssäkcrhetens värde går 
ned väsentligt och gäldenären inte 
efter anfordran ställer ytterligare 
säkerhet som borgenären skäligen 
kan godta. Uppsägningen får inte 
ske förrän sex månader har förflutit 
från det gäldenären har anmodats 
att ställa ytterligare säkerhet och 
inte heller före utgången av år 1988 
eller senare än att tiden för att full
göra betalningen infaller före ut
gången av år 1990. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1986. 
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