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Utskottets förslag till riksdagsbeslut 

Återvinning av säkerhet i konkurs 
Riksdagen antar regeringens förslag till  
1. lag om ändring i konkurslagen (1987:672), 
2. lag om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument.         

 
 
 

Stockholm den 2 april 2002  

På lagutskottets vägnar 

Tanja Linderborg  

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Tanja Linderborg (v), Rolf 
Åbjörnsson (kd), Marianne Carlström (s), Christel Anderberg (m), Rune 
Berglund (s), Karin Jeppsson (s), Henrik S Järrel (m), Nikos Papadopoulos 
(s), Marina Pettersson (s), Christina Nenes (s), Tasso Stafilidis (v), Kjell 
Eldensjö (kd), Berit Adolfsson (m), Anders Berglöv (s), Ana Maria Narti (fp) 
och Petra Gardos (m). 
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Propositionen och utskottets ställningstagande 

I propositionen föreslår regeringen en ändring i konkurslagen (1987:672) när 
det gäller återvinning i konkurs. Genom ändringen begränsas i viss mån möj-
ligheten att återvinna en säkerhet som har ställts av gäldenären före konkur-
sen.  

Förslaget innebär att det i konkurslagen införs ett undantag från åter-
vinning när en säkerhet har ställts på ett sätt som kan anses som ordinärt. 
Samtidigt upphävs bestämmelsen om återvinning av s.k. tilläggssäkerheter i 
lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument.  

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2002.  
Regeringens förslag finns i bilaga 1 och lagförslagen i bilaga 2. 
De i propositionen framlagda lagförslagen grundar sig på departements-

promemorian (Ds 1998:40) Översyn av vissa bestämmelser i konkurslagen 
m.m. Promemorian har remissbehandlats. 
Propositionen har inte föranlett något motionsyrkande, och utskottet föreslår 
att riksdagen antar de framlagda lagförslagen. 
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BILAGA 1 

Förteckning över behandlade förslag 

Propositionen 
I proposition 2001/02:57 föreslår regeringen (Justitiedepartementet) – efter 
hörande av Lagrådet – att riksdagen antar de i propositionen framlagda för-
slagen till  

1. lag om ändring i konkurslagen (1987:672),  
2. lag om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instru-

ment.  
Lagförslagen har intagits som bilaga 2 till betänkandet. 
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BILAGA 2 

Regeringens lagförslag 

1 Förslag till lag om ändring i konkurslagen 
(1987:672) 
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2 Förslag till lag om ändring i lagen (1991:980) om 
handel med finansiella instrument  
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