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Förslag till 

Lag om ändring i jordabalken 

Härigenom föreskrivs att 6 kap. 3 *jordabalken 1 skall ha nedan angivna 
lydelse. 

N111·an11llll' /ydel.H' Fiircslagen lydelse 

6 kap. 

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 p.-.ntb1 evets belopp. I 
den mån dett~• ej förslår. erhåller 
borgenären betalning ur medlen ge
nom ett tillägg. Detta fär icke över
stiga femton procent av panthre
vets belopp jämte sex procent {irlig 
ränta på detta belopp frän den dag 
då fastigheten utmättes. konkurs
ansökan gjordes eller de medel ned
sattes som eljest skall fördelas. 

H 
Niir myndighet vid utsökning el

ler i annat fall fördelar medd mel
lan riitt sägare i fastighet. har bor
genär riitt 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 förslar. erhåller 
borgenären hetalning ur medlen ge
nom ett tillägg. Detta får icke över
stiga femton procent av panthre
vets helopp jämte tio procent ärlig 
riinta på detta belopp från den dag 
df1 fastigheten utmiittes. konkurs
ansökan gjordes eller de medel ned
sattes som eljest skall fördelas. 

Har flera panthrev 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. 

Denna lag träder i kraft den I juli 1981. Om den i tillägget ingående 
räntan skall bestämmas med utgangspunkt från en dag som har infallit före 
lagens ikraftträdande. gäller dock 6 kap. 3 ~i dess äldre lydelse. 

1 Balken omtryckt 1971: 1209. 
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JUSTITIEDEPARTEMENTET 

Utdrag 

PROTOKOLL 

vid regeringssammanlriide 

I 9XO- I 1-::!7 

Närvarande: slatsn\Jct Wikström. ordförande. och statsräden Bohman. 

Mogård. Åsling. Krönmark. Burenstam Linder. Johansson. Wirten. Holm. 

Andersson. Boo. Winberg. Danell. Petri. Eliasson 

Föredragande: statsrådet Winherg 

Lagrådsremiss om ändring i 6 kap. 3 * ,jordabalken 

Inledning 

Pantbrevsutredningen (Ju 1979: 02) tillkallades i hör:jan av 1979 för att 

utreda frågor angäende pantriittsrcglerna i fastighets-. sjö- och luftriitten 

( 1980 års kommitteberättelse del Ils. 9-15). Utredningen 1 har i en skrivel

se den 18 juni 1980 till justitiedepartementet hemstiillt att den s. k. utmiit

ningsräntan enligt 6 kap. 3 ~jordabalken höjs frän 6 till 10 procent. Skrivel

sen har remissbehandlats. 

Till protokollet i detta iirende hör fogas dels utredningens skrivelse som 

hilaRa I. dels en förteckning över remissinstanserna och en sammanställ

ning av remissyttrandena som hilaRa 2. 

I skrivelser till justitiedepartementet den 5 och 14 november 1980 har 

Konungariket Sveriges stadshypotekskassa. Sparbankernas lntecknings

aktiebolag och Svensk Bostadsfinansiering AB BOFAB resp. bankinspek

tionen framfört ytterligare synpunkter i ärendet. Skrivelserna hör fogas till 

protokollet i detta ärende som hilaRa 3. 

2 f<'öredraganden 

Vid fördelning av medel mellan riittsägare i en fastighet har enligt 6 kap. 

3 * jordabalken en borgenär rätt att för en fordran som är förenad meJ 

panträtt i fastigheten få betalning genom ett siirskilt tillägg. i den mån 

pantbrevets helopp inte räcker. Detta tillägg får inte överstiga 15 procent 

av pantbrevets belopp (det s. k. fasta tillägget) jämte 6 procent årlig riinta 

på pantbrevets belopp från den dag fastigheten utmättes. konkursansökan 

gjordes eller meJlen nedsattes (den s. k. utmiitningsräntan). Tillägget far 

1 Särskild utredare f. d. justitierådet Erland Conradi. 
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u1ny!ljas inte hara för hetalning av ri111ta od1 andra hiförpliktelser utan 

ilven för en kapitalfordran, om denna iir större iin panthre,·ets belopp <se 

prop. 1971: 179 s. 31och4tl). Riinla och andra hiforpliktelsn fiir 11<.:ksi.1 tas 

ut ur pantbrevets helopp. 

I en skrivelse den 25 augusti 1977 till justitiedepartementet har Konunga

riket Sveriges stadshvpotekskassa hemsliillt att tilljgget sbll hiijas med 

hiinsrn till riinteutveålingen p{1 kapitalmarknaden. Det fasta tilliigget före

slogs hiijl frän l'i till 20 procent od1 utmiitningsri1ntan friin fi till 10 proi:ent. 

Stadshypotekskassans skrivelse har efler remis,behandling iiverhirnnah 

till panthrevsutredningen. Enligt direktiven hör utredningen mot hakgr1111d 

av vad som har kommit fram vid remissbehandlingen a\ skri\'d,..:n \'~lra 

nfi'•rhindrad all pröva om det över huvud laget iir heriittigal all ha en 

konstruktion med siirskilt tilliigg ( 1980 iirs kommittchcriillelse del Ils. 151. 

I den nu aktuella skrivelsen anfiir panthrevsutredningen all man inte iir 

färdig med sill definitiva stiillningstagande till reglerna lllll tiWigg men att 

en provisorisk uppjustering av riinteniviin fiir utmiitningsriintan inte he

griinsar de alternativ till slutlig reglering som utredningen arheL.1r med. 

Utredningen foreslilr alltsi't all utmiitningsriintan höjs fri111 Il till 10 proi:ent. 

Vid remisshchamllingen har utredningens förslag fall ett överviigande 

positivt mo\\agande. Flera remissinstanser f1«1mhi\ller d1ick all en höjning 

av utmiitningsri111tan till 10 procent inte iir tillriicklig. Sveriges allmiinna 

hypoteksbank 1•ch Fiireningen mellan omhudsmiinnen hos Sveriges lands

hypoteksinstitution föresliir all utmiitningsriintan höjs till 15 procent och 

det fasta tilliigget till 20 procent. Sveriges föreningshankers fiirhund före

sliir all utmiitningsriintan fastsliills i forsla hand 1ill giillande dislwnlo med 

ett tilliigg av tre procentenheter och i andra hand till 12 proi:ent. Även 

andra remissinstanser anser all en anknytning till diskontot htir överviigas i 

della lagstiftningsi1rende eller vid panthrevsutredningcns fortsalla arbete. 

Domstolsverket och riksskallevcrket anser all det inte linns hchov av 

n{1gon provisorisk iindring. Utredningens förslag avstyrks dessutom av 

Sveriges advokatsamfund och liinshostadsniimmlcn i Kronobergs liin. Ad

vokatsamfundet framhi'tller hl. a. all de oliigenheter som har riivisats kan 

undanröjas genom att kreditgivaren hcgär pantbrev p~I cl\ högre belorp iin . 
l:'tnet. 

För egen del vill jag framhålla all det iir angeläget att rartcrna kan 

utnyttja hela det intecknade bclopret vid liingivningcn. Avsikten med 

bestämmelserna om ett särskilt tilliigg till panthrevets belopp iir att göra 

detta möjligt. Bestämmeberna utformades emellertid mot bakgrund av de 

räntor som gällde pä kapitalmarknaden under slutet av 1960-talet. Det fasta 

tillilgget fastställdes s[l all det väl skulle motsvara tvåårsriintan pä nyare 

inteckningshandlingar. Utmätningsräntan anknöts till dröjsm<°1lsriintan en

ligt då gällande 9 kap. 10 § handelsbalken, dvs. 6 procent (se prop. 1970: 20 

del B s. 2771. Riksbankens diskonto är f. n. tio procent och enligt 6 § 

räntelagen ( 1975: 635) motsvarar dröjsmålsräntan diskontot med ett tillägg 
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av fyra proccnknheter. dvs. f. 11. 14 procent. \'id fastighetskrediter i1r 

riintan flir bottenl{in f. n. minst 12.7 procent och fiir tllppl;in a\'seviirt 

högre. 

Av vad jag nu har anfört framg;ir alt en liingi\'are i det r;inteli1ge sllm nu 

råder inte har full siikcrhet för riintor och tilli1ggst'lirpliktclser om han l;inar 

ut etl belopp som motsvarar hela det intecknade beloppet. Till~igget funge

rar allt si\ f. n. inte p~i det siilt som flirutsaltes vid jordabalken-, tillklimst. 

Jag delar utredningens uppfattning att det iir himpligt alt nu hLija utmiit

ningsriintan i avbidan pti resultatet av utredningens fortsatta överviiganden 

om panträttsreglerna i jordabalken. 

Vid tillkomsten av riintelagen diskuterades om det i h bp. :I~ jordabal

ken angivna procenttalet 6 procent borde bytas ut mot en hitn\'isning: till 

räntelagen (se prop. 1975: 102 s. 109). Det ansi\gs emellertid inte fiin:nligt 

med pantriittskonstruktionen i jordabalken att knyta utmiitningsriintan till 

en varierande räntefot. Hiirvid framhölls det bl. a. att en si!dan anknytning 

skulle leda till ovisshet hos efterföljande riillsinni::havarc niir det g:iillcr att 

bedöma viirdet av deras siikerhet. 

Enligt min mening bör fdgan om en anknytning av utmiitning:sräntan till 

riksbankens diskonto överviigas ytterligare av pantbrevsutredningen som 

ett av flera alternativ för att pii liingre sikt komma till riitta mi::d de 

svårigheter som har uppkommit vid tilliimpningen av besliimmelserna om 

tillägg. Jag är alltså inte beredd atl i detta lagstiftningsiiremlc fri'tngii den 

ståndpunkt som intogs vid räntelagens tillkomst. Det innehiir att utmät

ningsräntan fortfarande bör anges med ett fast procentlal. 

Den av utredningen som ett provisorium föreslagna höjningen iir enligt 

min mening väl avvägd och jag föresl;ir alltst1 att utmiitningsritnlan höjs till 

10 procent. 

Utredningen anser att det inte behövs n;igra iivergiingsbestiimmt:lscr till 

den föreslagna höjningen av utmätningsriintan. bortsett fr<in det fallet alt 

etl exekutivt förfarande redan har inletls vid lagiindringens ikrafttriidande. 

Utredningens bedömningar i friiga om hehnvet av iivergängsbestiim

melser har lämnats utan erinran av flertalet remissinstanser. Sveriges 

advokatsamfund och Finansbolagens förening anser dock att det behövs 

särskilda övergångsbestiimmelser med tanke pä iildre inteckningar. efter

som lagändringen försämrar siikerhcten for innehavare av toppinteckning

ar. 

För egen del vill jag anföra följande betriiffande hehovet av övergflngs

bestämmelser. En höjning av utmiitningsräntan kan inverka pii utdelningen 

till en borgenär. vars fordran är förenad med pantriitt som har sämre riitt iin 

en annan panthavares. En sådan verkan inträder givetvis enda~t om köpe

skillingen och andra medel som skall fördelas inte täcker horgeniirernas 

fordringar. Innehavare av rättigheter i fastighet torde i praktiken knappast 

heröras av ändringen. 

Även om höjningen av utmätningsräntan undantagsvis kan inverka p~i 
t I Rik.1da/;lt'11 /9fi0/81. I .111111/. Nr 86 
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utdelningen till en panthavare med siimrl' riitt. torde denn<t i1werL1n hli 

mycket bcgriinsad. Hiirtill kommer att den ii\·ergitng,reglcring "'m 'kulle 

behövas. om man helt och h;°tllct vill 11ndga siidana verkningar. skulle hli 

komrlicerad och v~11la rraktiska sdrigh..:tcr. Vi1rd..:t av den foreslagna 

lagiindringen skulle därmed rninsJ..a. 

Pil grund av det sagda anser jag liksom de allra flesta remissinstanserna 

att den nu aktuella provisoriska lagiindringcn inte hör komplicera~' gem1rn 

siirskilda övt:rg<lngsbestiimmelser hortsctt fr~rn att. som utrcuningcn har 

fört:slagit. utmiitningsriintan hör vara h rrnccnt om d..:n skall hcstiimmas 

med utgfmgspunkt friin en dag som har infallit före lagiindrinµcns ikrafttrii

dande. 

I :!M ~ sjölagen ( 1891: 35 s. Il tinns hestiimmeber som mohvarar 6 kap. 

3 *jordabalken. Utn:dningt:n har för sin del inte for..:slagit niigon iindring 

av dessa hestiimmclser men ni1gra rcmissinstanscr anser att iiven utmiit

ningsräntan i sjölagen hör höjas friin 6 till 10 procent. 

För min del anser jag att det inte nu hör göras någon provisorisk iindring 

i fråga om utmiitningsräntan enligt sjölagen. Bidragande till min ständ

punkt iir att behovet av övergängsbt:stiimmelscr iir annorlunda niir det 

gäller fartygskrediter än fostighetskrediter. Fr{1gan om en iindring i sjöla

gen rnr alltså anstå i avvaktan rä utredningens fortsatta övcrviiganden. 

Den nu föreslagna ändringen i 6 kap. 3 ~ jordahalk..:n hiir tr;ida i kraft den 

I juli 1981. 

3 Upprättat lagförslag 

I enlighet med det anförda har inom justitiedepartt:mentet uppriittats ett 

förslag till lag om ändring i jordabalken. 

Förslaget hör fogas till protokollet i detta än:ndc som hi/111111 41
• 

4 Hemställan 

Jag hemställer att lagrådeb yttrande inhämtas över lagförslaget. 

S Beslut 

Regeringen beslutar i enlighet med föredragandens hcmstiillan. 

1 Bilagan har uteslutits här. Förslaget är likalydande med det som är fogat till 
propositionen. 
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Ui/!1g11 I 

Skrivelse 1980-06-18 från pantbrevsutredningen till justi
tiedepartementet 

I.I Förslag 

Utredningen skall enligt direktiven ( Dir 1979: 5 I pröva huruvida hestiim
mclscn i 6 kap. 3 *jordabalken UBJ om tilliigg hör iindras. Vid fördclning 
av medel mellan rättsiigare i fastigheten har borgeniir riitt att för fordran. 
som iir förenad med pantriitt i fastigheten. fo betalning ur medlcn intill 
pantbrevets belopp. I den miln detta inte rät.:ker fiir han betalning gcnom 
ett tillägg. Tillägget far inte överstiga 15 prot.:ent av pantbreveh belopp 
jiimte f> procent iirlig ränta pä detta belopp riiknat friln den dag fastigheten 
utmiittes eller konkursansökan gjordes. Om medelsfiinlelningen sker av 
annan anledning än utmätning eller konkurs skall riintan riiknas friin dcn 
dag dit medlen nedsattes. 

I skrivelse den 25 augusti 1977 till justitiedepartementet har konungari
ket Sveriges stadshypotekskassa hemställt att tilliigget skall hi~jas. Den 
fasta delen av tillägget föresläs höjd friin 15 till 20 procent 01.:h den andra 
delen av tillägget. den s. k. utmätningsriintan. föresläs höjd friln f> till 10 
prot.:ent. Stadshypotekskassan har som skiil for yrkandet ~iberopat riinte
stegringen pil kapitalmarknaden efter JB:s tillkomst. 

Utredningen har allt sil att pröva om en höjning av tilliigget nu kan anses 
motiverad och är diirvid oförhindrad att gä in p{1 frilµan om det över huvud 
taget iir lämpligt att ha en konstruktion med siirskilt tilliigg. 

Utredningen har haft överliiggningar med banker och kreditorganisa
tioner. Svenska bankföreningen har hemstiillt att utredningen ocksfi iivcr
viiger om inte tilläggets storlek kan anknytas till diskontot. 

Bankföreningen har framhållit det nära sambandet mellan dröjsm:tls
ränta och utmiitningsränta. För en fordran som är förfalh:n till betalning 
beräknas enligt 6 * räntelagen ( 1975: 635) ränta enligt en räntefot som 
motsvarar det vid varje tidpunkt gällande diskontot med en förhöjning av 
fyra procentenheter. Storleken av dröjsmålsriintan beror sillunda av di .... -
kontot. Diskontot avgör därigenom indirekt hur stor säkerhet en borgeniir 
behöver för att vid medelsfördelningen få betalt för sin fordran pii driijs
nullsränta. Den tidsperiod för vilken dröjsmfllsräntan beräknas samman
faller helt eller delvis med tidsperioden för beräkning av utmätningsriintan. 
Om utmätningsriintan anknyts till diskontot iistadkommer man enligt hank
föreningen en automatisk anpassning av tilläggets storlek till borgenärens 
behov av säkerhet. 

Utredningen har vidare fått del av en inom riksskatteverket utarbetad 
promemoria om översyn av bestämmelsen i 6 kap. 3 ~ JB om blockhild
ning. Bestämmelsen åsyftar det fall di! en borgenär har flera pantbrev som 
säkerhet för sin fordran. Om inteckningarna har samma företrädesrätt eller 
gäller omedelbart efter varandra skall borgenärens fordran först tas ut av 
pantbrevens samlade belopp och därefter ur tilläggen. Enligt ett riittsfall 
frän högsta domstolen (NJA 1974 s. 3531 skall sammanslagning av pantbre
ven göras även om borgenären endast har säkerhet i form av andrahands
pant i pantbrev. I promemorian framhålls att det visat sig att sviirigheter 
uppstår vid tillämpning av blockbildningsbestämmclsen. om nilgot pant
brev inom blocket är utmätt. Detta har enligt promemorian medfört att 
bestämmelsen inte tillämpas på samma sätt av alla öven:xekutorer. 
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Utn.:dningen iiverv;iger möjlight.:tcn att l;ita hlockhildning,rcgcln µ;ill;1 
endast i de fall dii sarntlig;1 panthrn har \i\·crl;imnah som pnmar,;iknht.:t 
fiir en llL'h samma fordran. En möjlighet finns 1H.:ba att hell '>lopa bh1ck
hildningen genom att infiira en hcsti11nmclw om att fastighcll'n' ;1gare 'kall 
upphiira utLklningcn p;1 till;1ggct i den 111i1n detta inte hcl1i1\, fi1r att t;icb 
panthavarens filrdran. Till;1ggl'l -,k11lk d;1 med a\\CClllk p;1 panhattninµ. 
ut m<itning och medclsfiirdclning fiil.ia 'amma regkr som µall er for ,ivcrhy
p11tL:k i panthrevt.:ts belopp. En siufan ordning skulk medfiira \ issa l'i1n.:nk
lingar i det cxekuti\ a förfarandet genom att det blir li1ttarc att uppr;itt;1 
s;ik;igarfiirteckningcn. Vi.,sa inviindnin)!ar kan dnck rikta" mllt detta upp
slag. 

t;trcdningen i\r inte fardig med '>itt definitiva -,ti1llningstagande till regler
na riirande tilliigg. Stadshypotckskassan har nu hemstiillt att utredningen 
iivervi1ger om tilliiggct pnlVi-,oriskt kan hi>.ias i avvaktan p;i det ,111tl1ga 
ut redningsresultatet. 

fiir att hedi.in1<1 om storleken av tilliiggcl ;1r tillriicklig har utredningen 
gi1tt igenom ett antal exekuti\·a auktioner ri1 fastigheter s11m hilllih under 
1979 och under 1980 fram till och med arril manad. Hur umkrsiikningcn 
har gjorts redovisas i ett fliljanJe avsnitt. 

Undcr-,ökningen visar att tilli1ggets storlek. utom i niigra enqaka fall. 
riickt for att tiicka kreditinr;ittningarna-, fordringar. För lim som har med
delats av hottenl{tneinstitul ingi1r i mati:rialct crncllcrti<l inte niigra 1;m som 
liircr med hiigrc r;intes<ih iin lll.2 prncent. Utredningen har si.ikt heritkna 
hur utfallet av Je exekutiva auktionerna skulle ha blivit om hinen hade lilrt 
med den utlimingsriinla r~i 11.7 fll'llCl.'.nl som -,edan den 19 mars 1980 tas ut 
för hottenliln i hostaJ-;hus. Sluhatsen av denna heriikning iir att det fasta 
tilliiggct borde kunna hchi1lla-. p;i nuvarande nivii. 15 prm:enl. llll.'.n att 
utmätningsriintan miiste hi.ljas till 10 rrocent för att hottenl{1neinstitutL·n 
skall f{1 godtagbar siikerhet for di: liin som nu liimnas. 

Filr banker och andra kri:ditinriittningar som liunnar torpliin pa vilka 
r;intan ofta överstiger 15 procent <ir en höjning av utmi1tningsriintan till 10 
procent förmodligen inte fullt tillriick~ig. Dessa kreditinstitut itr emellertid 
inte p;i samma siill som hypoteksinsr.ituten hiinvisade till att som siikerlKt 
hiilla sig till enhart r<mthrevl.'.t L>Ch tilliigget. Om en kredilllprlysning visar 
att det föreligger en viss risk för att den s11m siiker liinet kan komma att 
brista i hetalning. finns möjligheten att hi:giira borgen eller annan tillitggs
siikerhet. t. ex. i form av andrahandsrant i framförliggande ranthrev. 
Behnvet av en höjning av tilliigget bör diirt'iir hedömas i första hand med 
hiinsyn till hottenli·mcinstitutens situation. 

Utredningen anser starka sbl tal;1 for att sta<lshypotekskassans önske
miil om en omedclhar höjning av utmiitningsriintan tillgodose\. Fiirutsiitt
ning i\r Jm:k. att en st1dan iitgiird inte lagger hinder i viigen för slutlig 
reglering av bcstiirnmelserna om tillägget enligt niigLil av <le alternativ Slllll 
niirnnts. Detta innehiir bl. a .. att n{1gra invecklade övergångshestiimmclser 
för den provisoriska lösningen inte skall hehövas. 

Utredningen har vid sina överväganden kommit till Jet resultatet. att en 
rrnvisorisk upr_iustering av räntenivfln för utmätningsriintan intl.'. hegr;in
sar Je alternativ till -,lullig reglering av hestiimmelserna snm utredningen 
arhetar med. 
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Av skiil ,om kommer att redovisas i det fiiljande har utredningen vidare 
ansett sig kunna konstatera. att nilgra andra iivcrgi111g,he-,ti1mrnclscr inte 
fordrns iin att den hiijda utmiitningsri111tan inte skall tilhimpas i sildana fall 
d{1 exekutivt förfarande har inlett' eller. vid medclsfördclning i annat fall. 
medlen nedsatts före lagiindringen. 

Med ~1heropanlk av vall •dunda an\"lirts bmnar utredningen l"öljamlc 

Fiirslag till 
Lag om ändring i jordahalken 

Hiirigenom föreskriv' att h kap. 3 ~ jordahalken skall ha nedan angivna 
lydelse. 

N111·11n111lfr lydd1c· 

När myndighet vid uhiikning el
ler i ;rnnat fall fördelar medel mel
lan rättsiigarc i fastighet. har hor
gcnär rätt att for fordran. som iir 
förenad med pantriitt i fastigheten. 
med den företriidesriitt inteck
ningen medför enligt lag fft hetal
ning ur medlen intill pantbrevets 
hel opp. I den man Jetta ej försltir. 
crhf11ler borgeniiren betalning ur 
medlen genom ett tilliigg. Detta f~tr 
icke överstiga femton procent av 
pantbrevets hclorr jämte .1e.r pro
cent årlig riinta p{i detta helopp rr;111 
den Jag d{t fastigheten utmiittes. 
konkursansökan gjlirdes eller de 
medel nedsattes som eljest skall 
fördelas. 

F1irn/agc11 lrdd1(' 

Niir myndighet vid utsökning el
ler i annat fall fördelar medel mel
lan rättsiigarc i fa!»tighet. har bor
geniir rätt att för fordran. som iir 
förenad med rantriitt i fastigheten. 
med den förctriidcsriitt inteck
ningen mcJför enligt lag fil betal
ning ur medlen intill pantbrevets 
belopp. I Jcn m[rn Jetta ej förslilr. 
crh{1ller horgeniiren betalning ur 
medlen genom ett tilliigg. Detta fftr 
icke överstiga femton prnccnt av 
ranthrcvets helorr jiimte tio pro
cent ärlig riinta p{1 Jena helorr friin 
den Jag di! fastigheten utmiittcs. 
konkursan,ökan gjordes eller Je 
medel nedsattes som eljest skall 
fördelas. 

Har !lera panthrev övcrliimnats som pant för forJran och har inteckning
arna samma företriidesriill eller giiller de omedelbart efter varandra. skall 
hestämmclserna i första stycket om pantbrevets helopp avse ranthrevens 
sammanlagda belopp. 

Lagen triiJer i kn1ft Jen 
börjat löpa före niiinnJa dag. 

Lagen giiller dock c.i i fall då riintan har 

1.2 Om rcmissbehandling 3\' förslaget 

Stadshypotekskassans framställning den 2.'i augusti 1977 om höjning av 
det fasta tilbgget till 20 rrocent och utmätningsriintan till 10 rroccnt har 
remissbehandlats. En sammansliillning av remissvaren har uppriittats 
inom departementet. 

Utredningens förslag om höjning av utmiilningsräntan skiljer 'iig från 
stadshypotekskassans framstiillning endast diiri all den fasta delen av 
tillägget inte fi.ireslt1s höjd. Frägan kan därigenom anses vara tillräckligt 
remissbehandlaJ. 
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2 Ränteutvecklingen för bottenlån i bostadshus 

Vid tiden för JA:s ikraftträdande var riintan för nya hottenliin i bostads
hus o- 7 prm:ent. fram till 1975 liig riintan i nivfö1 8-9 procent. Vid 
halv~irsskiftet 1979 höjdes riintan till öv.:r 10 prm:ent od1 den uppgiir 
numera sedan mars I 9XO till 11, 7 procent. (Samma uthiningsriintor har 
tilliimpats av övriga hottenliineinstitut.) 

Denna utveckling framgiir av nedansti1ende tahell som visar stadshypo
tcksinstitutioncns utbningsriintor fr[in och med den I januari 1900. 

l%h I/I -:!5/8 h.45 <.:; 

:!o/8 -.WI:! o.95 '.'( 

1%7 I il -19.12 o.95 <.~; 

2(1,'2 -14/3 o.45 ("! ., 
IV\ -31112 5.9.'i r.:; 

1%8 lil -1512 6.7 r;; 
1<1/2 - Di IO ti.45 

, .. 
.( 

14/10-31/12 ti.2 '.:.; 
1%9 I/I - 213 h.:! r;,; 

3/J -IV7 h.95 ~.:; 

14!7 -31/12 7.45 r_:; 

1970 lil -31112 7.45 r_:.; 

1971 I !I -14/9 7.45 r;.~ 

15!9 -31/12 7.2 ,_;; 
1972 I il -31/I:! 7.:! r• 

/( 

1973 I il -.-'1112 7.2 ~.:; 

1974 L'I - 8/4 7.2 (~~ 

9.'4 -1918 7.7 <;-; 
20/8 -31112 8.:! ~~; 

1975 lil -:!3/4 8.2 '.>i 
24!4 -31112 9.2 '.:-; 

1976 I/I -17/10 9.2 
, .. 
'( 

18110-3 I/I:! 9.7 r• .·r 

1977 I !I -31/12 9.7 <;.; 

1978 lil -2112 9.7 '-~i 

22C -23!7 10.2 <:.; 
:!4!7 -31/12 9.95 

,., .. , 
1979 I/I -1017 9.95 ,_:.; 

11!7 -30/9 10.45 '7·( 

1/10-25/11 10.7 r;; 
2h! I I - 3 I i 12 10.95 r.-;. 

1980 lil -24/1 I0.95 ~.:; 

19;3 - 11.7 r• ,, 

3 Undersökningen av exekutiva auktioner 

3.1 Uppläggningen av undersökningen 

Av de fastigheter som utmätts gär bara en mindre del till exekutiv 
försäljning. I de flesta fall kan fastighetsägaren fö till stiind en uppgörelse 
med horgenärerna eller själv försälja fastigheten. Borgenärerna kan med
verka till en liverliitclsc genom att låta köparen överta lånen. Enligt uppgift 
medverkar kreditinstituten till att gäldenären själv siiljer fastigheten endast 
om dt: får kostnadt:r och förfallna räntor betalda. 

Det iir hara om fastigheten försäljs exekutivt som det framgår om säkcr
hett:n för lilnet har varit tillräcklig. Vid frivilliga uppgörelser ställs den 
saken inte på sin spt:ts. 
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lJtreJnin!,!en har !,!enllmfiirt en undersiiknin!:! a\· e\L'kuti\'a ;n1ktillner for 
att ta reda pil om tilli1gget faktiskt riickt till fiir alt t:iL·ka kreditin'itituten-, 
fordringar. StaJshyroteksföreningarna. Svensk hllstadsfinansiering AH 
!Hofab) pch Srarbankern;1s inteckning-.; AB 1Srint;1hl har li1mnat urrgifl 
om de exekutiva auktioner vid vilka instituten hl·vakat fordringar. 

Stadshyroteksforeningarna och Bllfah har liimn;1t urrgit't om samtliga 
auktioner under 1979 ocil under 1980 fram till lll"h med arril rn;inad. Det riir 
sig for stadshyroteksföreningarna llm y, auktioner 1ll.:h för Bofah llm IX 
auktioner. Srintab har liimnat urrgifl om auktioner som hitllih under tiden 
I januari 1980 till I maj 1980. sammanlagt !(1 för<iljningar. 

Utredningen har viJan! inhi1mtat upplysningar friin ilverexekutllrerna i 
Stockholms liin och Urrsal;1 liin och diirvid tagit del av akterna friin 
exekutiva försiiljningar -;pm gjorts under 1979 och forsla manaderna 1980. 
Fiir Stoekholms liin rör det sig om 40 och för U rp-.ala liin llm 7 forsaljning
ar. 

3.2 Tidspt'riodcn för heräknin~ a" utmätnin~sräntan 

Utgiingspunkten för beriikning av utmiitningsriintan vid exekutiv forsiilj
ning iir den dag dii fastigheten utmiih eller ansiikan lllll konkurs görs. 
Utmiitningsriintan li.iper sedan fram till dagen fiir köreskillingsfördl'lning
en. Enligt 11 ~ lagen ( 1971: 494) llm exekutiv försiiljning a\ fast egendom 
bör fastigheten siiljas inom fyra mi1nader llm hinder inte möter eller an
ständ beviljas. Utan synnerliga skiil frir anstand inte beviljas utiiver ett i1r. 

Bestiimmelsen gäller inte om fastigheten iir utmiitt for skatter. höter och 
andra offentligriittsliga fordringar. 

ViJ auktioner diir Srintah eller ni1gon stadshyroteksförening har be\'a
kat en fordran har den kortaste tiJen fr:in utmiitningen till köreskillingsfor
delningen varit 96 Jagar od1 Jcn liingsta I 554 dagar. I hiilftcn av försiilj
ningarna var handliiggningstiden kortare iin 340 Jagar. Hurnddelen av 
forsiiljningarna tog mellan 170 och 430 dagar. I nill fall var handWggningsti
den liingre iin 500 dagar: i sju av dessa var fastigheten utmi1tt för skatt. dii 
någon tidsfrist för försiiljningen inte giiller. 

I Uprsala liin s:'1ldes under 1979 sju fastigheter. HanJ!iiggningstiJen 
uppgiek i fem fall till mellan 194 och 3<>0 dagar. I ett fall tt>!! det 679 dagar 
oeh i ett 797 dagar. I hi'1da dessa fall hade fastigheten utmiilh för skatter. 

I Stockholms Hin såldes unJer 1979 oeh januari 1980 tillhopa 40 fastighe
ter. I huvuJJelen av fallen. 25. tog försiiljningen omkring ett {ir. niirmare 
bestämt mellan 280 oeh 400 Jagar. Kortaste handliiggningstiden var ett 
halvär. För fem försiiljningar var handliiggningstiden mer iin tvii i1r. I ett 
fall kr;ivdes närmare tre ilr och i ett fall översteg tiden fyra i1r. I dessa fall 
var fastigheten ut miit t för skaller. 

3.3 Tillgängligt tillä~g 

Hur stort tillägg till pantbrevets helnpr som vid den exekutiva auktionen 
kan tas i ansrråk för att t~ieka horgeniircns fordran sammanhiinger direkt 
med hur lirng tid det exekutiva förfarandet tagit. Vid den auktion diir 
utmätningsriintan heriiknades för 96 dagar urrgick till;igget (fast tilliigg oeh 
utmiitningsriintal till ca 17 rrocent. vid den auktion Jiir utmiitningsriinta 
utgiek under 1554 dagar var tilkiggct ca 41 proeent. Vid hiilften av auktio
nerna kunde borgenärerna la i ansprf1k ett tilliigg rii mer iin 20 proeent av 
pantbrevets belopp. 
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3.-t I ansprak tagt·t tillagg 

Tilliiggt:t for tas i an-;rrak i den m;in ranthrevet-. hcl\ipr inte ri1l.'ker till. 
Vid de försiiljningar di1r Spint<th eller ni1g1111 o;tadshvroteko;forening hna
kaJi.: t"orJran hehiivJes i Gt en fj;irdcdel a\· fallen int..: ni1g\1t till;igg till 
ranthre\"eh bclorp. I 11ngct;1r hii/t.:cn al' för,iiljningarrw hchiivdes mindre 
iin hiilften av di.:t framriiknade tilbg!,!cl ta-. i ;111srr;ik. I l.'a en lji1rdcdcl av 
auktiunerna hehövdL'' mer iin XO pnicent a\· tilliigget ta-. i anspriik och i fem 
fall riil'kte tilliigget inte till utan kreditino;titutet fick en fi>rluo;t pi\ i rv;i fall 
.'i 000. i ett fall 3 000. i ett fall I 000 OL'h i ett fall ::!OO krorwr. 

Uofoh hevakaJe fordran pii grund av pantriitt vid IX exekuti\·a fa,tig
hi.:tsförS:lljning.ar under tiden lien I januari 1979 till den t maj 19Xtl. I tv;\ av 
fallen i1versteg kreditinstitutets fordran vad -.om enligt rantriithrcglerna 
gick att fii ut. Förlmten var .'i lltlO rcsrekti\e 700 kronor. 

Akterna friin de exekutiva fiirsiiljningarna i Stol'klwlm-. hin och llrrsala 
bn vi-,ar att kreditino;titutens siikerheter har ral'kt till utom i tvi't fall. I det 
ena fallet gjorde en srarhank en fi>rlu-,1 pa l.'a 'iOO kronor 11L'h i det andra en 
affiirshank en förlust pii ca I 'i 000 kninor. Sparh<tnken hade helt kunnat 
undvika förlusten om den sett till att fä pantforskrivct till sig överhypote
ket i ett framförliggande panthrev som innehades a\· Sparbankerna'. hank. 
/\ITiirshanken hade p(1 nwtsvarande o;iitt kunnat reducera sin förlu.;t med 
ni1p.ra lllsen kronor 0111 den hade haft andrahand spant i ett framförliggande 
pantbrev. 

I vad mim tilhit,!get bi.:höver tao; i anspri1k o;ammanhiinger med riinlan pii 
lilnet. Sambandet iir duhhi.:lt. Ju higre riin1ef11ten iir ju liigre blir di.:n riinte
fordran som vid forsiiljningen hehilver liiekas av tilliiggel. /\v ->tl>rrc hety
delse iir cmi.:llcrtid att den allmiinna r;inlenivi111 har stigit umkr senare iir 
11ch att Ian med hiJg riinla diirför iir forh~11landcvis nya och inte hunnit 
amorteras ned. Panthri.:vets hehpp giir di1 i det n;irmaste helt i11 for all 
tiil'ka litnets kapitalhelopp och riinta oeh kostnader miio;te \as ur 1illi1gge1. 

Man kan dela upp di.: försiiljningar vid \"ilka Spintab eller ni1gon stadshy
poti.:ksforening hevakat en fordran i tv;i gnrrper. den ena gruppen avser 
hin med riintesatser pii mellan 3 nch 9 prncenl. den andra g.ruppen avser lrtn 
mi.:d riintesatscr på mellan 9 ol'h I O.::! rnKenl. 

I den for-; ta grupri.:n. som Lllllfattar 3) forsiil_iningar hehiivdes i lri.:tton 
fall inte n~igo\ tilliigg \as i anspr~1k och som mest hehiivdes i fem fall X2-93 
procent av tilliigge\. l den andra gruppen. som Pmfallar 19 försiiljningar. 
hi.:hiivde mellan 17 pnKent och hela tilliigge\ \as i ano;pri1k. i n{1gra fall 
riickte. som niimnts. inte tilliigg.et till. 

Vid de sammanlagt sju ;n1ktitmer som ing~ir i mati.:riakt fri'm Spintab. 
Uofah ol.'h stadshypoti.:kskassan di1r tilliigget inte har riickl till skulle ut
miitningsriintan ha hehövt uppg;'i till mellan fi.2 lll.'h 9.7 pwcent for all 
förluo;t inte skulle ha uppsl<'tll. Vid de t\a auktioner i Stol.'kl111lm diir 
tilliiggel inte riickti.: till för en o;parhank 1h.:h en ;tffiirshank skulle utmitl
ningsriintan ha behöv\ vara 7 prnci.:nl ri.:sri.:ktivi.: 9.~ procent. 

Varken Spintab. Uofah eller niigon 'tadshq101cko;föri.:ning har vid en 
exekutiv försiiljning bevakat en fordran s11111 grundar sig p<I el! bn som 
löper med hiigre riinta iin 10.'.! pnll'i.:nt. Det sammanhiinger med alt hPllen
litn med högre riintes.ttser htir:jade liimnas fiir<;\ under 1979 och 19XO och atl 
ni1gon fas1ighct med s{1dana l~m imnu inte hunnit g~i till exekutiv forsiil.i
nlllJ:!. 

Utredningen har slikt hilda sig en fliröt:illning l>lll s:ikerheten kan 1:inkao; 
riicka 1ill för de hL1llenl<in pi1 11.7 proei.:nts r;inla o;om nu liimnas för 
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hostadsfastigheter. Utredningen har da 11tgat1 l'riin de a\· Spint;1h och 
stadshyrlltekskassan redo\ i'iadc e xck ut i\'a för<ilj111ngar di1r hot knlancn 
har löpt med 9 procent eller liiigrc r;inta 1ich omrnknat den tiirdran som 
kreditinstitutet hevakat till \ad ilen skulle ha varit 11111 den liipt rm·d 11.7 
pn1cent ritnta. Omriikningcn har gjorl'i genom en cnki:I proportionalise
ring. Har. som i ett fall. lanct liipt med en rimta p;i 9.2 pnieent oeh den 
bevakade riintefordran uppptt till l62.'i7 kronor har den hypotetiska riinte-

fordran heriiknats till ~1.27 · lh2."i7 = 2067:' krnrlllr. I iinigt har alla upp

gifter om försiiljningen. s;is11m karitalbelopp oeh storleken pi1 kostnadn 
och dröjsmiilsriinta. bchiillits ofiiriindrade. 

Rcsultatet av denna hcrakning iir att tilliigget i iitta a\ dc,sa framriiknadc 
fall inte skulle riicka utan utmiitningsri111tan ~kulle bl'i1il\'a hii.ias fiir att 
förlust inte skulle urpstii för horµeni1rcn. En utmiitningsrirnta pii 10 pro
ct:nt skulle klara fem cxekutiva försiiljninµar utan f\irlu-a for krcditinstitu
kt. I tvii fall skulle utmiitningsriintan emellertid bchöva vara ca 11.:' 
rroccnt och i ett fall 17.:' procent. 

4 lltredningens närmare iivenäganden om hiijning av tillägget 

Utredningens undersökning av cxekutiva auktioner som hiillits undt:r 
fiiregftende {1r och hörjan pii detta ;ir visar att det i 6 kap. J ~ J B stadgade 
tillägget inte iir tillriickligt högt for att kunna anses haeda kreditinstituten 
godtaghar säkerhet for Ian som meddt!las i de riinteliigen s1l!n nu giiller. 

Syftet med tilliigget iir hl. a. att möjliggiira en ordning sllm innehiir att vid 
länets meddelande liinets karitalhelopr skall vara lika högt ~om ranthrc
vets helopp. Panthrevet skall med andra 11rd inte hchöva underhebnas. 
Kreditinstituten har hittills varit lojala mot dt:tta syfte och inte hcgiirt 
pantbrev på högre belopp iin bnet fastiin högrt: helorp egentligen skulle 
hehövas med nuvarande räntor. För statligt helilnade bostadshus giiller 
också bestämmelser som förutsiitter en si1dan ordning. 

Läget för atfärshanker och sparhanker H1r iind<i anses tillfredsstiillande. 
De har möjlighet att hegiira kreditupplysning om kunden och kan i tvek
samma fall kräva borgen eller annan tilliiggssiikerhet. Ofta ser hankt:n till 
att fä pantförskrivet till sig överhypotek pil framförliggande panthrn som 
ligger som säkerhet för bottenliin. Hankerna har ocksii i ,·iss miin lagt om 
betalningsrutinerna fr{m haldirsbt:talning till kvartalsvis betalning. Pil sii 
sätt hinner räntefordringen inte hli s:i hög innan indrivningsförfarandct kan 
inledas mot en fastighetsiigare som riikat i betalningsw{irighcter. 

För bottenlånsinstituten iir ~ituationen en annan. De iir helt hiinvisade 
till "realsäkerhet" för l[inet och n:lgon kreditundersökning av liintagaren 
görs i allmänhet inte. Betalning av riintor och amorteringar sker halv<\rsvis 
och för landshypoteksföreningarnas del bara en girng om iiret. De till 
betalning förfallna räntorna hlir diirför höga. En omli1ggning <1v liinen till 
kortare betalningskrminer skulle. enligt hypoteksinstitutens ht:dilmning. 
medföra stora administrativa kostnader och vara till nackdel för lftnta
garna. 

Detta är bakgrunden till att utredningen funnit tilliigget böra höjas s~1 att 
det räcker för att i första hand skydda de lftn snm liimnas av hypotcksfiir
cningarna och andra bottcnlåncinstitut. Utredningen har bedömt att en 
höjning av utmätningsräntan till 10 procent skulle vara tillfyllest. Hö.ining
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en bör tri1da i kraft ti1mligo.:n t>mg;io.:mk fllr all fiirl11stl'r into.: skall 11rpsla för 
kro.:ditinst it utcn. 

Lkt iir mii.iligt att tilliiggd skulle behi.iva hiijas mer iin s;I. Det iir emdkr
tid into.: si1kert att ri1ntan for fasligho.:tslan i all framtid kommer att ligp kvar 
ra nuvar;1ndo.: hiiga ni\ii och o.:n hi!_ining av utm;itningsriintan till hiigro.: niv;i 
;i11 JO procent kan d;1 vi ... a sig vara alltfiir kraftig. N:ir det nu iir fraga om en 
provisorisk :1tgiird. bilr pn>centt;det ini.: ~;iittas hiigre iin tio. 

5 Övcrgängshcstämmelscr 

5.1 .lordahalkt·ns promulgationsregll'r 

Vid infilrandct av JB uppkom fragan h11r man skulle behandla inteck
ningar S(llll beviljats före ikrafttriidandet. Frhgan löste-. genom att i:!~~ Jl' 
föreskrevs att en si1dan inte.:kning skall anses som ett pantbrev p;I ~;amma 
belopp. lnkckningsriintan ersiith ;1\· till:igget. 

Rest:immelsen i 2~ ~.Il' kan inneb:1ra en föriindring av boq;en:irL'ns rillt 
till betalning pii grund av en gammal inteL·kningshandling. Btirgeni1rens 
hetalningsriill forbiillras om inteckningen löper med liig riinta och för,iim
ras om inteckningen löper med hög riinta. Fiir att umlvika att bestaende 
riittsförhiillanden rubba-. har knmpletterande hest:immelscr införts i 2h-
2!.\ ~~ JP. 

En borgeni1r som vid J B:-. ikrafttriidande hade en inteckning rm:d hög 
inteckningsriinta och som inte vill se sin siikerhet forsilmrad hade enligt 
28 ~ JP riitt att begiira tilliiggssiikerhet eller siiga upp liinet till hetalning. 
Stadgandet. som kunde tilliimpas till utgiingen av iir 1976. giillde om 
rättsförhi'dlandct hade grundah före JB:-. ikrafttriidande och fordringen-; 
förfallotid skulle intriiffa efter utgi111gen av 1976. 

För fastighetsiigan.:n har i "!.7 ~ JP införts en riitt att vid fördelning av 
medel mellan ri11tsiigarc p~1fordra att betalning till borgcniiren skall begriin
sa~ i enlighet med iildre hcstiimmelser. Fastighetsiigaren kan ha anledning 
att hegiira stadgandet tillämpat om han personligen inte iir betalningsan
svarig for skulden. Tilliimpning av stadgandet förutsiitter att pantriitt1:n 
uppliitits före .JB:s ikrafttriidande. Niigon bt:griinsning av bestiimmclsen-. 
giltighetstid finns inte. 

Genom stadgandet i 2h * JP har iiven för borgeniirer öppnats en mii.ilig
hct att begiira alt iildre ri'ttt skall tillliimpas vid medelsfördelningen. Denna 
rätt giiller enligt llrdalydelsen till fiirmiin för "'den vars rätt berörs diirav"'. 
Stadgandet kan ;ihernpas av en horgeniir som innehar en inteckning som 
löper med en hög inteckningsriinta. Bestiimmclsen kan m:ksil ~1bernpas av 
en horgt:niir for att begriinsa utdelningen r<I framförvarande inteckningar i 
enlighet med iildre bestämmelser. Oet kan tänkas varn förmiinligt om 
intcckningsriintan pt1 den framförvarande inteckningen iir liig. 

Ri1ttcn att enli!,!t 26 ~ JP begära tilliimpning av iildrc lag giiller i fr:1ga om 
alla inteckningar som beviljats eller förklarats vilande före jordabalken~ 
ikrafttriidandc oberoende av niir borgeniiren~ pantriitt uppliltits. Stadgan
det har numera förlorat i betydelse. För stadl,!andets giltighet giiller en 
femårig övergangstid som gick 11t den 31 december 1976. Om en fastighet 
utmiitts dessförinnan kan stadgandet emellertid fortfarande tilliimpa< .. Det
samma iir fallet om konkursansökan ingivits eller - vid medclsfördelning i 
annat sammanhang - medlen nedsatts före nämnda tidpunkt. 
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5.2 l;tredningcns 4iwnägandl'll 

En intecknings l"i1rmansli1gt' hcsL1m' a\' framfiirliggandc inteckningar' 
hclorr och tilli1gget pit de, sa. Höjs det i 6 k;1p . .I ~ J Il -,1;1dg:1dc till;iggct 
fiirsiimras filrmiin,liiget for de inteckningar i rastighl'len '0111 inte har hast;i 
riil l. 

Vid JB:s infiirande kpm t'nligt 1111\'Jlllregeln i 2.1~JP1illiiggct all er<i11a 
inteckningsriintan. Fastighchagaren gav' dl1ck riilt all bt·gr:111"1 utdelning
en pii en inteckning i enlighet med itldre r;itl. l kks:"1 en horgenar eller 
annan ri11lsiigare i histip.heten kundc under cn ii\ eq.:;ing,lid hq::ira all 
utdelning r:i inteckningar med hiittre riilt skullc hegriin.,;" 1 enlighet med 
iildre ri1lt. Enligt vad utredningen inh:imlat fr;in iivcrexckutorsiimhetct i 
St\lckholm var det vanlip.t att 'iiidana framsUillningar gjorde'. 

Det skulle viil stiimma med regels\·qemel i .IP all lata cn hiijning av 
tilliiggct omedelbart slii igenom p;i alla rantbrev - 11ch iiven rii inlct·kning
ar sllm meddelats före _jordabalken' ikrafttr:idandc -- men medge faslig
hehiigaren. horgeniirer och andra rall'iiigare i f<tstighelen ri1t1 alt under t'n 
iivergiingsperiod yrka alt vid t'.Xekutiv försiiljning av f:l'>tigheten uldelning
en rii rantbrt'V skall hegriinsas i enlighet med :ddre bcsliirnmciser om 
ranlriilhUppli"iteben iigt rum fiire lagens i1'rar11riidandc . 

.IB innehar emellertid en radikal omli1ggning a\· hela s\·-,1enwt. llch 
skillnaden mellan den gamla inteekningsriint;ms belllpp och hclllppet a\ dt· 
nya tilliiggen kuntle bli avseviird. Nu iir det !nits allt hara fr:1ga om en 
marginell fo1«indring: utredningen.., fiirslag hq:riin,;1r sig 1ill utmiitningsrii11-
tan. \leh den föresbs höjd bara metl ni1gra f:'1 pn.11:enl. 

Avgörande synes dock framför allt vara fill_iande. h1r en borgeni1r mii,le 
det vara mycket sviirt all förutse hur 'lort tilliiggct kan t:inka.., bli vid en 
eventuell framtida exekutiv auktion. Siirskilt giiller delta om utmiitning\
riinlan. Som framgitr av undersökningt'n a\· e.xek11tiva :1uktioner har den 11d 
under vilken utmiitningsriinlan utgar varierat fri1n ett hah·t iir 11pp till fyra 
iir. I Stoc1'holms Hin finns del fastigheta 'llill ,·arit utmalla i mer ;in 'iju iir 
och iinnu inte si1lts. En horgeniir kan diirför inte bilda si!! ni1gun si1kcr 
föreställning om inteckningarnas verkliga fiirmi1n,li1ge. 

Ytterligare ett forhi1llande som inverkar ra hediimningen iir 11tvec1'ling
cn av priserna ra fas I igheter. Pris,legringL'n har under 'enare i1r ,·arit 
mycket stark. En horgeniir som niir lanel liimnas hcgiir ett pantbrev 'lim 
ligger inom fastigh.:tens \'iirde fitr ge1wm intlationen sin 'i1kerhet faktiskt 
förhiillrad. Det kan d:i m;inga ganger inte ha ni1gon -;ti.irre praktisk hetydel
se om panthrevets formimsLige till fi!ljd av t:n mindre hiijning av tilliigget 
skulle niigot forsi1mra-;. 

Fri1gan om hehovet av i.iverg;ingshestiimmelser akt11aliseradt:s i remiss
hehandlingen av stadshvrt)tekskas,ans tivannamnda 'krivebt: den 2.'i <lll

gusti till justitiedepartementet. Flera remi.,.,in,tanser - hland dem en 
hovriitt och Svenska Bankföreningen - ans:ig all det var nödviindigl alt 
meddela övergiingsbestiimmelser. lim tilliiggct skulle hiij~''· \1cd anledning 
hiirav vill utredningen framh{1lla. all del den giingen handladt' om hiijning 
hade av det fasta tilliigget och av utmiitningsriinlan. Nu iir fri1ga endast 1.llll 

utmiitningsriintan, som i1r umkrka ... tad alla de nsiikerhehfoktorer 'iOm 
ni1mnts ovan. Saken hefinner -;ig allts:I i ell annat liige nu iin som var fallet 
1977. 

Pii grund av det anförda har utredningen kommit lill dd res1llt;itel. alt 
niigra övergångshestiimmelser inte iir erforderliga. hortselt friin all hiinsyn 
hör tagas till redan inledda e.xckutiva förfaranden. 
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Fiir att inte flir-;v;1ra handlitµgningen ;1\· dessa hi11· 11;1mligen en i1ndnng 
av tilliiggets st1lrkk inte avse mnkl,fiinklning 'lllll ;1gn rum dtcr l;1g;iml
ringen. um fastigheten 11t111;1tts eller knnk11r,ans1ikan gjorts f<in: lag;ind
ringen. Motwarandc hör gilila vid medchfordclnini; i ;111nat fall di1 medlen 
nedsatts före lagiindringen. Riittrn att enlii;t '27 ~ .IP p;1fordra tiW1mpning 
av inteckningsförordningens regler k varsti1r naturligt vis. 

Utredningen vill slutligen fr;1mfiira den rellexionen att man 111i1jlige11 kan 
se p[i utmiitningsriintan pil ett annat siitt ;in utredningen hiir gjort. I sina 
överviiganden har utredningen u1g;11t friin all besliirnmelsen om 11tmi1t
ningsrUnta iir av materiell natur och undersökt 111n höjning av ri1111an kan 
anses rubba fiirutsiittningarna för redan ing;ingna avtal om pantriitt. Det 
lftter sig emellertid m~ihiinda siii;a. all föreskriften om utmiitnini;srimta 
naturligen hör mera samman med reglerna om det exekutiva fiirfarandet 
och i och för sig skulle ha kunnat ingii t. ex. i lagen t 1971: 494) om exekuti\ 
forsiHjning av fast egendom. I -;ä fall skulle man viil - i iivcrcnsstiimmcl'c 
med vad som i allmiinhet anses giilla om pro.:esslags tilliimplighet i tiden -
knappast ha diskuterat nödviindighetcn av ni1gra iiverg{mgsbestiimrnelser. 

De sakkunniga har deltagit i utarbetandet av denna skrivelse. 
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Bilaga ] 

Sammanställning av remissyttrandena 

Efter remiss har yttranden över panthrevsutredningens skrivelse avgetts 
av hovriitten for Viistra Sverige, domstolsverkel. hankinspektionen. Sveri
ges allmiinna hyrotckshank, riksskattevcrket. bostadsstyrelsen. liinssty
reben i Stockholms liin. utredningen Uu 1972: 12) angiiendc företagsin
le<:kning. Sveriges advokatsamfund, Sveriges redareförening. Sveriges 
fiircningsbankers fiirhund. Svenska hankföreningen, Svenska sparhanks
föreningcn. Konungarikd Sveriges stadshypotekskassa. Svenska skepps
hypotekskassan. Föreningen mellan ombudsmännen hos Sveriges lands
hypoteksinstitution. Sveriges fostighetsägareförbund. Sveriges villaiigare
flirhund. Finansbolagens förening och Svenska kommunförbundet. 

Bostadsstyrclscn har bifogat yttranden frtm 19 liinsbostadsniimnder 
samt friin länsstyrelsen i Gotlands län (enheten for liinsbostadsniimnds
iirenden). 

/11wriilfcnfiJr \'iisrra S1·1'1"ige: Förslaget avser en provisorisk höjning uv 
den s. k. utmiitningsriintan i 6 kap. 3 *jordabalken. Hovriitten anser sig 
inte i detta yttrande ha anledning all närmare beröra fragan om lämplighe
ten av nuvarande konstruktion med siirskilt tillägg. Påpekas kan endast all 
en översyn av nuvarande ej helt okomplicerade bestämmelser angående 
fastighetspanlriittens omfattning och innebörd synes erforderlig för all 
tillgodose kreditgivningens krav på ell rationellt utnyttjande av pantriitts
institutet. 

Den redovisning över gjorda undersökningar som utredningen presente
rar iir enligt hovrällens mening ej särskilt omfattande och ger knappast 
möjlighet att mera ingående belysa föreliggande problem. Resultatet av 
undersökningen för dock anses ge bcliigg för att den s. k. inteekningsramen 
efter senare f1rs betydande höjningar av utlåningsräntan for siiviil läng- som 
kortfristiga liin ej alltid ger vederbörande kreditgivare förutsatt siikerhet 
för fordran såvitt avser ränta och andra biförpliktelser. Det sedan liinge av 
vissa kreditorganisationer framförda kravet pii en höjning av tilliigget enligt 
6 kap. 3 ~jordabalken förefaller välmotiverat. Det synes oeksä angeliiget 
att heslul om en s:ldan höjning fattas utan ytterligan: dröjsmi1I. 

En höjning av tillägget enligt 6 kap. 3 * jordahalken far iiven i viss miin 
anses ligga i fastighctsiigarnas intresse. Ett av syftena med tillägget är ju att 
en borgeniir vid bristande betalning frfm gäldenären skall ha s:i stor margi
nal vad giiller s~ikerhet i form av panträtt att han inte onödigt snabbt 
tvingas ansiika om exekution av den intecknade fastigheten utan all dess
förinnan ha undersökt gäldenärens möjlighet att frivilligt betala förfallet 
belopp. Om denna marginal blir knapp, ökar onekligen risken för att 
exekutiva försäljningar. som eljest kunnat undvikas, kommer till ständ. 

Å andra sidan bör i detta sammanhang framhållas angeliigenheten av att 
det exekutiva förfarandet. sedan ansökan härom väl inkommit. ej blir 
onödigt l[mgdraget. I annal fall kan kreditgivaren av denna anledning vid 
medelsfördelningen gf1 miste om sin riitt till full betalning ur fastigheten. 

Utredningen har i sitt förslag om provisorisk höjning av tillägget enligt 6 
kap. 3 ~jordabalken begränsat delta att avse endast en höjning av utmät
ningsräntan. Del fcmtonprocentiga ti!Higgel föresl:ls däremot tills vidare 
förbli oförändrat. Utredningens förslag kan i förstone synas något forv[1-
nande. eftersom utmiitningsräntan är tänkt att i första hand tillgodose 
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horgcniircns intrcs'e all skydda sin r;i111ef1ndran u111kr tid di1 del L'\ekuti\';1 
fiirfarand.:t piigiir. Det. _j;imfort med f'iirhi1llamkna \id _jordabalken' till
komst. nu r<iJande hiiga riinteliig.:t borde moli\cra en hi1jning iiven av del 
femtonprocentiga tilliigget. S;is1im utredningen framh;illil hiir emellertid ett 
förslag avsett att giilla rn11\·i-;orio.;kt ej ftir<1nkda n;igra komplicerade il\'cr
g;ingshe-;tiimmL'l-;er. P<i !!rund hjr;I\ och d:i pi1 si1tt utredningen framh:illit 
redan en höjning av u1mi1tningsri111tan skulle innehiira ett i vart fall for 
hyp1iteksinriit1ningar och liknande kreditinstitut i "10rl sell tillfn:ds.,tiillan
de resultat. finner llllvriillen ej anledning till erinran mot utredningens 
förslag. 

En iindring av tilliiggel enligt f:I kap. ) * jordahalkrn i form a\' hiijning av 
utmiitningsriintan skulle allts{1 i forsla hand vara till nvlla för kreditinstitut 
som liimnar hollcnhin flll.ll siikerhet i pantbrev. Fiir innehavare av panl
hn.:v med siimre fiirmansritll innehiir fiirslagel i \'issa fall risk for att deras 
siikerhet försiimras. Viss kompensation hiirfor kan siidan kreditgi\'are 
dod.; erhiilla genllm att till sig fil pantl'iirskrivel överhypotek pii framfi.irlig
gamlc intc<.:kningar. Risken for förlust torde vara stiirst vid s<idana nyligen 
beviljade hin diir siikerheten bedömts efter aktuella viirderingar 1K·h kn:dit
givaren med lankL' p{1 den sedan t'n tid radamk stagnationen av fastig
hetspriserna inte si'isom tidigare inom en nara fr:1m1id kan flirutses Li sin 
siikerhet förhiiltrad pit µrund av en förviintad inflation. Risken för förlust 
pil grund av den filrcslagna hi1jningen av utmiitningsriintan hör emellertid 
ej överdrivas. Svi'irighe\en för en horgeniir all med hiinsyn till framförlig
gamle panlbrev bilda sig en siiker urpfattning om en inte<.:knings verkliga 
förmitn'iliiµc iir sii hetydande och erhjuder s<'t miinga osiikerhetsfaktorer all 
den nu flireslagna höjningen i tlertalet fall ej kan antas fo ann•1t iin marginell 
betydelse. Hovriitten delar diirfiir utredningens urpfallning all do1 före
slagna iimlringcn ej i -;iidan grad forsiimrar dessa bngivares pantsi1kcrhet. 
all hinder kan an ... es föreligga mol att genomfora förslaget utan all siirskil
da Ö\'ergi·ingshestiimmelser för tillgodnseende av dessa kreditgi\·are-; riitt 
utfärdas. 

Ej heller i iivrigt anser hovriillen dl'! erforderligt all utförda övcrgangs
besliimmelser i vidare m{in än vad utredningen föreslagit. 

Pii grund av det anförda tillstyrker h\lvriitten ulredningens f(ir.,.lag. 
1>0111.110(.ffc'rket: En justering av lilliigget i 6 kap. -' ~ jordahalkrn hiir av 

uppenhara skäl hcslii en bngrc tid. Hftr är fr{iga om en provisorisk liisning 
som redan dl'! inger hetiinkligheter mol förslaget. Synnerligen starka skiil 
miistc siilunda tala för förslaget. om det hör genomföras. 

Panthrevsutredningens redovisade undersökning av exekutiva auklillner 
visar all vid de 117 grans1'adc försiiljningarna riii.:kte tilliigget till i samtliga 
fall utom nio. I utredningen niimns inte vad snm orsaka\ forluslerna i varje 
siirskilt fall. Det redovisas exempel vi-; inte om kreditinstituten kunnat 
undvika eller viisentligt redu<.:era förlusterna genom egna i1tgiirder iiven vid 
de l'lirsiiljningar diir Spintah. sladshypoteksföreningarna eller Bofah beva
ka! fordringar diir förlust urpkomrni1. Inte heller framg[ir del om tiden friin 
utmiitning till köpeskillingsfönh:lning varit siirskilt htng i förlustfalkn och 
vad det i sii fall berotl pi't. 

I den grupp av 19 fi.irsäljningar vid vilka Spintah eller niigon stadshypo
teksflirening bevakat en fordran som grundar sig p;1 liin med räntesatser 
mellan 9 och 10.~ pro<.:enl rä<.:klc tilliiggct inte till i fem fall. Om dessa 
bottenliin haft en riintesats p<I Il .7 procent o<.:h om utm~itning.sriintan varit 
den föreslagna ri·i 10 pro<.:ent hade förlust iind:I urpstfttt i tre fall. Den 
föreslagna iindringen ~ynes sälunda endast fa marginell effekt. l{1t vara att 



Prop. 1980/81 : 86 Jlj 

en nentuell li:irlust naturligtvis blir l:1gre. 
Del s111n rcdllvi'iah i utredningen h<ir inte i.ivertvgal doms\1>hvcrk.:t om 

behov.:t av den föreslagna lagi111dringen. 
Domstolsvcrket har i remissvar till justitiedepartementet den 111 januari 

1978 över den i utredningen ornniirnnda o;krivel-;en den 2'i aug11sti 1977 rran 
lwnungariket Sverig.cs stadshypotek'ikassa med hemo;\;illan om hil.ining av 
tilhiggct. heri'>rt olika fr;ig11r som riir i>vcrg: .. ingshest:imml'iser vid en hi\_j
ning av till~1gget. ~lotsvaranJc synpunkter gör sig nu giillande. Domstols
verket yllr;1de d:irvidlag följande . 

.. Vid en höjning av tilliigg:ct i h kap. J ~ JH uppkommer friigan ''m 
:imlringen skall ges retrnaktiv verkan p;·, iildre panthrev. Sker det rnhha-; 
redan uppkomna riitlstillstiind. Vidare kan en iindring som f;ir retroaktiv 
verkan. följas av ytterligare motsvarande imdring:ar i framtiden. En 
sådan ordning: kan jiim'1iillas med att knyta den r:mta -;om föreskrivs i h 

kap. J * JB till en varierande riintefot. n;lg:ot som redan avvisah. Materi
dla skiil talar sfaledes mot att en eventuell hö.ining far retroaktiv verkan. 

Domstolsverkct vill emellertid framhiilla att en retroaktiv verkan har 
praktisl-.a fördelar vad g:iiller arhetet vid inskrivningsmrndigheterna. 
Fr<"t)!an huruvida panthrev. som efter ikrafttr:idandet utfardas till filljd av 
uhtr:ic:kning: av iildre inteekning eller uthylc av ;ildre panthrev. skall 
förse~ med s:irskilJ piiskrift om all tilhigget skall heriiknas l'nligl ;ildrc 
lydelse av 6 kap .. 1 * .IB. uppkommer ej. Problem uppstilr inll" heller om 
hur man liimpligast bör förfara vid sammanföring: av en inteckning som 
siikts före lag::indring med en som sökh dter ikrafttr:idandet. En re
trnaktivt verkande hcstiimmelse iir vidare en fiiruhiittning fiir att lydel
sen av h kap. 3 ~ andra stycket .I B skall kunna kvars1i1 oföriindrad. 

Far en eventuell höjning <iv tilliig:get verkan enbart betriiffandc panl
hrev som utfärdas p{1 grund av inteckning som siikh dtcr ikrafttri1dan
det. är det ang:cliiget att bestiimmelser ''m siirskild pi1o;krif\ p;I nva 
panthrcv undviks. Den text som redan nu skrivs p<i pantbrev som 
utfördas efter utstriickning: eller utbyte torde vara tillriickligl upplysan
de. for att den Slllll har n~1g:on vana vid pantbrev skall kunna sluta sig till 
att ti kap. 3 ~ JR i en iildre lydelse :ir tilliimplig. Eventuellt kan panl
brevshlanketterna p;i haksidan förses med förtryckt tc.:xt som upplyser 
om innehörden av lagiindring:cn. 

Hetriiffandc sammanföring: av inteckning som sökts före ikrafltriidan
det med inteckning: som sökh diireftcr. torde iivcn en icke retwaktivl 
verkande bestiimmel.;;e medföra att det flirh1)jda tilliigg:ct omfallar hela 
den sammanförda inteckningen. En annan ordning: torde kriiva special
reglering. Diirvid kan det exempelvis föreskrivas att inteckningar siikta 
före ikrafttriidandet inte far sammanföras med si1dana siikla ,i;trefter. 
eller att olika stora tilliigg: beriiknas pi\ de i sammanföringen ingaende 
inteckningarnas helopp allt eftersom inteckningarna sökts före respekti
ve efter ikraftträdandet. S;idana hestämmelser bör undvikas. Det hör 
dii1i.ör godtas att bestiimmclsen får retroaktiv verkan i alla fall i dessa 
situationer. 
Genomförs en iindring av hcstiimmelsen i jordabalken blir motsvarande 

stadgande i sjölagen iindras samt iindringen heaktas vid utformningen av 
en lag: om inskrivning av riitt till luftfortyg. 

Ra11ki11.1pcktio11c11: Konungariket Sveriges Stadshypotekskassa hem
stiillde Jr 1977 om höjning av prncen\sat~ern<i i h kap. 3 ~ fi\rst;i styc:ket 
jordabalken till :!()och ltl. Inspektionen tillstyrkte stadshypotekskassans 
framstiillning i yttrande 1978-01-09. ---
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J\hijligen kan enligt hankinspektionen' uppfattning ifri1ga"1tt;1, om hin:
slagen uppjustering iir tillri1cklig med h;insyn till att ri:nte,aher kir md
lankreJiter och toppkrediter lifta iir av,ev;irt hiigre an flir hottL·nl;'m. l.lt
redningen iir medveten hiirom men menar att de kreditinstitllt Slllll darvid 
ktlfllmer i fri1ga har mti.ilighct all lllll kreditupplysnin).! visar behov h;irav 
hq!il!"a till;igµssiikerhet i form a\ hprgen eller andrahandspant. Ofta i1r 
denna mlijlighet for handen. Emellertid fonj;inar frarnh;illas alt tillfred'
stiillamle 'ulvens hos kredittag;1ren nitr kredit beviljas intL' alltid varar 
kredittiden ut lh:h att primiirkredit i form a' l;inµa annuitetslitn ger niimn
vi1rt siikerhetsöver,kott först cftn ):!anska lang tid. Vidare in det a\";e\1 all 
ueksä bottenl{1neinstituten -;kall kunna med\·erka i kredilgirning diir riinte
sahen iir högre i111 den som utredningen riikn;ir med. l:Jtcrsom i111dringcn 
iir av provisori'k karaktiir och det tlll"de fa fiiruhiiltas att panthrev•.utred
ningL·n relativt snart kommer att framlitg):!a ddinitivt fiirslag. till he-,tiimmel
ser pii detta omriide. kan inspektillllen dlKI.; tillstyrka det nu framlagda 
filrsl;1get. 

S1·aign 11//111ii1111ll h.1·1101ck.1/>l111/..: Banl.;cn har tagit del a1 det \"ttrande 
över skrivelsen som har avgivits av ftireningcn mell;111 llmbudsmannen IH1s 
Sveriges landshypotebinstitutillll llch delar dt' synpunkter Sl'm flireningen 
framför. 

Diirutöver vill banken fr;1111hiilla att banken enligt 2.'i ~ lagrn 1..len Il mars 
1970 lnr 6."1 om Sveriges allmiinna hypotekshank och om landsh,·poteb
fon:ningar har att övervaka att fiireningarnas skuld till banken sti1ndigi 
mots1·aras av li111efordringar for vilka finns s;ik.:rhet. Om tilli1gg.:t inte 
avpassas till r;ldande riinteHige mi1ste banken diirfor övervi1ga all hirdra att 
föreningarna b.:tingar sig pantbrev p:"i s;i stort b.:lopp att det jitllllL' till;ig.get 
kan heriiknas tii-.:ka i vart fall lanefordran jiimte ri1t1lllr. 

Rik.1.1·/..llllc1·cr/..l'I: Riksskatteverk.:t ( RSV) d.:lar utredningens princi
piella uppfattning att bottenhin.:instituten rwrm;dt hiir kunna riil.;na med 
full utdelning vid en eventuell n.:kutiv försiiljning av tws dem hebnad 
fastighet. Likas.i anser ock'<t RSV. a\· skiil som anfiirts i promemorian. att 
denna m;ilsiittning inte kan stiillas upp b.:triiffand.: iiHiga l;ingivare. llt
gi.ingspunkten for den fortsatta dio;i.;u.;sionrn hör diirför vara hiinsynen till 
kreditgivare stim ger h1..1ttenl;u1. Om d.:ssa ofta skulle riskna att lida 
betydande förluster i samband med .:xekuti,· fiirsiiljning av h.:l;inad.: fastig
hctn bör hiijning a\" utmiitningsritntan - eller annan lagiindring - i.ivervii
gas. 

Vid b.:dömningen av det nu framlagda fiirslag.:I hiir .:mdl.:nid ocksii 
följande b.:aktas. Utredningen fortsi1tter sitt arbete alt mera principiellt se 
öv.:r pantriittsreglerna. diirihlaml kllnstruktilln.:n med siirskilda tilli1gg en
ligt h kap. J ~ JB. Detta kan medfiira lagiindring;ir pi1 inte alltfiir l:ing. sikt. 
Behovet av ol.'.h fördelar med d.:n nu fi.1rcslagna pwvisoriska höjningen av 
utmiitningsriintan bi)r ditrfor aniigas mot de komplikationer en iindring 
medför för kreditlivet. myndigheter m. Il. Stlirr.: tilHigg torde t. ex. rn.:dfi.i
ra att pantbrev iin oftare kommer att pantförskrivas i andra och till och 
med i tredje oeh t:iiirde hand. Större tilliig!! och invecklade pantfiirsl.;riv
ningar försvi1rar bedömningen av pantbrevens viirde som siikcrh.:t. Pant
förskrivningar i flera led l.;l1mplicerar ocksii övero.:kutor~ arhet·: m.:d 
sakiigareförteckningar. i .;ynnerhet om hlockbildning skall ske ocksi1 i 
dessa fall. Det l.;an piipekas att det kunnat konstateras att inte ens banker 
alltid varit tillriiel.;ligt nhservanta i dessa fr;igor. Siisom hetllllah i utred
ningens direktiv hör man diirfiir s.i liingt miijligt söi.;a undvil.;a ofta före
kommande iindringar p;i detta omriidL~. 
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lkt hör vidare bcaktas att hiijning av tillaggen yttcrligare flirstiirker dc i 
flera sammanhang diskutlTade ko11sckve11snna a\· u1m;itning aY iivnhypP
tek. Om iwcrhyrotcket inte :1r pantforskrivct i andra hand tmde det 
vanligaste vara att hypoteket före fiirsiiljningen utmiits i allmiint 1ich/dlt:r 
cnskilt m;il. Om utmiitningsriintan hiijs till 10 'i nd1 fiirs;lljning sker ell i1r 
efter utmätning innebiir detta att ··utomst;iende·· borgen;ircr kan triinga si).! 
emellan t'astighehkreditgivare med 2'i '; av varje panthrcvshelorp. s;, 
liinge obel;lnat överhyp11tck kan ut miitas med dcn fiir111{1nsriitt pantbrevet 
ger kan fastighetskrediten urholkas hiirigenom. Denna verkan accentueras 
om utmiitningsriintan hiij~ och den kan komma i strid med principen att 
fastigheter som kreditP!1jekt biir i första hand komma dem till g1lllo som 
liimnat kredit mot säkerhet i fastigheten .. A. ven om man anser det rimligt att 
de liingivare som beviljar toppliin fitr sji1lva skydda sina fordringar i nuva
rande riinteliige. genom all t. ex. kriiva ytterligare siikerhet eller genom att 
bevilja liin först efter inhiimtade kredituprlysningar. iir diirigenom inte sagt 
att man bör godta att deras situation dessutom fiirsiimras genom att andra 
borgeniirer ges möjlighet att med oprioriterade fordringar fiirhigii dem i iin 
större utstriickning iin vad for niirvarande iir fallet. 

Stadshypotekskassan har anfört som skäl för yrkad höjning av utmiit
ningsriintan all hypotcksfiireningarna diirigenom skulle fa större miijlighe
ter till att ge anstiind vid betalningsdriijsm~il. Detta iir ov~·dersiigligt vad 
giiller den bngivare som har biista förmiinsriitt. Förhällandet blir emeller
tid det motsatta for de bngivare som liimnat toppif1n. eftersom mera av 
fastighetens viirde gar till hiittre prioriterade borgeniirer om utmiitnings
riintan höjs. 

Vad härefter angiir behovet av höjning av utmiitningsriintan vill RSV 
anföra följande. 

Till en hö1jan biir konstateras att antalet ansökningar om exekutiv fiir
s~iljning har ökat under senare iir. Däremot har antalet genomförda fors~ilj
ningar h~lllit sig relativt konstant. Exekutivt siiljs siiledes alltjiimt omkring 
400 fastighetn per ;1r. Huvuddelen av dessa iir fritid~hus. Som bekant 
finansierar stadshypoteksföreningarna inte hebyggande av fritidsfastig
hcter. 

Enligt urrgift i promemorian har stadshypnteksföreningarna och Bofab 
under 16 m;lnader bevakat fordringar vid sammanlagt 54 auktioner. Spin
tab har under fyra miinader bevakat fordringar vid I o försiiljningar. Detta 
bör sättas i relation till antalet lilneobjekt. Friin stadshypotekskassans 
ftrsberättelse 1979 kan inhämta!'. att stadshypoteksföreningarnas ute
stiiende 1;1n fördelades p<I över 220000 fastigheter. 

Enligt uppgift i promemorian har tilläggen inte riickt till i sju av de 70 fall 
där nämnda lii.neinstitut hevakat fordringar. Förlusterna har i belopp upp
gått till sammanlagt 19 900 kr. Detta kan jiimföras t. ex. med stadshypo
teksföreningarnas utcstilcnde liinesumma som 1979 uppgick till över 6'i 
miljarder kr. - Det bör ocksä erinras om att det belopp som lilngivarc inte 
fött ut vid den exekutiva försiiljningen naturligtvis senare kan utsökas hos 
gäldenären som vanlig oprioriterad fordran. Det iir därför inte säkert att 
förlust vid exekutiv auktion behöver slutligt stanna pii l{1ngivaren. 

I promemorian har vidare närmare undersökts de exekutiva fastighets
försäljningar som 1979 och första mänaderna 1980 skett i Stol:kholms och 
Uppsala län. sammanlagt 47 forsiiljningar. Inte i n{1got av dessa fall hade 
det hänt att bottenlånegivare skulle ha gjort förlust. 

Intressantare för ställningstagandet i förevarande fri'1ga iir emellertid den 
omräkning av 19 försäljningar som utredningen gjort för att utröna om 
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til!iiggcn skulk ha riidd \Hl1 l<incn ha\k l\ipl mcd dt.:11 r<inl~1..,0111f.11. g<1lkr. 
Den hypot<=tiska utr~ikningen gcr vid handcn alt i 11 fall !'\X'.() skulk 
tiWiggen. heriiknadc med h r; utmiitning,riinla. varit tillriickliga för att ge 
hottenlimeinstituten full bdrning. En hii_inini,: av utmiitning,rii11tan till 
10 '}skulle nH:dfört all ytterli!,!<ll"e fem fiirsal.inini,:ar hade 'kelt utan fiirlu-
ter fiir hottenl<inein'ilituten. I tre fall -;kulle utmi1tningsri1ntan fatt hii_ia-.; till 
över 10 r:;. for att tilliiggen skulle ha r<ickt. 

Det kan anmiirkas att 0111 liinen i verklighcten liipl mcd I I. 7 '; rim ta 
kunde bngivarna troligen i n~tg!ln man ha anpassat sitt handlandL' lbrcflcr. 

Enligt RSV, mening visar dcl a\· 111rcdningen prL·senterade malcrialct 
inte att hottenbneinstitutt'ns hdwv atl tiicka förluster vid e.\ekutiv fiirsiilJ
ning iir av siidan omfattning att det nu 'kulle kriiva' <itgiirder f1-ci11 slahm<tk
ternas sida. En riinteh1)_jning ... negati''' elkkter - av \'ilka ... omliga palalah 
i nitgra yttranden i den tidigare remi,somgi1ngen - har inlL' niirrnarc di-;ku
terats av utredningen. RSV kan diirfor inlt: finna 'kitl att nu genllrn provi
soriska lagstiftningsiitgiirder fi.irstiirka hotlenliineinstitutens stiillning 

Bo.1·111d.1.1·t.\"1"1'/11·11: Svar har inkommil fr;in 19 st liinshostadsniimndcr ud1 
Wnsstyrelsen i Visbv. vilka bifoga' Jt:nna ;.krivelse. Niistan samtliga till
styrker en hö.ining av utmiitningsriintan fdn fi till 10 pro<.:ent samt att en 
si:tdan höjning genomfors provisoriskt 1 avvaktan p<i clt slutligt stiillningsla
gande. Flera har uttalat sig positivt liver förslaget alt ktippla utmiitnings
riintans storlek till diskontot. Ni'tgllil kritik över övergiingshc-;tiimmclscr
nas utformning har intc anförts. Bostadsstyrclsen delar denna uppfallnrng. 

Bostadsstyrelscn tillstyrker en höjning av utmiitningsriintan-, s1orld; l.ll'h 
ett provisoriskt genomförande av hil,iningcn. S1yrelsen har vidarc inte 
niigot att erinra mot de forL"slaµna ÖVL'rg<ingsbe-,Uimmel-.crna. Vad gi1ller 
en koppling av utmiitningsriintan till Jiskontl1l iir styrelsen positi\ till att 
frågan ytlerligare övervägs inom utredningen. 

Vad giiller höjning av den fasta delen av tilHiggct har hostadsstyreben i 
yttrande 197~-\l I -04 till just it iedepanemenlct till styrkt Sveriges Stadsh\ -
potckskas'>as förslag. I dr.: nu avgivna yttrandena an'>er !lertakt at I d..:n 
fasta delen hittills varit tillrä<.:klig. Nagra tillslHker cn höjning. Nagot llera 
avstyrker en s{1dan. 

Bostadsstyrelsen anser - hl. a. mot bakgrund av de nu avgivna svaren -
all den fasta delen av tillägget iir tillrii<.:klig: för host<1dsverkets nuvarande 
indrivnings verksamhet. Den framtida utve<.:klingen av riintcliigt:t kan givet
vis ändra situationen. Skulle utredningen finna alt ett allmiint intresse 
redan nu föreligger för kreditgivare pil fastighetsmarknaden alt höja den 
fasta delen av tillägget i rnlighet med det av stadshypotekskassan fram
förda förslaget. tillstyrker styrelsen en 'iiiJan hö.ining. 

Lii11shostadrnii111m/1·11 i U{JfJ.rn/11 liin: Vi har gjort ni1gra heriikningar med 
olika räntesatser för att se om nuvarande tilliigg riicker till för niimndens 
eventuella fordringar. Beriikningar har bl. a. gjorts fiir ett hostädslt111 med 
riintelän diir den sammanlagda skulden uppgär till 33 200 kronnr od1 diir 
säkerheten endast bestiir av ett pantbrev på 19900 kronor samt iiverhypo
tek pa bottenlånet. Tack vare överhypoteket pii hottenlänet torde n<imn
den inte göra nagon förlust p~I ett s{1dant lån med nuvarande storlek pi.i 
tilläggen. 

Bt:tr. bostadslånen synes det inte föreligga nitj!on risk för förlust med 
nuvarande tillägg och nuvarande riinteliigc. En anledning till detta är bl. a. 
att räntebidrag utg{ir för dessa lån \'arför det inte blir n[1gra stora riintckost
nader för låntagaren att betala. 

Fiir de Hin som inte iir beriittigade lill räntebidrag. l. e.\. enerj!iliinen kan 
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det \ara befogat med en h<i.inini; <I\ tilli1ggcn. ~kd 1111var;1ndc r:111tcsal\cr 
kan del knappast upp-;t;i nagPn fiirlw.t. men om r;ink-.;11\en fi1r de statlig:1 
liinen -;kulle stiga till D '; bn det bli ri-.k fiir l"iirlu-;t. I dessa iircnden finns 
det _ju inte hdkr n<"ig11t i1\·t.:rhvpolek pantfiirskrivel. Niir det gitller energi
l;inen ligger siikerheten i en dd iirenden irwm ett ganska hiigl fiinn;insliige 
varför del inte heller iir br;111111 till:iggen h1ijs fiir my<.:kel. 

Med hiinsyn till ovansti1ende torde det for ni1mndens del rii<.:ka med all 
utmiitningsriintan hil_js till 111 r;. Ni1gra na<.:kdelar med all denna riinta hii_is 
omeddbart kan vi inte finna. Denna hi1jning h11rde ;iven kunna beh;illas 
permanent. 

l.ii11.1ho.\tad.111ii11111d,·11 i ci.1t<Tci1t/1111d1 lii11: Det allmiinna ri111teHige1 h;tr 
som bekant stigit markant under senastl' itren. Detta giillcr iiven den 
statliga bostadslitneriintan. I de llesta bostadsli111eiirenden fi.lrekommer 
riintehidr;1g som betydligt <inker boendekostnaden tk fiirsta aren. I dessa 
iirendcn debiteras litntagarna e.i ni·1g11n kostnad titan bidraget iir ofta si·1 stort 
alt belopp utbetalas kontant under de allra forsla aren. Delta hindrar iind;i 
inte att t. ex. boltenli111giYare kan nödgas begiira fiirsiiljning av fastigheter 
tillhöriga lantagare som ar fiir-;umliga med alt skiita bottenl<"inekostna
Jerna. I dessa foll drabbas Wnsh11-;tadsniin111den indirekt 1 id forsiiljningen 
och har att bevaka sin fordran. Riintesuhventionerna iir ett temporiirt stlid. 
Dessutom förekommer alla liin utan riintehidrag. Selian I juli 1979 kriiver 
niimndcn som regel ej heller andrahandspantriitt till framhirliggande pant
brev. 

Niimndens uppfattning iir den att en hii_ining fri1n h till I Il pn1cents 
utmiitningsriinta hör faststiillas. Denna uppfattning styrks av de kontakter 
nämnden under hand tagit med Sparhanken (htcrgiitland. Norrköpings 
stadshypoteksfiirening och länsstyrelsen. 

l.ii11shc1stads11ii11111de11 i /\ru11ohags /ii11: Niimndcn har till dagsdato inte 
gjort n;igra förluster vid exekutiva auktioner pga att tifögg och riinta enligt 
JH 6:) varit otillrii<.:klil,!t. Diircmut har vid ni1got tillfallc bottcnliinegivare 
f1samkats s~1dan förlust. 

I den nya situation som intriitt i 11<.:h med att niimnden vid utbetalning av 
nya li111 endast undantagsvis kriil'a andrahandsp:111trii1t i framförliggande 
siikerhetcr m~iste det ur niimndens synpunkt ligga en ri'ik i att tilliigg och 
riinta enligt JB 6: 3 blir alltför stort. Niimndens bedömning iir att vi har 
mera att förlora iin att vinna pii en utökning av niunnda riinta och tillägg. 

Vad som. enligt niimndens uppfattning. iir den största orsaken till att 
förluster kan uppst{1. iir den li1nga hanliliiggningstidcn hos friimst övcrexc
kutor (()EJ. I stiillct för en ökning av utmiitningsriintan hör allh[1 en 
snabbare handl:iggning hos friimst ÖE prioriteras. 

Sammanfattningsvi~ av'ityrker di1rfiir liinshostadsniimnden h{1de den till
fälliga ökningen av utmiitningsriintan och den skisserade iindringen av 
tillägget och utmiitningsriintan. 

Lii11sho.1·1ad.rniim11dl'l1 i Ble/..i111-:,· /ii11: Antalet exekutiva auktioner i liinet 
avseende statligt bcliinadc bostadshus har varit ganska ringa under senare 
i\r. Storleken pii de nuvarande tilhiggcn enligt JB 6: 3 har hittills inte varit 
niigot problem för nämmJcns del. Vi ldinncr ink ht·ller till nilgot fall diir 
bottenkreditgivarna gjort förluster till följd av att dessa tilliigg skulle vara 
otillräckliga. 

För länshostadsniimndernas del synes en hiijning av tilliiggcn till övervii
gandc delen medföra nackdelar niir det giillcr siikcrhetcn för statsli\ncn 
eftersom niimndernas inteckningar som regel inte har biista formiinsriitt. 
De nuvarande tilläggen iir också tillriickligt stora för att trygga niimndernas 
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hdlll\ av inl..:cknin).!'';ikt.:rhc·t 111..:d lk rutiner "'111 11ur111;d\ till;1111p;" fur 
indrivninµw<.:rk,amh<.:t<.:11. lkt ;1r 1id,-,;1 ;111µ..:l;iµ<.:t ;1tl hotlL'llkrt.:dil).!i\arna 
ini<.: bt<.:r sina indrivninµ,i11g;irdl'r driija !"iir J;inµc· da dl'lla 1"1ir ml'd 'it: att 
formi"in ... r;iltl'll för ni111111d<.:rna' l;ind1irdringar for.,.1111ra,. 

Dl' ;indring;ir 'lllll fiirl'tagih dl't ... l'na,tc ;irL'I i ·'·' ~ llFI: 0L"11 till:1111p
ningsfilrl'skril'tl-rna till dl'nna ~ :1r a\ .;tur hL·tnkl'L' il"raga om lonn;in,lagl't 
flir n;imndl'rnas fordringar. lk"a rq!ler medt"or att namnd..:rna i n\·a 
l;ineiirl'ndl'n -;om regl'I intl' har nagun ;1ndrahand,pantratt till intec·kni11gar 
ml'd flirman--ri1tt framfor q.:na intl'ekningar. Samtidiµt Lir 111;1n ri1k11;1 llll'd 
alt n;ir liinsbostad,niimndnna avst;ir fr;in Lknna pantr:itt 'a l-.llllllllt.:1 dl'n i 
sliillcl alt ianspr;iktagas a\· andra li111µi\ are till -;i1kerhL·t for toppli1n l'll..:r 
andra kredill'r for L'.\L'mpl'lvi' bilkiip. \ aru..,kulder l1d1 rl''<'r. lk n\·;1 reg
krna L'nligt :.n * HFF kan ocks;1 i -;;irskilda fall inbjuda till 111anip11la1iunl'r 
for att tillgodosL' l'nskildas intrl'ssl'n fiirl' det ;dlm;innas. I k ;ingin1a h..:
._1:1mml'lsl'rna medvnkar ';ilcde.., till en for.,.1111rad l"iir111:1n,r;itt fiir n:1111n
dl'rnas liinefonlringar. 

Pantbrevsutredningen.., fiirslag om höjning av u1111;1tning ... r:1ntan far 
L'llll'llertid inte bara bedilma.., med h;rnsyn till hur n:1nrndernas ..,;ihnhetn 
pavl'rkas. UtrL'Uningen rm:nar att kreditinstituten har svi1righetL'r alt med 
nu giillande tilliiµg uch rirntdiige trygµa sina hottl'nl:indurdringar. \Lin 
hiinvi ... ar till vis... undersökning diir man lllllL'rat att hankcrna i n;igra fall 
gjort fiirft.1..,lL'r. som kunde undvikits om tilli1g)!en L'nligt .lll <i: 3 varit hiigre. 
Det framg[1r dock inte ;I\ undl'r.,iikningL~il i vilkl'n miin bankl'rna .,_jiih a 
medverkat till dessa forlustl'r genom tid ... utdr;iht l'lkr anst;ind nwd 
imlrivningsi1tgiirdl'rna. 

Det nuvarande hliµa riintebigl't medfor n;1turligtvis hl'hov a\· st1i1Te till
liigg iin tidigare. En hiijning a\· tilliiggcn medfi.ir samtidigt att lk-;sa k:tn hli 
onödigt höga n;ir vi far ett liigre ri1ntcliigL'. !\fan miiste ocb;i "e till att 
kreditinstituten liimnar rull bdi111ing a\' pantbrl'ven niir UL'l giilkr bottl'n
hln. 

Enligt liinsbostadsn:1mndens mening far det anses rimligt och godtagbart 
all utmiitningsriintan höjs fr<111 h till 10 pro..:ent. Ni1gon hlijninµ av den fasta 
dekn av tilhiggct hör diirl'mot enligt vi1r mening intl' tillstyrkas fran ho
stausverkets sida s;1vitt m,in inte kan t"öretl' -,ynnerligen starka l'lkr t \'ing
ande skiil hiirfor. Den hittill.., redovisade utredninµen gn inte tillriiåligt 
slöu för en <1dan höjning. Dl't kan och.sa it"ri1ga<it t;i" tim nagon yttl'rligan: 
utredning i denna fri1ga iir bl'hlivlig. 

l.iin.\.\/_\"/"1'/\1'11 i Srod.ho/111.1 lii11: Linsstyn:l..,L'n har den 10 januari 1978 
avgl'tt yttrande över en framstiillning fran ktinungarikl'I Sveriges stad-.hy
polekskassa ;111g;iendc iinuring av o kap. _,~jordabalken. Framstiillningen 
avsåg iindring av såviil Jet fasta till;igµet som den riirliga utmiitningsri1ntan. 
Länsstyrelsen ansäg sig vid denna tidpunkt r<·i anförda skiil inte kunna 
tillstyrka framstiillningen. 

Om del ansiigs all iindring iindii horue 'ke kunde liinsstyrelsen - efte1-som 
viss utredning saknades - endast tillstyrka att utmiitningsr~1n1an höjdt-s till 
10 procent. 

SL'uan stadshypotckskassan gjordl' sin framsUillning och denna rerniss
bchandlades har förh{\llandcna i !lera avseendl'n foriindrats. Riintl'niv(111 
har <;tigit ytterligare och sedan l'tt par ;ir synes viirdcstcgringen pii fastighe
ter ha avtagit. Möjligheterna att uppta liin och skaffa krediter mol siikt:rhet 
i fast egendom har minskat avseviirt. vilket naturligtvis hi1mmar omsi11t
ningen. Den som av olika skäl m;istl' si1l.ia sin fastighet idag lH.:h inte har 
möjlighet att "viinta ut" en köpare kan !..omma att upptiicka att marknaden 
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;ir klirarcns och att han kanske: ;ir tvungen att s;il.ia till l;igro: pris l•Ch ligga 
kvar med en s. k. s;il.iarrevcr>. 

Alla dt:ssa omsUindighctcr som idag fi1rsvi1rar m;lnga frivillig;1 fastighcts
försiiljningar invt:rkar naturligtvis nt:gativt iiven pa exckutiv;1 for,iiljningar. 
Förutom alt de hidrar till alt antakt ansiikningar om exekutiv forsaljning 
ökar. mt:dför Je ocks;i att handliiggning,tidcrna blir liingre. dtero.,om anta
let spekulanter till föl.id av dt:t l!konomiska klimatL'l minskat och liinsstyn:l
sen diiri"iir kanske iir tvungen alt hidla tvä dler l. Ll. m. tre auktioner innan 
en fastighet blir siilJ. 

Mot bakgrund av Jet anflirda och Jii man intl' torJe kunna viinta sig 
niigon väsentlig neJgiing i riintdiiget inom i.lvt:rskiidlig tid. tillstyrkn liin'
styrclsen den föreslagna iinJringen till 10 rrocenl. 

Annan övergiingshesliimmclse iin den utredningen föreslagit torde inte 
vara nödviindig. 

U1red11i11i.:n1 1111i.:1le11.te fi"irl'tt1g.1i111cck11i11g: Utn:dningen ang. fiirctags
inteekning har tidigare. i december 1977. yttrat sig iiver stadshypotekskas
sans dil remith.:rade framsUillning om alt horg.:niirstilliiggct skulk höja>. 
Oen giingen förordade utredningen att tilli1gget - som enligt utredningens 
mening inncfaltar en prohlematisk riittslig kL'nstruktion - inte: horde hö.ias. 
eftersom man därigenom skulle försbrka Jcs... a1·igsidor. Niigon anledning 
att överge Jen stilndpunkten anser sig utredningen ink ha. M.:n om Je 
rrohlem som fiiranlelt framstiillningen och panthrevsutreJningens filrslag 
skall liisas ge1wm att borgeniirstilli1gget hiijs r[i ni1got S:itl. si1 iir otvivelak
tigt exekutionsriintan den del av tilliigget som kan lHi.ias med minsta fiir
stiirkning av tilläggets avigsidor. Utredningen vill i sa fall för sin del 
förorJa att exekutilmsriintan knyts till diskontot. t. ex. pil det siitt man 
gjort i 49 ~ sjölagrn ( IX91 :Yi s. I). Intill dess slutlig stiillning tas hiir 
panthrevsutredningens rrovisoriska lösning kunna genomföras: det fiirut
siitter givetvis att nuvarande riintel;ige .:j kommer att sjunka mycket pi·1 
kort sikt. Utredningen ang. foretagsinteckning ifr;igasiittcr om inte exeku
tinnsriintan lämrligen hiir höjas samtidigt i 6:3 J H och ::!nH sjlilagen. 

S1·aii.:c.1 adl"llkar.111111/i111t!: AJvokatsamfundet Jelar uppfattningen. att 
hela konstruktionen med tilliigg kan höra omprövas men avstvrker genom
föranJe av en provisorisk lagiindring. 

Inledningsvis vill samfundet heriira Je skiil. som talar för 1otalomli1gg
ning av det nu giillande systemet. lJnJer det lagstiftningsarbete. som ledde 
fram till nuvarande hestiimmelser diskulcrades ingiiende fri1gan om pant
rätt skulle innehiira siikerhet genom tilliigg utöver panthrevets nominella 
bclorp. Bäde departementschefcn och lagr(1det tycks ha haft sympatier for 
ett system. där pantbrev -;kulle giilla blott till sitt nominella belopp helt 
utan till~igg. AvgöranJe för den valda lösningen hll'v emellertid kn:ditinsti
tutcns bestiimda önskemill om S<iJan konstruktion. att liinets kapitalbelopp 
kunde sammanfalla med pantbrevets nominella helopp. Vid konstruk
tionen av tillägget efterstriivaJes att tilliigget tiicktc de riinteanspnik m. m. 
som normalt kunde förväntas men inte av-;eviirt översteg summan av 
s[1dana anspråk. 1Av lätt insedda skiil kan även ett for högt beriiknat tillägg 
medföra olägenheter. l Det gi1llde alltsi1 att försöka finna ett ""lagom .. stort 
och riktigt konstruerat tilliigg. I medvetande om rimteliigets variationer 
ifrtigasattes att lilta utmiitningsräntan följa Jiskontol men denna tanke har 
slutgiltigt ('!) avvisats av kiirlagsutredningen. tSe niirmast Westerlind: 
Kommentar till Jordabalken 6 kap .. siJ ::!94. not I ::!a.) 

I Jetta sammanhang kan framh;illas. att lagstiftningsarhetet fram till 
jordabalkens ikraftträdande präglaJes av en rMallanJe osiikerhet betriif-
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fande just konstruk1i,1nen av tilli1ggct. Hiir ii-;yftas 1,iirskilt lag:indringen 
SFS 1971: 1209. varigenom man snabbt bröt med tankq!i1ngar. som tidigare 
i lagstiflningsarbekt redovisat-.. siisom viiscntliga. 

Det iir urrenhart all det le1rnla tilliigget till ranthrn·ets nominella hclorr 
kan \ara ""lagom·· avpassat endast om det allmiinna riinteli1gct i1r n;ig1xl1111-
da fast. Sii hade situationen i stort sett ocks:i \'ari1 under hela efterkrigsti
den fram till JB:s tillkomst. Diircfter har emellertid ri1111cnivi111 forhatt att 
stiga. p{1 sistone ganska dramatiskt. Nf1gra \'iisentliga andringar a\' nuYa
rande riintenivi"i kan just nu inte skiin.ias. N uvarandc riintcli1ge biir emeller
tid uppfattas som en piirninnelse om att riintan kan komma att bildc stiga 
och sjunka avsevärt i det fangn: tidsperspektiv som en h1gstiftare har att 
arbeta med. Därmed föriindras emellertid forntsiittningarna for tilhigg av 
nuvarande konstruktion oavsett vilka procentsatser man väljer för f;p;t 
tillägg m:h för utmiitningsriinta. 

Det rraktiska resultatet av att anviinda tilli1gg av nuvarande kon·itntk
tion (men eventuellt med andra procentsatser) miiste bli. antingen 1vid hiigt 
räntcliige) att man kan bevilja liin endast med belopp som understiger 
pantbrevets nominella belopp eller <vid Hlgt riinteliigel att andrahambpant
s~ittningar blir en mera frekvent företeelse. varigenom sv:iriwerskadlighe
ten tilltar. 

De skäl. som enligt advokatsamfundet'> mening talar rmll den före,lagna 
provisoriska lagstiftningen. är följande: 

Provisorisk lagstiftning medför alltid pniblem och blir tillgripas endast 
om starka skäl talar darfor. Samfundet hiinvisar till vad som anförde~ i 
tidigare remissyttrande rörande den risk for riittsfiirluster som en lagiind
ring kan medföra för dem som inte yrkesmiissigt sysslar med kreditgivning. 
Panthrevsutredningen'i undersökning av riinteforlustn vid exekuti\·auk
tioner synes visa. att giillande regler inte leder till fiirluster av mer pillaglig 
storlek och omfattning. Inte heller i övrigt har anförts niigot skiil av allmiin 
betydelse för den provisoriska lagändringen. Uppmiirksammas skall ocks~i 
de möjligheter som finns att undanröja piivisade oliigcnhcter irwm ramen 
för gällande lag. Kreditinstituten torde kunna iindra -;ina rutiner s;i att 
pantbrev fordras till högre belopr iin liinet. I den m<'in exekutiva för-;älj
ningar kan dra ut p[i tiden diirför att tidsgriins saknas. da Kron,111 ar 
ulmiitningssökande s~l.som skatteborgeniir. har h\_1rgc11~1r alltid möjlighet all 
själv ingripa genom exempelvis lagsökning. 

Föreslagen provisorisk lagstiftning skulle - tviirtemot vad utn:dningcn 
påstår - medföra siidana ri.;ker för innehavare av toppinteckningar all 
särskilda iivcrgångsbcstiimmelser blir niidviindiga. Hiir skall inledningsvis 
påpekas. att fastigheter som gär till exekutiv försiil,ining är torrintecknade 
i större omfattning än normalt. Vederbörande fastighetsiigare fi1r antas ha 
utnyttjat fastigheternas kreditviink till det yttersta. innan han tvingas 
upphöra med ränte- och skattebetalningar. Det ökade skydd "'im kreditin
stituten fär genom den föreslagna lagstiftningen kommer diirflir att i före
kommande fall medföra motsvarande förlust för innehavare av inledning
ar med sämre förmånsliige. 

Det finns ingen anledning att gynna den ena pil den andres bekostnad. 
Pantbrevsutredningen har uppmiirksammat denna frägesUillning men anser 
den av olika skäl sakna betydelse. I första hand anföres att den föreslagna 
provisoriska lagstiftningen endast avser en marginell rlintciindring. I sii fall 
framstär den provisoriska lagstiftningen inte som siirskilt angeliigen. -Det 
görs vidare glillande säsom ett avgörande faktum. att det även under 
nuvarande forhfdlanden iir svärt och ibland omöjligt for innehavare av högt 
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iiggandt: inteckning;ir all h.:diHn.i '>ill v.:rklig<t fi1rman..,li1gc·. )klld ;ir du.:k 
en helt <1nnan sak iin all bl''>t<tl'lldl' c:i\·ilrathliga forh;1llanden i111dr;1s gL'fhllll 
prnvisl1risk lag-.;tiftnin!,!. -Slutligen iiheropao; alt d.:11 ;tllman11;1 pri..,sll'gring
en pii f;tstigheter fortliipande gor panthrl·verio; vi1nk tryggart:. Dt·nn;1 pris· 
utveckling synes emellertid nu vara bruten. hir tkra k<ttt:µorin t:nfarnil_is-
1111.., och fritidshu.., kan rn<tn fnr narvaramk pavi ... a en f;tllande prl',ut \ eck
ling. Diirtill kommer <tll insolventa f;"tighehiigar,· ofta f<1rsurnm;1r all 
undnh;ill;1 sin<t fastiµhL·ter. vilket nelh<itler vi1rdt:t. 

Fr;ig~1n om iiver.i:!iingshestiimmelsn far diirflir an'><:'> vara helylkl..,cfull. 
L'.tredningcns skrivelse redi1visar ini<: i1\'en·i1ganden 1Hn mots\ arandc 

imdringar i s_iiilagens panthre\ 'regler. Sedan deparll'mentd 11ndn hand 
anmod;tl samfumkt ;111 yttra sig i1\·en i den fri1ga11 anl'iire.., fiil_i;!ntk. 

I pr;1ktiken har tkt visat sig att panthrevssysternet efter 1973 ~ir-. i111dring
ar i ~jölagrn fungerar mindre vid. Detta sammanh;inger h11vulktkligen med 
att den s\enska panthrevskonstruktil111en :ir mycket <trq!en vid en inter
nationclljiimforclse och panthrt:v i -.kcpp 11tnyttja..,_iu orta ~om si1kerhet vid 
upptagande av kn.:ditcr utomlands. Konstruktilllll'n llll'd ett siirskilt tillaµg 
har i internationella sarnmanhanl! visat sig svar all förklara och \:diar 
ll~i1kt•rher <1m ~i1'>pantri1ttens innt:biird. Fn iindring a\ pantreglerna hiir 
1ivervi1gas och detta gidlcr inte minst '>tadgandet om tillagg enligt 2n4 ~ 
sjiilagcn. Emellertid itr fri1gan om tilli1ggct inte isoler;1t ;t\ sadan hl'lydel'>L' i 
frag:a om krt:dit i skepp. att en sl'parat iindring p;1 denna p11nk1 itr moti
\'Crad. Tvi.irtorn <.kulle sannolikt en hiijning av tillagget kunna rnedfiira 
komplikationer i ;·1hkilliga av de i allm;inhet rclati\'l l{ingsiktig<t laneavtal 
som tiiliimpas pii skeppskreditomradet llCh rnedfim1 kra\ pi1 iikning av 
siiknhctcn friin de kreditgivare som inte innehar panthre\ mt:d hi1sta riitt. 
Samfundet filrnrdar diirför att iindring p;I denna punkt sker endast i sam
band med en allmiin revisilln a\ \iiilagcns pantrcglcr. 

S1·aigc.1· r1'd11ri:fiirl'11i11g: Det framgi1r av remisshandlingarna att utred
ningen ingilende analyserat utfallet a\ ett antal exekutiva auktioner pi1 
fastigheter under ;iren 1979 och llJXO samt alt man dar\'id kunnat nlltera en 
stigande förlusttendens för hypotebinstituten. Med hiinsyn hiirtill har 
Redareföreningen inga invimdningar mot utredningens förslag om en r;inte
höjning:. 

lhremllt torde icke ni1got lika triingandL' hclwv föreligga fi.ir en imdring 
av sjiilagens mo1sv;1randl' bcstiimmelser. ~ 264. fiirsta stycket. tredje punk
ten. riircning:cn iir diirfi.>r införst~idd ITIL'd att iiven·i1gamkn betriiffande 
sistniimnda paragraf for anst;i till det sluthetiinkamk· som kan viinta'> 
relativt snart och föruhiittcr dii alt 1..kn nu föreslagna {1tgi1rdcn icke i nag:llt 
avseenJt: föregriper utredningen.., stiillningstagandc till principfragor an
gilende till~iggen. 

Fiirslagct innefattar icke siirskilda övergirngsb.:stiirnrnelser. Dii ;itskilliga 
osiikerhctsfakton:r betriiffande utfallet av en c.xekntillll alltid föreligger 
och med hiinsyn till det starka illlre"ct av att en itndring a\ tcmpllriir natur 
blir liitt all tilliimpa iir för1..·ningen infiirstadd rned att siirskild;1 iwergiings
bestiirnmclser icke föreslas. 

Redarcföreningcn ansluter sig salcdes till den a\ utredarl'fl föreslagna 
iitgiirden och utgi1r dii llCksil fran alt den vidtages utan dröjsmitl. d;i 
avsikten med förslaget annars kan komma att fiirfelas. 

S1·crigcs .fi'irenings/11111/..,•r.1 fi'ir/11111d: Kllnungariket Sveriges stadshypo
tcbkassa har i skrivelse den 25 augusti 1977 fiireslagit att den fasta delen 
av tilliigget hiijs fr;in 15 till 20 procent och att den s. k. 11tmiitningsriintan 
höjs fn1n fi till IO procent. Förbundet har i remissyttrande tillstyrkt en 
s[1dan iindring. 
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L'tn::dningen fon::sl;ir nu i a\'v;1k1an pii -;i11 -;lu1lig;1 ,1;1llningslagamk ,,,m 
en rnn isorisk iitg:inl all 11tm:i1ningsr:intan hiij, friin 11 1ill lll rn11.:cnl. 

Fi.irhundct vill inb.lningwi' .:rinra um de rcgkr ""m g;illde fl.irc ikral\
triidamkl av nya .IB. Lnligt 1ko.;sa :1gdc in1cd;ning,h<1vare \'id l'\ckutivauk
ti1m bevaka, utiiver inlt:i:kningcn-; ht:la kapital. r:inla fri.in en tidrunkl l' i1 
;lr fön: ulmiilning I. o. rn. dagen för k1ipeo.;killingsfiirdl'lningen dkr den 
riintesah >.om anga\·, i inled;ningsrcvnsen. D;irutövcr iigde h11rgcn:ircn 
bevaka indrivning,kostnader i den man delta - vilket 111"1;1 var falk! - var 
stipulerat i intei:kningsreversen. 

Anda fram till l:ingt in p~i 19h0-talct var den stipuler:1de intl'i:knings
riintan 6 procent. vilket överensst:1111de med oi:h iiven översteg den r:m1e
nid som giillt under l'n foljd a\' fa. Fiirst under senan: delen a\ 19<,ll-t;ilet 
kom intei:kningsriintan att hiija" 1ii:h anpassas till de "tigamk riintorna. 

lnomjlirdahalksulredningen ans;igs all de n~·a tilbggsregkrna malericllt 
skulle ge ungefär samma utfall som de 1idigare 11ch i va1je fall ge horgenii
rerna ett tillriickligt skydd. lkl lasta tilbggel I '.i prucent nwisv:1randc 2 1 i:2 
iirs riinta efter <i procent 11ch ulmiitning,riintan iiverensstiimdc med den da 
giillamle "lagliga .. riintan. Inom bankerna \'ar man dock allm:mt av den 
uppfattningen alt de nya reglerna innehar en försiimring. i synnerhet 11111 
det allmiinn<1 ränkHiget -;kulle ft,rhi1t1a alt stiga. 

Vad som diirctkr h;mt :ir att riintorna i del ni1rma'1..: flirdubblah od1 d..:n 
lagliga riinlan anpa ... sals hiircfter till giillande diskl)nto + 4 procent tf.n. 14 
procent l. 

Utredningen anför all beho,·..:t av en h~ijning av tilhiggel i for,ta hand 
hedömes med hiinsyn till hottcnlitneinstitutens situation. Flirhundt:! kan 
inte dela denna uppfattning. Tviirhim iir problemet hetvdligt allvarligare 
för de insti1ut ~om liimnar sekundiir- och toppl;in till disk1rn11ianpassad 
riinta. som idap stundom kan överstiga I 'i rroccnl. Den me111d som ulrcd
ningen anvi~ar for dessa in'>titut att siiker..,tiilla sig mot förluster av dcnn;1 
typ genom tilliiggssiikerhe1 i f11rm av hl. a. borgen iir enligt fiirh11nde1' 
mening helt förkastlig. Att hcgiira borgen sllm kompkmenl till en i och för 
sig fullgod siikerhet som endast pi1 grund av lagliga hq!riinsningar ime kan 
göras giillandc fullt ut iir ur hanketisk svnpunkt inte gudtagharl. Den 
möjlighet som iiterstiir iir att underhcliina pantbreven, en met1id som 
medför stora obgcnheter och - som utredningen framh:iller - kreditin,titu
ten hittills lojalt undvikit att tilliimpa. 

Utredningen bygger i allt vi'tsentligt pii material friin hottcnlilneinstitu
tens verksamhet och iir di11tiir relevant endast flir dessa institu1. De kredi
ter som gett upphov till cxekutiva auktiLmer har gcnlimgiiend..: löpt med 
förhiillamlcvis liig och fast riinta. inte i migot fall hiigrc iin 10.2 prni:ent. 
Trots detta har förluster inle helt kunnat undgiis. 

För de institut som liimnar sckundiir- och topplitn iir 'itualioncn stim 
redan framgätt helt annorlunda. Det material ... om r..:d1wisas i utrednin):!<.:n 
från affars- och sparbanker iir all för knapphiindigt för at l man diirur skall 
kunna dra några bestämda slutsaher. Förbundet vill i sUllet bcly~;a det 
aktuella liiget med ett konkret fall som iir under handli1ggning i en för
eningshank och som fiir hctecknas som fullt normalt. 

Uincbclopp 300000 kr.. pantbrev p<i samma hclorr. Rimtesats U pro
cent. riintetcrmin 6 man. Riinta till dagen for kl.ipeskilling jiimte kostnader 
84000 kr. (24 män .. diirav 12 m;in. handliiggning i liinsst.l Pantbrevet 
tifögg M 500 kr. 

Banken kommer i detta fall att drahbas ""en förlust r<i 19'.iOO. Vid en 
utmiitningsränta av 10 pnicent skulle förlusten bli 4_~00 kr. För-;! vid en 
räntesats av 11,3 proi:ent skulle banken undgi1 flirlu~I. 
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Delvis heror fiirluster av denna typ p;i om'>liindigheter -.um lanµi\·aren 
inte sjiilv riiJer över. förbundet syftar hiirvid l'riim.-.;t p;i handl;iggningsti
dcrna viJ liinsstyrelserna. Dessa tenderar att bli allt htni,:re och det i1r inte 
ovanligt att man utnyttjar den maximala normala tiden ett iir. UtrL·dninµL'n' 
egen unJersi.ikning bekr:iftar detta fiirh{dlande. Med den stegring ;1\' anta
let exekutiva auktioner som redan intri1tt och som siikerligen kommer att 
fortsätta kan man inte förviinta en fiirhiittring av detta förh;illande om inte 
särskilda åtgärut:r vidtas. 

Det nu sagda leder till slutsatsen all Jen fört:slagna hiijningen av utmiit
ningsräntan till JO proct:nt intt: iir tillriicklig för att tillgodose alla kreditgi
vares intressen. Mt:n dessas inbördes intrt:ssen iir i viss m;in mPtstriJiga. 
Ett topplåneinstitut har uppenbarligen hehov av t:tt större tilliigg iin hotll:n
lånt:instituten. Ur liintagarnas synpunkt kan likaledes motstridiga intressen 
föreligga. Vid ett högt tilhigg m;iste de längivare som liimnar Ian mot hiigt 
liggande panthrev betinga sig t:n stiirre siikerhetsmarginal som giir att 
belåningsmöjligheterna reduceras. Ett li.igt tilli1gg medfor il andra sidan att 
längivaren vid bristande riintehetalning snahht m~iste tillgripa indrivnings
åtgärdcr även i situationer diir dl hetalningsanstiind vore viil motiverat. 

Vid en sammanvägning av dt:ssa intressen finner fiirhundet det moti
verat mt:d t:n yttt:rligare höjning av tilhigget utövi:r vad utredningi:n flirt:
slär. Förbundet tinnt:r också övcrviigande skiil tala fiir att tillägget diskon
toanpassas pft liknande siitt som riintan enligt räntelagen. 

Med stöd av det sagda föresl;tr förbundet i första hand den iindringen i 
utredningens förslag att det rörliga tilliigget t"aststiills till giillande diskonto 
+ 3 procent. I andra hand kan förhundet godta t:tt fast tilliigg men bör detta 
då sättas till 12 procent . 

.'fre11.1-ka ba11/.;_fi'irc11i11g1·11:Enligt hanklbreningi:ns mening iir Jet angclii
get att utmätningsräntans storlek anpassas till dagens riinteliige. Bank för
eningen tillstyrker därför den föri:slagna lagiindringen. 

Såsom framg{1r av utredningens skrivelse har hankföreningen under 
utredningsarbetets g~\ng för utredningi:n framhiillit det niira samhandet 
mellan dröjsmålsränta och utmätningsriinta. Storlekt:n av dröjsmiibriintan 
beror hl. a. av diskontot. Om jämväl utmiitningsriintan anknyts till diskon
tot åstadkommes. enligt bankföreningen. en automatisk anpassning av 
tilläggets storlek till borgeniirens hehov av siikt:rht:t. Bankforeningen vill i 
förevarande sammanhang än en gäng hemstiilla att denna konstruktion av 
bestämmelsen överviigs av utredningen i det fortsatta utredningsarbett:t. 
Bankföreningen vill dessutom framhiilla att föreningen alltjiimt har den 
uppfattningen att även det fasta tilliiggt:t bör höjas. 

På närmare anförda skäl. bl. a. att fråga iir om höjning av endast utmiit
ningsräntan och inte det fasta tilliiggi:r. har utredningen funnit atl dt:t inle 
behövs någon annan övergångsreglering än en föreskrift om att lagiinuring
en inte bör omfatta fall då räntan har börjat löpa före ikraftträdandet av den 
föreslagna bestämmelsen. 

Bankföreningen delar utredningens uppfattning om att i nuläget ni1gon 
ytterligare övergångsreglering utöver vad utredningen föreslagit ej iir nöd
vändig. 

Avslutningsvis vill bankföreningen framhitlla att jämviil 264 ~ sjölagi:n 
( 1891: 35) bör ändras i enlighet med vad utredningt:n föreslagit. 

Sl'cnska sparha11k~fiiro1i11gl'11: Den f. n. till sex procent he11riinsadc 
utmätningsräntan. som enligt 6 kap. 3 * JB for med stöd av panthrev 
bevakas och uttas i samband med fastighetsexekution. har i dagens höga 
ränteläge och med hänsyn till de ofta forckommanJe onormalt !~inga viintc-
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tiderna hos e'd.:kutionsmvndighell:rna medfört iikad ri-;k fiir kreditflirlmter 
i rastighctskn:ditgirningen. Till dt.'lt;1 hi1r lk ingalunda het\'d..:lseli1-,a olii
g.:nhl'l.:r i l'iirh;illamkt till kumlkrchcn. -,llm 1"11lj1:r h;ir;1\ ,,ch innehar ;1tt 
kr.:diti;i\'ar.:n t\'ingas inta .:n restriktiv -;bllning i frag1.ir <Hll ansti111d m.:d 
heta I ning.:n. dii giildeniiren r<ikat i h.:tal ninµssvarighdcr oa\ -;ctt llrsak.:n 
till oeh omstiindighcterna kring dl·s-,a. De-,sa i uch för sig id . .: ii11skvi1rda 
konsck\'<:nscr kommer att vttnligarl' aeecntu.:ra-; hetriiffandc krediter. 
s.Hll utgivits dt.:r den scnastc hiijningen av diskllnll•t till ti1. pn11.:e11t l•ch 
dcn diira\' filrankdtla hiijningen a\ utli111ing-,ri111torna. 

Sparhanksfi.lreningen - som redan tidigare fra111hi1llit ubgenhl'lerna :t\' 

den nu\'arandc enligt föreningens mcninµ alltför bga utm<itningsriintan -
har med tillfredsstiilkh.: tagit d.:I a\' det nu framlagda fi1rslaget att iiver
g<ingwis. i avvaldan p;i resultatet <I\ utr.:dninµ.:m fortsatta ii\'erviiganden i 
denna fri1ga. lin1.:dclharl hiija riintesatscn för utrni1tningsriintan l'ran ,;e.\ till 
tiu proecnt. Fiireningen tillstyrker -;iilunda fiirslagl'I men vill samtidigt 
understryk;1 iinsk\'ardhl'lcn av en slutlig liisning enligt ,·ilkcn utmiitnin!!s
riintan enligt samma principer som i riintclagen anknytes till det vid var tid 
giillande disklintot. 

J\.1>111111g11rikl't S1·l'rigt'.\ st1lll.1/np1>tl'i;.1~<1s.rn: Sum framgar av skrivehcn 
lade stadshyputebkassan genom skriv..:ls.: 1977-0X-2'.i till justitiedcpart.:
mentct fram forslaµ till en höjning a\· panthre\'stilliiggl't fdn 15 till ~O 

procent och av utmiitningsriintan friin h till 10 proc.:nt. Kassans skri\'dsc 
överliirnnades till pant brevsutredningen för i.ivervitgande. Kassan har s<:
nare haft möjligh.:t att redovisa sina synpunkter för utredningen uch har 
hernstiillt llll1 en pnivisorisk hiijning i ;l\'\'aktan ra det slutliga utrl'dnings
rcsultatet. Mot bakgrund hiirav <ir d.:t anµ.:hig<:t filr styrel-,cn att till st~ rka 
utredningens förslag. Bclllivet av iindringen iir s;i stnrt ;1\t den hör g.:nom
filras utan dröjsmi.il. Annan livergiing-,hestiimm..:lse iin d.:n som föwrt.las av 
utr.:dningcn bör .:nligt st yrelscns m.:ning ej ifragakomma. 

Till de skiil for i1tgiird.:n som anförs av utredning.:n vill styrelsen liigga 
följande. 

Utvecklingen r•i kredit marknaden har unJer d.: iir Slllll nya jordabalken 
varit i kraft varit siidan att riintesatserna har hiijts i avsev<ird lirnfattning. 
Detta framgilr av den samm;111<,1;illning rl'•rande sladshypuleksinstitutio
nens utl:'111ingsrfö1tor avseend..: primikrad.: l~in Slllll r.:duvisas i utredning
ens skri ve Is.:. Av betydelse i sammanhanget iir i1vcn den utveckling som 
i\gt rum innevarande [ir avseende botll'nliineinstitutcns oprioriterad.: 
bnµivning. En höjning av ri111t.:nivi'111 har fiir <idana liin skett till 14 . .'i-15 
procent. Det innehiir att utredninµens ber~ikning rörande utfallet vid exe
kutiv fiir-.iiljning inte dirl'kt k;rn appliceras pii denna typ av l(111givning. Den 
sitlunda förhöjda riinll'niv{111 skulk i oeh för sig kri1va att utrniHningsriintan 
höjs ytterligare utöver de lll procent Sllfl1 utrcdning.:n föreswr. Styrelsen 
utgi1r emellertid frttn att utredningen i sina fortsal!a öv.:rviiganden kommer 
att beakta de nya omstiindighekr som tillklimmit. 

En höjning av utmiitningsriintan pf1 ~iitt som föreslagits kommer att fä 
positiva effekter för li'intagarna i si1 m;itto att utrymmet ökas för kreditgi
varna att ta hänsyn till sociala skäl niir det giiller att meddela hetalningsan
stånd. Enligt stadshypotek-;för.:ningarnas .:rf:.irenh.:tcr m.:dg.:r nuvarande 
panthrcvstilliigg och utmiitningsriinta ej att hetalningsanslitnd liimnas sii
vitt gäller nyare län. D.:n omsUindigheten att exekutiva illgiirdcr rörande 
rcstanticr måste inledas sti gott som omedelbart efter förfallodag upplevs 
självfallet besvärande i de fall omstiindigheter av social natur kan åhero
pas. 
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Srl'11.1·k11 sk1·1111s/npntl'/...1/..u.1.11111: Sl'ensk;1 Skcrrsh \ potck ska">soln">. 
Skeppsfartens Sckundiirlanekassas od1 L;incnamndens for den mindre 
skeppsfarten riintesalser för tlll;ining ligger för nan arandc mell;111 JJ.5 och 
14.2.'i r:;. Fnlip.I av Kassorna arwitnda re\·l·rs\·illkor liggn drö_ism;ilsriinlan 
en prm:entenhet över utlaningsriintan. 

Den nu föreslagna höjningen fri111 6 till 10'; tiit·ker sirlunda icke urrh>
pande Jröjsm<'tlsriinta mrn innehiir dock en fiirhi111rinp mot nu giillande 
reglering. Eftersom riintelitgel i framtiden kan antagas komma all Jluktuera 
inllm vidan:: marginaler iin vad man kunde förutse nar_iord;1 11alken tillkom. 
skulle en anknytning till diskLmtot efter den metod som till;impas i riintcla
gcn vara all föredraga. 

Yiiljes icke en siidan lösning tillstyrker Kassan utredningens flirslag. 
Vidare hemstiiller Kassan att motsvarande i1ndring som vidtagt·s i .ilirda

halken ocksi\ samtidigt företages i Sjölagen 2h4 ~-
Fiil"l'11i11gl'11 111el/1111 0111/>11d.1·111li1111e11 '10.1 S1·('1'ig1•.1 la11dslnpo1c/..si11s1i111-

lio11: Reglerna om tilliigg har till syfte all tiicka hllrgenitrens r;intor 1H.:h 
andra hiflirpliktelser. Diirigenom skall möjliggiira"> all s;ikerheten for li1n 
kan utgöras av panthrev pii samma helopp som liineheloppel. Nuvarande 
regler svarar inte mol delta syfte. Riinla llch fi.irvaltningshidrag for hypo
teksl{in iir f. n. ca 13 procent. Om första <"irsavgiften ej betalas och utmitl
ning sker sex m[rnader efter förf:.tlltidagen 1ll·h om tiden mellan utrniitning 
\lCh medelsfördclning hlir ett itr uppkommer en fiirlust for föreningen pii 
cirka 14 procent av Hineheloppet. l'anthrevsutredningens förslag skulle 
reducera förlusten till cirka I w:; av bnebeltippet. 

En grundval för hypotcksföreningarnas verksamhet iir all betryggande 
siikerhet skall ställas for varje liin. Denna grund regel kan inte uppriillh<illas 
vare sig enligt nu giillamk regler eller enligt pantbrn·swredningens förslag 
med mindre föreningarna betingar sig pantbrev pii helopp som överstiger 
l~int:beloppet. 

Föreningen anser all det iir angeliiget all reglerna iindras och att tilliiggt:I 
konstrueras s<i att det ohernende av riintcliige kan heriiknas tiicka riinta 
och dröjsmtilsriinla. Etkrsom panthrevsutredningen inte definitivt har ta
git stiillning till hur sitdana regler skall utformas iir det angeliiget att en 
provisorisk höjning av tilliigget kommer till sti\nd. En provisorisk hiijning 
bör v;ira av en si1dan storleksordning alt limgivarna utan flirlustrisk kan 
lämna lån mot siikerhet av panthrev P<i samma helopp som liinebeloppet. 
För att detta skall vara möjligt fordras för hypotcksfiireningarnas del i 
dagens riinteliige att det fasta tilliigget höjs till 20 procent och att utmät
ningsräntan höjs till I .'i procent. En provisorisk höjning. som iir liigrt: iin 
den angivna. far inte medföra att arbetet pä en definitiv iimlring av reglnna 
om tillägg fördröjs. 

S1·(•rig1·.1 .fi1stig'1etsiig11n:fih·h1111</: Förbundet delar utredningens uppfat t
ning alt tilliigget bör justeras upp. Pii grund av de kraftigt s1egrnde riinteni
viierna under senare iir. har lftngivarna i alltför mi\nga fall kommit att sakna 
täckning för upplupna riintor 1fä lilntagarnas betalningsförsummelser lett 
till ett utmätningsforl"arande. Det finns iitminstone tre niirliggande möjlig
heter att komma tillrätta med detta missförhiillande. 

I. Man kan höja det i J B 6: 3 stadgade 1illiigget t:ller del diirav. t. ex. 
utmiitningsriintan, såsom i föreliggande förslag. Detta är emellertid en 
iitgärd som topplångivarna inte alltid kommer att kunna dra nylla av. 

2. Man kan å liingivarnas sida tindra de urgamla rutinerna och i fortsät!
ningen skaffa sig säkerhet som täcker inte bara det utlänade kapitalbelop
pet utan även en förväntad dröjsmålsriinta. som i en utmiitnings<;ituation 
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nu kan t;inkas hamna (1\;1nflir 11:111111da tillagg - utan tackni11g. Vad hL·tr:Jf
rar de redan giillande l;rnefiirhindclserna l-•111 en 'ada11 nv ru1in mcdl.l\ra :1tt 
liingivarL·n vid niista omsi1ttning-.tillfiilk kr;i\er ;intingL'll ;1tcrht•talning a\' 
vis., kapitalandeL med lifi!riindrad si1kerhet for resten . .:!kr \ \tcrhg;1re 
siikerhl'l i n\·a pantbrev ·- 11;1go1 slllll dlH.:1- kan kd;i till w:irhcm;i-tradc 
klHnplikat ioner. 

1. Man kan ii li1ngi\arens sida ;iven gardera 'i).! mot fiirlu'>trisk i en 
utmiitningssituation µcnum att i forhi1tt11111gL'll iakttaga en str;ingarL' n:st
riktivitet i friiglll. om anst;ind med bl'lalning av forf;illna ri1ntllr. 

Förhundet hcdiimer att merparten av Je lantaµarc. s(llll fastiµhets:igare
förhundet företriiJer. iir biist het_i;111ta av en atgard enligt altcrnati\· I. 
S{ivitt forhundet kunnat utriln<! iir krcJitgivarna-. fim:triidarc beredda att 
;ltnöjas med den av p;mtbn.:vsutrcdningen nu forordade hnjningen ;1v ut
miitninµsriintan si'isom ett pnwisuriurn. i avvaktan p;i en slutlig reglerinµ av 
ifr:1gavar;111de lagrum. Detta trots att viss brist i1mll•ek kan hdar;1s upp
komma i ilhkilliga fall L'llligt kreditinstitutionens heri1k11ingar. 

Utifrän angivna fi1rutsiittningar bitri1der fi.irh1111det den fi1n1rdadc provi
Sliriska hiijningen av utrniitningsri1ntan. 

Vid den definitiva regleringen av beron..la hestiimmd'>er hilr enlig! fiir
bundets uprfattning konstruktionen med tilbgg och utmiitningsr;inta om
prövas. Nuvarande regler förutsiitter urrenharligen en stabilitet i nintcni
v:'.111 som man i daµsHiget inte kan p:iriikna. Mlit bakgrund hiirav foresbr 
fiirbundet att utmiitningsri1111<111 i framtiden pa Himpligt s;itt knyts till giillan
de diskonto. 

Srerige.1 1·i//aiigllrc:fi.irlw11d: Förbundet har inget att erinra mot pant
brcvsutredningens förslag. 

Fi11a11s/111/agc11s .f iire11i11g: L' t redningens skrivelse bcn)r dl' av filrening
cns medlemmar Sl)m efter fi.irmedlinµ friin siiljfiiretag finansierar fritidshus 
med eller Ut<lll tomt eller Himnar ombyggnads och fi1rbi1ttringsbn i villor. 
De krediter som dessa medlemmar liimnar utgiires i huvudsak av li1n Slllll 

följer efter primärbn. Medlemmarnas riinteniv;i ri1 n;imnda hin 11ppgi1r idag 
till ca 17 ' .. ·;. Med detla riintc!iige och med hi1nsy11 tagen till 1wr111al<1 inkas
sokostnader måste en exek•Jtiv försiiljning av fastigheten friin ekonomisk 
utg;ingspunkt för finansbolagens del kl imma till stimd inom ca I 2 m:·inaJer 
fr;in den första förfallna amorteringen vilket t:_i iir praktiskt rni1jligt. 

Nuvarande hanterings- och viintetider ger inte utrymme ftir normala 
rutiner och betalningsanst[ind till giildeniircrna. Utredningens förslag inne
biir att tiden fri·m första betalningsfiirsummclsen till nekutiv aukti\in under 
i övrigt samma förutsiittning;ir i praktiken kan utstriickas till mer iin 2:' 
milnader utan att kreditgivaren gör en ekonomisk förlust. 

Ovanstäende synrunktcr giillcr i de fall finansbolaµet har pantbrev fran 
"botten·· i berörd fastighet och si1lcdcs har siikerhet iiven i t11111ten. vilket 
är fallet i vad giillcr finansiering av fritidsfastigheter. 

Läget blir emellertid annorlunda betr. fritidsfastigheter om tomten iir 
heli'mad hos annan kreditgivare och lii.c kontantinsats erlagts for tomten 
under det att finansbolaget finansierar huslcveransen med siikerhet i pant
brev vilka i fönnfö1slage iir beliigna ··(wanfiir" panthre\· som hänför sig till 
tomtköpet. Visserligen fär finansholaµL'l nLiminellt samma siikerhet !;om 
tidigare riittsinnchavare. Utredningens förslag leder emellertid till att fi
nansbolaget bcloppsmiissigt erh{1ller en i praktiken si1111re si1kerhetsbild 
urpgåcndc till ofta ca 2.'i r,.; mol nuvarande 15 1 :-~ över det nominella inom
viirdet. Diirest utredningens förslag leder till lagiindring hlir resultatet att 
sekundärlångivaren bevakar att hans S<ik.crhet erhidler ett biitlre formi111s-
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liige i fastigheten. Detta llir·de i allmi111ho:t ini.: vara mi\jl1gt. \ arfiir fiirslago:t 
i praktiken leder till all köparen' knnlantinsah vid fasligh.:hkiip ;1\· o;i1v;i1 
fritidshus som villor kommer alt iik.i m.:d ca..\ r; mots1 arandc den fiirb;ilt
ring utredningen forcsl;ir. 

Vad som sagts i li:irq!;1ende stvcke g:iller i tilliimpliga delar aven -· 
möjligen i forstiirkt grad - betr. de ombyggnads- och filrN11tringsl:·in som 
finansbolagen beviljar. Dessa l;ln liggn ofta med si1m"1a fllrm;lnsr;ittsbge i 
fastighekn. Vid liln för omh~·ggnad od1 fiirN1ttring av villor mi1ste l;inta
garen räkna med all beviljat liln blir c:.i 5 < .. ;. liigre iin vad som skulle bevilja.; 
med dagens regler. 

Enligt föreningens mening motiverar utvecklingen pi1 kreditmarknad.:n i 
och för sig att utmiitningsriintan höjs till den av utredningen föreslagna 
ni vän. Föreningen tillstyrker s{tle1..ks i princip fiirslaget. Emellertid vill 
föreningen i1ndock peka p~1 liintagarens forsiimrade rmijlighl'.tcr till sekun
därlfo1 pf1 säll som ovan visat-. som förslaget leder till. Vis'ierligen kan 
långivaren begära en först;irkning av siikerheten t. e:-;. borgen. [);in·id itr 
Jet dock inte fr;'1ga om fastighetsliin utan om personl;in. 

Diirest den av utredningen föreslagna iindringen ge1wmfore' hör liimpli
gen ändringen frttn ikrafttriidandet giilla för alla pantbrev iiven om dessa 
utfärdats före lagändringen. Eniir ett pantbrevs giltighet ej <ir tidshegriinsat 
erhf1lles eljest pantbrev som kan beriittiga till olika stora procentuella 
tillägg som avses i () kap. >~jordabalken. 

Det förefaller vara nödvitndigt med en överg;ingshestiimmelse innebii
rande att det föreslagna forhiijda tilliigget tilli1111pas pil iildre pantbrev 
sedan viss tid förflutit friin Jet att den fore'ilagna lagitndringen triill i kraft. 
Detta enär långivaren hetr. de l;\n som beviljats fiirc lagiindringen inte haft 
anledning att räkna med en höjning av riintetilliigget <>eh utm;itningsräntan 
varigenom en försämring av pantriittens \'iirde urp,t;ir. Dl·nna försiimring 
drabbar sekundärlängivare 'om hör ges rimlig tid att anpassa dessa l~in till 
den föreslagna lagiindringen. Vidare mi1ste finansholagen. som refinan
sierar de lån som ovan niimnts. bereda!> tid att ;indra sina avtal med 
tillverknings-. sälj- och byggnadsforetag vilka i ~in tur p{1verkas av den 
föreslagna lagändringen. 

S1'<'ll.1·ku k11111111111~fi'irh1111dct: Styrelsen finner förslaget vit! motiverat var
för styrelsen för sin del tillstvrker förslaget. 
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Jlilugu 3 

Konungariket Sveriges stadshJpotekskassas, Sparban
kernas Intcckningsaktieholags och Svensk Hostadsfinan
siering AH HOF Alls skrivelse 1980-11-05 

Enligt h: 3 jordahalken crh{iller borgeniir betalning ur de medel s11111 
fördelas mellan ritthiigarc i fastighet vid utsökning eller i annat fall gerwm 
ett tilhigg i den miln pantbreveh hd1ipp c.i fllrsl;ir. Tilh1µµe1 far inte 1iver
stiga 15 r,; av pantbrevets belopp j;imtc h '.:; iirlig riinta pi1 detta hel opp fran 
den dag tb fastigheten utmiilles. konkursansiikan gj11rdcs eller de medel 
nedsalles s1nn eljest skall fiinlelas. 

Vid stadgandets tillkomst överviigde-.. lprop. 1970: 20. BI s. :n2-:~nl en 
liisning som innehar att inteckningsriitlcn .skulle utgiiras av enbart ett 
kapitalhdopp inom vilket borgeniin:ns fordran i dess helhet skulle inr~·m
mas. Liisningcn avvisades besUimt av fiiretriidare fiir kreditlivet. De hu
vudsakliga skiilen som hiirvid <thcnipades var föl.iande. Det skulle \ara 
fiirenat med hestiimda nackdelar att vid det praktiska handhavandct a\· 
inteckningshandlingar hos krcditinslitutionerna inte ha n<igol hesti1mt kapi
talhelopp all utgii friin silsom fullt ut tillgiingligt för liingivning. Vidare 
skulle det stiilla sig sv{1rt för allmiinhetcn all inse att kreditgivaren alltid 
mf1ste p<'tfordra att inteckningen skall l~·da pii ett hiigre belopp iin det som 
anges i omslagsreserven. Härigerwm skulle onödiga friktiona ~tiindigt 

uppstf1 vid fastighetskreditgivningen. 
Mot hakgrund av hl. a. dess;1 praktiska synpunkter var departements

chefen inte beredd all fiireslil att inteckningen skall avse enhart ett kapital
helopp. I stiillet föreslogs den giillande ordningen med riintetilliigg. Tilliig
gets storlek måste enligt departernentschefcn rvmma dels borgeniirens 
riintefordran fram till den dag fastighctt·n tas i miit eller konkursansiikan 
giirs eller medel som eljest skall fördela'i. nedsi1tts. del-. de hiförpliktelser 
för vilka inteckningshandlingen p[i grund av inneh<illet i pantsiillnings;1vta
let triiffar. Mot hakgrund hiirav föreslogs att kapitaltilliigget skulle utgöra 
15 r·; av inteckningens kapitalhelorp. vilket i diivarande liige riitt val mlll
svarade tvMirsräntan pi1 nya inteckningshandlingar. Utmiitning"·iintan an
kniits till dröjsmiilsriintan enligt d;lvarnnde 9: 10 handel'ihalken. 

Enligt den principiell<t uppfattning som hig, till grund for dcpartemcnh
förslagets pantri1ttskonstruktion har det siirskilda tilli1gget sitt beri1ttigande 
hl. a. av den anledning.en att det hen:der parterna möjlighet att utnyttja 
hela det intecknade kapitalet vid l<ingivningen. 

Jordabalkens pantriittskonstruktion i1r i förevarande avseende samord
nad med den lagstiftning som g.iiller for kreditinstituten. S;i giiller enligt 
hanklagarna vid beriikning av kapitalkrav att inteckning, inom 75 r; av det 
uppskattade värdet av heliinad fastighet eller tomtriitt klassificeras pi1 visst 
siitt <ex 57 * lagen om hankrörclsel. Enligt stadshypotekslagen 30 ~ skall 
inteckning lyda på minst det helopr till vilket Ian beviljas och ligga inom 
75 ':·i av uppskattningsviirdet av den fasta egendomen eller av hyggnad som 
hiir till tomträtten. I kreditaktieholagens bolagsordningar anknyh uppli't
ningsriitten hl. a. till fordring.ar for vilka si1kcrheten utgiin:s av pantbrev i 
fast egendom eller i tomtriitt till heb\gg,u fastighet llCh till formi1n•,riitten 
liggande inom 75 r.·; av fastighetens eller tomtriittens viirde. /\ v hetydelsc 



Prop. 1980/81: 86 

iir iivL:-n :!O ~förordningen om heriikning u1· l;ine11ndcrlai-: oc'/1 r•11111<irde fr1r 
bostadslirn. enligt \'ilken bestiimmel-.;c p;1nt 1iirde sbll 11101'1 ar;1 laneun
derlag. 

l!tg;.ingspunkten fiir h;ir relhl\'isadL' stadganden ;ir ;tlt p;111thrn ch hL'
lopp och li1nchelopp skall stiimma i1\·crens. I kl;1 det intcL·knade kapitakt 
skall kunna utn~·ttjas -.lHll s;ikerhet for krediter p;1 s;i111111:1 hL'iopp. 

lknn;1 forutsiillning iir emellertid inte 1;1ngrc for h:1ndc11. r-.lul det r;inlL'
liige spm riider har en li1ngi\';ll'e inte fuli s;ikcrhct 1'111rant11r11ch till;1ggsfi1r
pliktelscr L>lll han l<'inar 11t L'lt belopp 'i11111 llll>h\ arar hcl;1 det inlL'cknade 
bt'lnppl'I. Följande exempel avser aktuella langfristig;1 bt1ttenl;in fri1n fos
tighetskr.:'dit in st it ut. LI tg~ingspu nkt fi1r heri1kni ngarn;1 ;1r L'll Il\ ut l;imnat li111 
pi1 10\1000 kn1110r. TidpunktL'n fiir lagsiikningsuhLtg i1r tre m;111ader el'ter 
fiirfolindag fi1r riinta llL'h ;11110r1ering od1 tidpunkt f'lir fordclnin!! "v k1ipe
skilling iir ett iir efter utslag. Ni1gon praktisk rlll1,iiighet att L1 till st;ind ett 
snabbare exekutivt flirfarande ll1rde inte forcligg;1 rncd h;insyn till lkt 
lilngsamma dclgivningsforfaramkt och iivne\ek11tors stora halan-;er. 

-----------------····· --··-------·-----

Ritllla forfallodagcn 
Ritnta 15 nianadcr 

S11111111a 

Kapitalskuld 

Summa 

l~;i111a I.'' .. 
(t)rri,H-ill'r~!l 

-.1nah11sb111 

7 'i[)() 

IX 7.'ill 

lllOlllHl 

126 250 

K~1nt:1 !~./'; 

I rri1>l'lkral 
,111;ih11,lan I 

(i.~."() 

1.'i X7' 

22 :?2~ 

I lltlll!Hl 

122 225 ____________________ ,. _____________ _ 

Hiirtill kL>mmcr i b;ida exemplen driijsrn;ilsr;inta. eVL'ntucllt -;kadestand 
för förtida betalning samt kostnader. Dessa bik1istnader kan uppg;i till 
hetydande belopp. 

Det belopp som iir möjligt att hevaka iir med nt1\'arandc regler 121 000 
kronor. 

Hiir angivna förh<"illandcn har lett till att kredi1in>til111L'n -;er -.ig 111ids;1-
kadc alt fi.iranstalta om lagsi\kning utan drii_ism;il n;ir rc,tanlier uppkom
mer. Genom amortering uppkommet ii,·erhypotck kan heller ej liimnas ut 
till fastighetsiigaren. 

13ottcnl{rncinstitutcns förl11ster till l'iiljd av 1111 anµi\'i1a fiirhiillanden har 
hittill' varit hcgriin-;ade friimst av den anledningen att Ian som hittills 
bevakats vid e.\ekutiva auktioner inte li1p1?r med riintl>r -.om iiver-;tiger 

10'''· 
De nu angivna foljderna har under scn;1re <"1r .;;k;irph -,un:e"ivt allt 

eftersom riintcniviin höjts. Genom de höjningar ,pm i1gt rum innevarande 
fö· kan förhilllandena siigas vara siidana att fortsatt kreditgirning enligt 
hittillsvarande praxis iiventyras. S;ivitt giilkr det prioriterade hllstadshyg
gandet iir hottenl{rneinstituten med hiinsrn till giillandc h11'tad,liinclag
stiftning förhindrade att hetinga sig panthrev pi1 -.torre belopp iin li111ehc
loppet. 

\1nt hakgrund av skiil som redovisats ovan hem,tallde K11nungariket 
Sveriges stadshypotekskassa i augu-.ti 1977 ho'< justitiedepartementet lHll 
höjning av ranthrevstilliiggct till 20'r· l'L'h av 111111atningsri1nta till f(J';. 
Efter remis..,hchandling iiverliimnades framstiillningL'fl till panthrevsutrcd
ningen. som i juni 1980 lade fram fLirslag om en hiijning av utmi1tningsriin-
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\an lill I\\',. I -..in -..kri,c.:1-..·~ ;111-..<.:r u\rc·dnini.:i:n -..\;irka 'kal l<lia f\\r i:n 
nmi:ddhar h,\jning a\ lllllla\ning-..r;inlan. h1 '<id;1n prn\ i .... 1ri-,k urr.i11s\l'
ring '". r;inl<:ni\ i111 f\ir ulma1nin).!-.ranl<1n hi:µr;111-.ar i:nligt u1ri:dni11g..:n inlt: 
di: allcrnati,· till 'lutlig'rcgkring a\ bc,1;11111111:1-..nna som utr<.:dning<.:n ;1rhl'
tar m<.:d. N;1µra in' cd~l•1di: ,ivcrgiinµ-.h.:,t:imm.:1-...:r f\\r d..:n pruvi-..,1ri,l;,a 
lti..,ningcn ... kall c11ligl utredningen inte hd1\l\a-... 

Utr..:dningcn'> k1r--lag har ri:mi-.-J1c.:handlah (h.:h tilb1yrk1S din L111rnah 
utan c.:rinr;in av llcrtalct rc·111i-..sinst;111-..cr. 

tJndc.:nc.:d;,nad..: krc.:di1in'>ti1u1. 'nm svarar f,ir dc.:n rrioritnadc.: b,1tlc.:nbn
givningcn avsc.:c.:ndc h\hl;idc.:r. vill mc.:d dl'nna skri,·c.:J-,c.: stryka umkr nild
v;indighclcn a\" all panthri:vwtrc.::dningc.:ns r,1rsbg angi1cndl' ho.inin!,! av 
utm:ilningsr;int:;n genomfors utan dni_jsm;il. Till de.: -,!.;;il -..pm tidigare har 
anf\Jrl'-' i <.;l;,rivdsc.::n nl.'.h undi:r rc.:mi-.shc.:handlin!,!l'll l;,an li1g!,!as f\1l_i;mdc.:. 

Bostad-.inslitutc.:n lan;1r 11pp -..ina rnc.:dd gc.:1111111 ••hligationer. För di:ssa 
,1blig;i1i,1nc.:r ... kall !,!ilila fullg,1d s;iknhc.:t. lkt kan inll' an.,cs al.'.l:l'plabc.:lt all 
int<.:..:kning.s;iknhel -..11111 f(>nllsiilh i l;1g ri:-,p. hnlag-,prdning inlt' 1;il.'.kl'r 
akluc.:11 l<indordring. 

Flir in-..tilulen giillc.:r ,·idar.: all marginalc.:n mellan upp- 11d1 ullaning -..om 
..,!;,all tiid;,a in'>titulioncns f(H·,·allninpJ;,,1stn;1der lldl a\·..,;it1nin!! lill l'rfllr
derliga h111Ji:r. utgi1r friin dc.::n f\1rn1<1uningcn ;il! fullgod intecknings-..iik.:r
hct föreliggc.:r. Till)!;111gliga f,1mkr i1r avs.:dda alt 1;i..:b l;.ri:ditri-.kcr \Kh inlc 
risker som a\·sn pantbrl'\l'ns konstruktion. Fnndi:rna-. s1,11·Jc.:k ml'dµi:r 
hc.:lkr ink risker"' d..:n \\·p..::n. 

Enlii;t giillandL' laµstiflning om slalliga ho-,tad\li.in kan b,1st<1dsin,ti1utc.:n 
intL' kompi:nsera den hri ... t i ,,.,ikt:rhel 'Clll1 r. Il. fiireligg..:r p;i grund av 
panlhrevskonstruktioncn genom att ha\a panlbrl'v p(1 sliirrL' hc.:lopp iin 
li'111dnrdringi:n. 

En omedc.:lhar hiijninµ av utmiitnini;sriintan far lill fl1ljd all J;ini,:iv;ir.: intL' 
hi:hiiver lagsöka obL'lalad !'ordring omedl'ihart dt..:r flirfallodag. Nuvaran
de ordning kommer att mc.:dfi1ra en starkt -,t.:i,:rad takt i lagsiikningsi1ren
dena mi:d <itfiiljandc.: ";irighc.:ti:r för lingsr;iltcr. dc.:lgivnini,:..,myndighc.:1..:r 
och ÖVL're.xekutorer att handl;1gga ;irendcn;1 utan hi:-.vi1ramlc.: bal;111s.~r. Del 
kan r..:dan konstat..:ras alt i1rc.:mlc.:n ang:lc.:nd..: l'\ekuti\· fiirsiiljning av fa,ti)!
hc.:t tar sit l!in!,! tid all flirlusiriskerna p;-1 grund"' d..:n l<iga ulmiitning-,r;inlan 
har öka! p~ilagligt. 

11.kd hiinsyn till Lie.: rillllL'\ il I kor som g;il!L'r for in-,titut..:ns 1nlanin!! ;ir lil'l 
niidviindigl ;1tt ..:n hii.ining a\· u1miitning-..riinta11 -,kc.:r omgi1cnd..:. Instituten 
har niir dc.:t i;iilil'r 11tli111ingwerk-.amhetcn inn..:varandi: ;ir utgall ifran dc.:n 
fiirutsiillningen alt p;1nthrL'\"Slltr.:dningi:ns ifri1gavaranJc.: fiirslag skulle ge
nomföras utan driijsm;il. Skulle.: c.:tl -,tililning,tagamlc.: till for-,lagc.:l skjutas 
upp pii ob..:stiimd lid mi1sti: in-,tituti:n la upp forutsiillningarna for sin 
hingivning till ,irnpriivning. Ett ddinili\t fiir-.;lag fr;1n utrc.:dningcn-, sida kan 
Jiirfiir inte avvakta'. 

Del iir likasi1 for instituten niidvi1ndigl all utrc.:dning..:n, förslag an!-!i1emk 
iivcrg{ing.sreg.kring vinn..:r bifall. Skulle.: i:n hiijd utmi1lning.-,r;inta int..: kun
na tilliimpas p<i Ian som li1mnats ut tidigare iin ikrafllri1damkt. blir •.dri[!
hcll'rna for instituten hetydamk. 

Enligt imtituti:ns m..:ning m;istc Jet lii;ga i dtcrfiiljandi: horµeniirns 
inln:sse alt panthre\ skLmstruktionen i1r -..idan all panthrev !;,an ulnyltjas 
för fullt belopp. Utmiitnini;sriinlan kan heller ;tldrig kalh.yleras pa samma 
siill S<Hll det cgi:ntliga p<mtbrcvslillaggel. Genom sin procc-,sui:lla braktiir 
har utmiitningsriintan c.:n annan in11i:hi1rd an panlhri:vstilliigget. Om en 
hiijning <W utmiilning-,ri1nta11 ini<: anse.:' kunna sk.: utan en (1,·crg;ing,bc.:-
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st;imrm:lse som umbnt;ir tidigan: pantsi1ttningar. blir flil_jden iiven att even
tuella kommande fl1rslag fr;in pantbn:vsutredningen inte kommer att liisa 
rr;1gan orn institutens h1ngivning for tiden fram till ikrafttriidandct. 

Bankinspektionens skrivelse 1980-11-14 

Institutens skrivelse i<J80-l l-O'i avser genomfiiramkt av pantbrevs
utredningens ftirsla.L! 1980-06-18 till imdring a\· bt.•stiimmclscn om tilhigg i h 

kap. 3 ~jordabalken. Detta förslag innebi1r att den s. k. utmi1tningsriintan 
hö.is fri1n ft till 10''.i llCh skall ses som en provisorisk lösning som i avvaktan 
p:°1 resull<llet av pantbrcvsutredningens forhatta iiverviigamlcn tillgodoser 
ett omedelbart behov av iindring. Kn:ditinstitutcn har med framst:illningen 
velat understryka n(idviindighcten av att förslaget genomförs utan dröjs
mal. 

Bank inspektionen ti list yrkte pantbrn·sut redningens flirslag i yttrande 
1980-08-27. Enligt inspektionens uppfattning har framförts utomordentligt 
starka skiil för att den föreslagna iindringen genomfors utan onödigt dröjs
mal. Att s;i sker ligger lH:ks;i i sakens natur. eftersom förslaget lagts fram 
som en tillfallig liisningjust lhirför att en lagiindring i fiirevarande avseende 
inte tid uppskov. lnspl·ktioni:n vill siirskilt understryka angeh1genheten av 
att iiberopade hestiimmclser i lagstiftning och bolagsordningar till siikerhet 
för insiittare l)Ch obligationskiipare inte urholkas genom bristande möjlig
heter filr kreditinriittningarna ;111 crh;illa den <ikcrheht:ickning för ford
ringar som forutsi1tts med fastighetsinteckningsinstitutet. 

Annan iivergf111gsbestiirnmelse iin den utredningen föreslagit iir ej heller 
enligt inspektionens uppfattning erforderlig. 
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LAGRA DET 

Utdrag 

PROTOKOLL 

vid sammantriidc 

1980-12-:!:~ 

Närvarande: justitiaftdct Holmhcrg. regeringsrådet Hellncr. justitier[1det 

Persson. 

Enligt lagrådet den 10 december 1980 tillhandakommet utdrag av proto

koll vid rcgcringssammanträde den :!7 november 1980 har regeringen på 

hcmstiillan av statsrädct Winberg beslutat inh~imta lagrådets yttrande över 

förslag till lag om iindring i jordabalken. 

Förslaget har inför lagrt1det föredragits av hovrättsassessorn Lars An

dersson. 

Lagrådet liimnar förslaget utan erinran. 
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JU STlTI EDEPARTEM ENTET 

Utdrag 

PROTOKOLL 

J9 

vid rcgeringssammanträde 

1981-01-15 

Närvarande: sta1smm1slern Fälldin. ordförande. och slatsrilden Ullslen. 

Bohman. Wikslröm. Friggeho. Mog{ml. Dahlgren. Å.sling. Söder. Krön

mark. Johansson. Wirten. Holm. Andersson. Boo. Winherg. Adelsohn. 

Dancll, Petri. Eliasson 

Föredragande: slatsrådet Winberg 

Proposition om ändring i 6 kap. 3 ~ jordabalken 

Föredraganden anmäler lagrådets yttrande 1 över förslag lill lag om änd

ring i jordabalken. 

Föredraganden upplyser att lagrådet har liimnat lagförslaget Ulan erinran 

och hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att antaga förslaget. 

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar 

att genom proposition föreslå riksdagen att antaga del förslag som föredra

ganden har lagt fram. 

1 Beslut om lagrådsremiss fattat vid regeringssammanträdc den '27 november 1980. 

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1981 




