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Prop. 1981/82:49 

Regeringen föresliir riksdagen att anta det förslag som har tagits upp i 

bifogade utdrag av regeringsprotokoll ovann:imnda dag. 

P{1 regeringens viignar 

BIRGIT FRIGGEBO 

CARL AXEL PETRI 

Propositionens huvudsakliga innehåll 

I propositionen föreslås en iindring i utsökningsbalken. Ändringen innebär 

att den som har mottagit egendom för förvaring i samband med avhysning 

skall kunna giira sig av med egendomen. om den inte har hämtats senast tre 

m{rnader efter avhysningen. Egendomen för d{1 siiljas eller. om den 

uppbarligen saknar försiiljningsviirdc. hortskaffas. 13ctriiffande bl. a. siittet 

fiirförsiiljningen och skyldigheten att redovisa cventudlt överskott tilliimpas 

reglerna i 1950 ars lag om riitt för hantverkare att siilja gods som ej 

avhämtats. 

Lagändringen förcslas triicla i kraft samtidigt med utsökningshalkcn 

övrigt. allts{1 den 1 januari I 1J82. 

I Riksdagen /98J,'82. I sam/. Nr ./9 
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Propositionens lagförslag 

Förslag till 
Lag om ändring i utsiikningsbalkcn 

Härigenom föreskrivs att 1 (1 kap. (1 * utsi"ikningsbalken skall ha nedan 

angivna lydelse. 

N111·1m111de lrclelse Fiires/11ge11 lrdelse 

(J ~ 

KronofogdemyndighL'len skall vid behov ombesiirja transport av q!endnm 

som skall bortföras. hyra utrymme för for\"aring av L'gendnmen nch \"idtaga 

andra liknande iitgiirder som fiiranleds av avhysningen. 

Innan ;"1tgiird enligt fiirsta stycket vidtas. skall parterna umkrriittas. om det 

kan ha betydelse för dem. 

lkn som hur 11101111gi11•genc/0111 jiir 

fi"irt"ari11g i .fitll so111 11\"sc·s i fdrsta 

strd.1•1 hur riitt till skii/ig cr.1ii1111ing 11r 

.1T11ra11clc·11 .fi"irfi"irrnri11gc11. I !ar l'gen

clomen i111e hii1111111s trl' 1111in11cla 1'.fla 

cll"hy.rningcn. fiir elen som h11r 11w1111-

git egcnclmnen siiliu elen och tu 111 sin 

fi1rc/ra11 ur kiipC'skillingen eller. 0111 

<'genc/0111c11 1117171•nhurlige11 saknar 

.fi"irsiiljning1Tiirde. /Jor1sk11f}i1 clc11. 

lnn1111 egenclo111en siifis eller /Jon.1"kl1r 

fi1s skall .l"l"llrc111dc11, 0111 h11n kc1n 11äs. 

111111w1111s cl// hii1111c1 <'gC'ndo111c•11. 

,. \1111111ni ngsskylclig ht·ren m1.1·1·.1· fitl /

gjord g<'llOln all 11111111111ingcn har 

siims i n'k111111nn1clac11 hn'I" 1ill srn

rm11/rns kiind11 adress. I ii1.,-ig11illii111-

1ws 3-fJ ~~lagen (/950:/0.JJ 0111 riill 

.fi"ir h11n11·akure uti siili11 gocls so111 C'j 

ut"/1ii1111111s. 1v'icl 1illii111pningm u1· des

sa f)('sfii111111e/scr sk11/I rad .rn111 siigs 

0111 /w\"/iillaren 111·sc s1·11ra111/c11 och 

1·w/ so111 siigs 0111 lta1111·erkare11 111·sc 

elen so111 har 11101wgi1 cgc111/01111•n fi"ir 

J("irrnring. 

Denna lag triider i kraft den 1 januari llJX2 men tilliimpas inte i fall d{1 

n{1gon före ikrafttriidandL't har mottagit egemklm för förvaring. 



Prop. 1981/82:49 

.ll 1STITIEDl'.PARTEMl'NTET 

Utdrag 

PROTOKOLL 

\'id n:geringssanunantriide 

I LJX I - I I I- J:'i 

Nänarande: statsministern Eilldin. ordförande. neh statsradL'n Ullsten. 

\Vi kstriim. Friggcho. Asling. Söder. .Johansson. \Vi rten. A mkrssnn. Boo. 

Petri. l'.liasson. Gustafsson. Elmstedt. Tillander. Ahrland. \lolin 

Fiircdraganck: statsd1dL't Pl'I ri 

Lagrådsremiss om ändring i utsökningsbalken 

Inledning 

I den nyligen antagna utsökningshalken. som triidcr i kraft den l januari 

1982. har tagits in en hcstiimmelse (16 kap. 6 §) som innebär att 

kronofogdemyndigheten vid behov skall hyra utrymme för förvaring av 

egendom som förs bort i samband med avhysning fr{m fast egendom, 

hostadsliigenhet eller annat utrymme i byggnad. 

Vid avhysning från bostadslägenheter torde kommunerna ofta hjiilpa till 

med förvaringen. I andra fall för kronofogdemyndigheten försöka finna 

n{1gon annan som är villig att ta emot egendomen för magasinering. Detta 

kan dock vara förenat med svarigheter. Ett problem är nämligen att 

egendomen kan hli st[1endc li\ng tid utan att dess ägare -den avhyste - betalar 

någon förvaringsavgift. Det kan även förekomma att denne över huvud taget 

inte visar något intresse av att få ut egendomen. 

Den som har tagit emot egendom för förvaring har f. n. riitt att hMla inne 

egendomen till siikerhet för sin fordran pt1 grund av förvaringen. Detta följer 

av 12 kap. 8 * handelshalken. Nf1gon sjiilvstiindig riitt att siilja egendomen d{1 

den inte löses ut har fiirvararen däremot inte. Vägrar ägaren att lösa ut 

egendomen. måste förvararcn därför skaffa sig en exekutionstitel och anvisa 

den förvarade egendomen till utmätning. 

Möjligheterna för kronofogdemyndigheten att få tag på ett utrymme för 

förvaring av egendomen torde bli avsevärt större. om förvararen ges rätt att 

siilja den för att få täckning för sina kostnader och att över huvud taget bli av 

med egendomen om den inte hiimtas. Det ligger också i kommunernas 

intresse att de skall kunna göra sig av med egendom som de mottagit för 
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förvaring även om de inte gör anspråk på någon förvaringsavgift. 

Frågan om en rätt för den som har mottagit egendom för förvaring i 

samband med avhysning att göra sig av med egendomen aktualiserades av 

lagberedningen under dess arbete med förslaget till utsökningsbalk. Frågan 

behandlades sedan i departementspromemorian (Os Ju 1981 :2) Rätt att sälja 

kvarlämnat gods. Promemorian innehåller förslag till en lag om rätt att sälja 

saker som inte har hiimtats. Denna lag är avsedd att ersätta lagen ( 1950: 104) 

om rätt för hantverkare att sälja gods som ej avhämtats ( 1950 års lag). Den 

föreslagna lagen innehåller även regler om försäljning av saker, bl. a. avhyst 

egendom, som har lämnats in för förvaring utan att därefter hämtas. 

Promemorian har remissbehandlats. 

Under lagstiftningsärendets fortsatta beredning i justitiedepartementet 

har frågan om en försiiljningsrätt för den som har tagit emot avhyst egendom 

brutits ut för att tas upp till särskild behandling. 

Beträffande denna fråga har diskussioner ägt rum med företrädare för 

riksskatteverket och Svenska kommunförbundet. Kontakt har även tagits 

med justitiedepartementen i andra nordiska länder. 

2 Bakgrund 

2.1 Lagberedningens förslag till regler om försäljningsrätt för förvararc 

Behovet av en fiirsäljningsriitt för den som mottar egendom för förvaring i 

samband med avhysning uppmiirksammades av laglieredningen i betiinkan

det (SOU 1973:22) Utsökningsriitt XII (s. 445). Enligt beredningen borde 

man i 12 kap. handelsbalken införa bestämmelser sPm gav förvarare rätt att 

siilja egendomen i samma ordning som gäller när en hantverkare har 

retentionsriitt. Denna tanke fullföljdes i hetiinkandet (SOU 1974:55) 

Utsökningsrätt XI 11. Betriiffande försiiljningsförfaranclet i fråga om förvarad 

egendom kunde man enligt beredningen hiinvisa till de regler som enligt 

beredningen borde stiillas upp i 10 kap. 2 ~ handelsl'lalken för realisation av 

pant. Vid utformningen av de nya bestämmelserna i lO kap. 2 * handclsbal

ken ansåg beredningen att man i första hand borde hiimta ledning från 1950 

års lag. 

Vid remissbehandlingen av betänkandet Utsökningsrätt XIII godtogs 

. lagberedningens förslag om en försäljningsrätt för förvararc som har rätt att 

hålla kvar förvarad egendom till säkerhet för fordran för förvaringsavgift. 

Lagberedningens förslag om nya regler för pantrealisation och om 

införandet av en försäljningsrätt för förvarare berördes under det fortsatta 

arbetet pa en ny utsökningshalk. Det uttalades då att denna fråga fick tas upp 

i samband med den piigående översynen av 1950 års lag (se prop. 1980/81 :84 

s. 107). 
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2.2 1950 års lag om rätt för hantverkare att sälja gods som ej avhämtats 

En hantverkare som p{t best:illning har utfört arbete p~i en liis sak har sedan 

gammalt riitt att till siikerht'l för sin fordran pi1 bestiillaren h~illa har saken 

till dess att han fär betalt för sitt arlx-tl' (n:tcntionsriitt). Före tillkomsten av 

1950 i1rs lag kunde hant\'erkaren inte siilja godset och ta ut sin fordran ur 

köpeskillingen. För att kunna av\·eckla riittsförh{tllandet med en bctalnings

försumlig kund mi1ste lwnt\'crkaren ansöka om bctalningsförl'liiggande eller 

eventuellt stiimma kunden. Genom 19511 iirs lag har den siikcrhetsriitt som 

hant\'crkaren h~1de redan tidigare knmplctterats med en försiiljningsriitt 

(eller i vissa fall L'n befogenhet att b(lrtskaffo godset). 

I fri'tga om fiirutsiittningarna för rätten att siilja eller bortskaffa godset giil

lcr enligt I *det kravet att sex m{rnadcr har förflutit efter det arbetet slutför

des och fordringen förföll till betalning. Vidare kriivs enligt 2 *att hantverka

ren har riktat en siirskild anmaning till beställaren att lösa godset med angi

vande a\' att godset kommer att säljas eller bortskaffas om inte anmaningen 

efterkoms. Anmaningen skall göras minst tvä mänader före försiiljningen. 

Den får dock inte göras innan arbetet har slutförts och fordringen har förfallit 

till betalning. 

I lantverkaren är i och för sig skyldig att styrka att han har fullgjort sin 

anmaningsskyldighet. Lagen innehåller emellertid en särskild hjiilprcgel om 

sättet för att överbringa anmaningen (2 §andra stycket). Regeln innebär att 

hantverkaren skall anses ha fullgjort sin anmaningsskyldighet, om han har 

avsänt anmaningen i rekommenderat brev till den adress som beställaren har 

uppgett eller, 0111 hantverkaren vet att beställaren har flyttat och känner till 

den nya adressen. till denna adress. 

Om tvist råder mellan parterna om arbetets utförande, ersättningens 

belopp eller något annat förhållande. får godset inte siiljas eller bortskaffas 

innan tvisten har avgjorts (3 *). 

Vad angär siittet för egendomens förs[i]jning gäller enligt 4 * säsom 

huvudregel att försäljningen skall ske p{1 offentlig auktion. I undantagsfall för 

egendomen dock siiljas under hand. Om det är uppenbart att hantverkarens 

fordran jämte de med auktionen förenade kostnaderna ej skulle kunna utgii 

ur köpeskillingen, far sftlunda försäljning ske "p{i annat liimpligt sätt" i stället 

för på auktion. 

I de fall då försäljning enligt huvudregeln sker på offentlig auktion, skall 

hantverkaren - såvitt det kan ske - i god tid underrätta beställaren om tid och 

plats för auktionen. Om hantverkaren känner till att någon annan än 

beställaren är ägare till godset, skall han enligt en särskild bestämmelse (5 §) 

- såvitt det kan ske - i god tid tillställa ägaren underrättelse dels om den tid 

efter vilken godset kan komma att säljas eller bortskaffas. dels om tid och 

plats för auktion. 

Ur köpeskillingen har hantverkaren rätt att ta betalt för arbetslön. 

materialkostnader och kostnader för egendomens förvaring, vård, transport 
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och liknandL'. Vidar!.' för kostnadnna för förS:iljningen tas ut ur bd1ällning

en. Eventudlt överskott är hantverkaren enligt 6 ~ skyldig att självmant 

skicka till bestiillarcn din till annan sllm har biittrL' riitt till bdoppet. Om det 

är ovisst vem som har riitt till överskl1ttet. liksom om hantverkaren inte kan 

nå den som har riitt till beloppet. kan han fullgöra sin skyldighet gcnllm att 

sätta ned beloppet enligt lagen ( 19::7:56) om nedsiittning av pengar hos 

myndighet. 

2.3 Förslaget till lag om rätt att sälja saker som inte har hämtats 

I den tidigare niimnda dcpartemcntspnHnL'morian (Os Ju 1981 :2) föresläs 

att 1950 års lag skall crsiittas med en ny lag om rMt att s:ilja saker som inte har 

hämtats. Ett syfte mL'd den nya lagen (i fortsiittningcn kallad förs:iljnings

lagen) är att förenkla möjligheterna att siilja en sak som inte har hämtats och 

att anpassa försiiljningsförfarandL't till nutida förhiillanden. 

Försiiljningslagcn förL'sl[1s bli till:implig inte bara. som fallet iir med 1950 

års lag. niir saker som har lämnats in för reparation inte har hämtats. Den iir 

avsedd att giilla även i fall dii n{1gon har Himnat in en sak för förvaring och 

diirefter inte hiimtar den. Denna utvidgning av tilliimpningsomriidet har 

gjorts med anledning av bl. a. det rdormbehov som lagberedningen har fäst 

uppmärksamheten pt1. 

En förutsättning för försiiljning enligt försäljningslagen iir att den som har 

tagit emot saken har en fordran för arbete på saken eller för förvaring av den 

och att uppdraget är slutfört samt att fordringen har förfallit till betalning. I så 

fall får försäljning ske sedan bestiillaren har anmanats att betala skulden och 

upplysts om att saken annars kommer att siiljas efter viss tid. minst tre 

månader, från anmaningen. Om det är fråga om gods med särskilt l{1gt värde 

får försäljning dock ske utan förcg{1cnde anmaning. Försäljningen får 

emellertid då ske först sedan ett år förflutit efter det att uppdraget slutfördes 

och fordringen förföll till betalning. 

Om saken uppenbarligen saknar försäljningsviirdc skall den enligt 

försäljningslagen fä bortskaffas i stället för att säljas. 

Liksom enligt 1950 ars lag är huvudregeln att försäljning skall ske på 

offentlig auktion. Saken skall dock kunna siiljas under hand bl. a. om 

försäljningen inbringar ett pris som motsvarar minst det värde som saken har 

enligt intyg av en av handclskammarc förordnad besiktningsman. 

Flertalet remissinstanser har i princip tillstyrkt den föreslagna försäljnings

lagen även om de har synpunkter på vissa enskildheter i förslaget. Några tar 

upp frågor som har att göra med lagens tillämpning på avhyst egendom som 

har mottagits för förvaring. 

Juridiska fakultetsniimndcn vid Stockholms universitet uppmiirksammar 

situationen att egendomen har inlämnats av kronofogdemyndigheten. I 

anslutning till ett uttalande av lagberedningen siigs i promemorian (s. 84) att 

inlämnandet sker för iigarens räkning och att det är denne som skall anses 
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som bestiillarc. Denna konstruktion finner fakultetsnämnden tvivelaktig. 

Niimnden anser att förslaget bör förtydligas med tanke pa dessa fall så att 

risken för riittsförluster för ägarna såvitt möjligt undanröjs. 

Riksskattewrket. som i sin tur har inhiimtal yttranden fr:m ett antal 

kronofogdemyndigheter. tilbtyrker i och för sig att den nuvarande riitten att 

siilja gods som inte har hiimtats utvidgas till att giilla ocksi1 gods som har 

Wmnats for förvaring. Lagl'll bör emellertid enligt verkets mening ge 

magasinsinnd1avare som har tagit emot avhyst gods möjlighet att pä ett 

L'llklare siitt iin vad som föreslagits kunna fö betalning ur godset eller giira sig 

av med det. Annars finns det enligt verket en risk för att magasinsinnehavare 

inte ing;'\r avtal om förvaring av avhyst gods. Kronofogdemyndigheten kan 

ocksi1 tvingas att betala stora förskott som inte kan tas ut i utsökningsm[tlet. 

St1vitt giiller avhyst egendom biir diirför enligt riksskatteverket förutsätt

ningarna fiir fiirsiiljning anges annorlunda än enligt förslaget. Anmanings

och underriittclseskyldighet bör giilla endast om iigarens adress iir kiind. 

Tiden för försiiljning av egendom med bgt viirde bör vidare förkortas till tre 

mtmader. 

Svenska kommunförbundet framhåller att kommunerna redan i dag i viss 

utsträckning tar hand om bohag vid avhysningar och att sådan förvaring ofta 

sker utan avgift. Ett av de största problemen har därvid visat sig vara att en 

del av det omhändertagna godset aldrig hämtas av iigaren. Enligt förbundet 

löser den föreslagna försäljningslagen den frågan "på ett tämligen tillfreds

ställande ~ätt"'. Grundförutsättningen för försäljning - att betalning skall 

utgå och tid för uppdraget och betalningstid vara bestämd - vållar dock 

problem. Vidare framhåller förbundet att anmaningsskyldigheten blir 

tämligen meningslös eftersom den kända adressen normalt endast är den från 

vilken ägaren har blivit avhyst. De angivna problemen kan enligt förbundet 

lösas pf1 olika sätt. En lösning kan vara att i försäljningslagen särreglera 

omhiindertagandet av avhyst gods. En annan lösning kan vara att förfarandet 

regleras i utsökningsbalken. 

3 Motivering 

3.1 Reformbehov och lagteknisk lösning 

För att reglerna om avhysning i utsökningsbalken skall kunna fungera 

tillfredsstiillande i de fall svaranden - den avhyste·- inte kan eller vill ta hand 

om sina tillhörigheter sjiilv mt1ste kronofogdemyndigheten ha möjlighet att 

magasinera egendomen för svarandens riikning. I fall då kommunen inte iitar 

sig magasineringen for kronofogdemyndigheten försöka finna n[1gon annan 

som kan ta emot L'gendomen för frirvaring. Detta kan dock vara sv{irt. om 

den som skall ta emot egendomen riskerar att inte fä betalt för förvaringen 

eller att inte bli av med egendomen om den inte hiimtas. I dag har en 

förvararc retcntion<;riitt för sin fordran. dvs. en riitt att hiilla kvar egendomen 
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till dess att fordringen betalas. Diircmnt har han inte ni:tgon självstiindig 

forsiil jni ngsriitt. 

I departementspromemorian (Os Ju 1981 :2) Riitt att sälja kvarlämnat gods 

föreslås som tidigare nämnts att 1950 {trs lag om rätt för hantverkare att sälja 

gods som ej avhiimtats skall ersiittas av en ny lag om rätt att siilja saker som 

inte har hämtats. Enligt den föreslagna försäljningslagen får iiven den som 

har mottagit en annans sak för förvaring rätt att sälja saken. Ocksä den som 

frtm kronofogdemyndigheten har tagit emot avhyst egendom för förvaring 

skall enligt promemorian (s. 84) kunna göra sig av med egendomen med stöd 

av den föreslagna lagen. 

Som framgMt av föreg:\endc:: avsnitt har promemorieförslagct under 

remissbehandlingen fött ett i hurndsak gynnsamt mottagande. I fråga om 

lagens tillämpning p[1 fall dtt avhyst egendom har mottagits för förvaring har 

förslaget dock miitt kritik. Till en del gär kritiken ut p:'"t att förutsättningarna 

för försäljningsrätten bör vara n:'tgot annorlunda i dessa fall än i övriga fall 

som regleras i den föreslagna försiiljningslagen. 

För min del anser jag att denna kritik har fog för sig. Det bör vidare beaktas 

att det är angeläget att fragan om en försäljningsrätt för den som mottagit 

avhyst egendom för förvaring är löst vid den tidpunkt då den nyligen antagna 

utsökningsbalken träder i kraft. alltså den l januari 1982. Den föreslagna 

försäljningslagen har emellertid sådant samband med det pågående arbetet 

på en ny konsumenttjänstlag (se SOU 1979:36), framför allt i fråga om de 

grundläggande förutsättningarna för en retcntionsrätt. att den inte bör 

genomföras förriin detta arbete har avslutats. Detta kan beräknas ske tidigast 

under hösten 1982. 

Med hänsyn till dessa omständigheter förordar jag att frågan om en 

försäljningsrätt för den som har mottagit avhyst egendom för fÖrvaring 

regleras i särskild ordning, så att de bestämmelser som behövs kan träda i 

kraft samtidigt med utsökningsbalken. Den lämpligaste lagtekniska lösning

en är enligt min mening att det i utsökningsbalken förs in en ny bestämmelse i 

vilken förvara rens försäljningsrätt regleras. I denna bestämmelse, som kan 

tas in som ett nytt tredje stycke till 16 kap. 6 §. bör anges de särskilda 

förutsättningar som bör gälla för rätten att sälja avhyst egendom som 

mottagits för förvaring. I den mån de regler som f. n. finns i 1950 års lag 

passar för detta fall, bör hiinvisning dock göras till dessa regler. I samband 

med översynen av 1950 års lag får övervägas hur en anpassning i stället bör 

göras till den nya lagstiftning som denna översyn kan resultera i. 

3.2 Fiirutsiittningarna för rätten att sälja egendomen 

En föruts:ittning för försäljningsrätten enligt såviil 1950 ärs lag som den 

föreslagna försäljningslagen är att den som har mottagit godset har en 

fordran på heställaren som är förenad med en retentionsrätt. 

Enligt den förordade bestämmelsen i utsökningsbalken bör var och en som 
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har mottagit egendom för förvaring i samband med avhysning tillerkännas 

rätt att siilja egendomen. om den inte hiimtas. Det kan till att börja med vara 

fråga om en näringsidkare som i sin yrkesmi"issiga verksamhet tar emot 

egendom för förvaring mot vederlag. t. ex. innehavaren av en expressfirma 

eller ett möbelmagasin. Det bör dock inte vara niigot krav att förvaringen 

sker som ett led i yrkesmässig förvaringsverksamhet eller ens att den sker mot 

vederlag. Aven den som vederlagsfritt uppl:'tter utrymme för förvaring av 

avhyst egendom. diiribland kommuner. bör kunna göra sig av med 

egendomen om den inte hiimtas. Och i fall dt1 den som har ansökt om 

avhysning tillhandahiiller utrymme för placering av egendomen bör han 

kunna göra sig av med egendomen i enlighet med den nya bestiimmelsen. En 

fastighetsägare som vill fä en hyresgiist avhyst från en bnstadslägenhet kan 

t. ex. tiinkas vilja medverka till verkstiillighctcn genom. att stiilla ett 

källarutrymme till förfogande. om han bara har garantier för att han kan bli 

av med saker som inte hämtas. Fiirvararen bör dock ha riitt att ta ut en skiilig 

ersiittning av den avhyste för förvaringen och diirmcd förenade kostnader. 

En föreskrift om detta bör tas in i lagtexten. 

När kronofogdemyndigheten hyr utrymme för förvaring av den avhystes 

egendom eller på annat sätt sörjer för att elen tas om hand. sker det 

väsentligen för att skydda denne mot förlust. Ibland kan kronofogdemyn

digheten kanske handla på elen avhystes uppdrag. Försäljningsrätten bör 

dock göras oberoende av om denne kan anses som beställare eller ej. Man 

bör alltså undvika den konstruktion som i förslaget till försiiljningslag har 

mött viss remisskritik. 

Försäljningsrätten bör intriida, om ägaren (den avhyste) inte inom viss tid 

efter avhysningen har hämtat egendomen. Givetvis blir en försäljning dock 

inte aktuell. om ägaren före utgången av denna tid kommer överens med 

förvararen om att egendomen skall förvaras av denne ytterligare en tid. 

Innan förvararen går med på detta. torde han som regel kräva betalning för 

förfluten tid och kanske också ersättning i förskott för den fortsatta 

förvaringen. Om ägaren inte gör rätt för sig enligt det nya avtalet. har 

förvararen inte f. n. någon försiiljningsrätt. Om förslaget till försäljningslag 

genomförs fär emellertid. som redan sagts. även d..:n som mottagit en sak för 

förvaring utan samband med avhysning rätt att göra sig av med saken om den 

inte hämtas. 

Såväl enligt 1950 års lag som enligt den föreslagna försäljningslagen har det 

ställts upp som en förutsättning för rätten till försäljning att den som är 

beställare eller motsvarande skall ha anmanats att lösa ut den inlämnade 

saken._ I dessa fall skall anmaningsskyldigheten dock anses fullgjord genom 

att anmaningen har sänts i rekommenderat brev under elen adress som 

beställaren uppgett eller som annars är känd för den som mottagit saken. 

Som har påpt:kats under remissbehandlingen av förslaget till försäljningslag 

blir anmaningsskyldigheten tämligen meningslös vid förvaring i samband 

med avhysning. eftersom någon annan adress normalt inte är känd än elen 
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fr~m vilkL'n iigarL'n har bli\'it avhyst. EftL·rsnm han inll' l:ingrL' kan n{1s undn 

dL'nna adress iir dL'I inll' liimpligt att stiilla upp L'tt ovillkorligt krav p{1 att 

iigarL'n skall ha anmanats att hiimta godsl't innan fiirsiiljning ftir ske. Om 

förvararL'n kiinnL'r till var iigaren kan nits. bör man dnck kriiva att han skall ha 

anmanat iigarcn att hiimta L'gL'ndnmL'n. Denna anmaningsskyldighl't biir 

anSL'S fullgjord genom att anmaningen har siints i rL'kommcndcrat bre\· till 

iigarens kiinda adrL'ss. I dL'n m<in förvararL'n har försummat att iaktta normal 

omsorg i detta hiinsL'L'nLk. biir iigarL'n ha riitt till nsiittning för förlust som 

han lider p;'1 grund av att L'gL'ndomL'n har sitlts utan att han i tid har fött rL'da pi1 

att försiiljning skullc iiga rum. 

Enligt I lJ51l t1rs lag giillcr att fiirsiiljning inlL' for skL' förriin sex mt111ader har 

förflutit dter det att arbetet slutfördes och fordringL'n förföll till bL'talning. 

YidarL' skall dL'n nyss niimnda anmaningen ha gjorts minst tvä mänader före 

försiiljningL'n. I förslaget till försiiljningslag finns intL' ni1gon motsvarighL't till 

sL'xm:lnadersfristen. n1L'n dl't kriivs att anmaningL'n skall ha gjorts minst tre 

mi111adL'r före försiiljningcn. Liksom enligt 1950 itrs lag for anmaningen enligt 

förslaget inlL' göras innan arbetet har slutförts och fordringL'n har förfallit till 

betalning. 

Som jag tidigare sagt biir dL'n st>m har mottagit avhyst L'gL'ndom för 

förvaring kunna göra sig av mL'd egL'ndomen iiven om han inte har niigon 

fordran p(1 grund av fiin·aringen. I enlighet med vad jag nyss sade bör man 

inlL' hL'llL'r uppstiilla n;'1got absolut kra\' p:i att anmaning skall ha gjorts före 

försiiljningL'n. Den tid som skall a\·vaktas före försiiljningen biir diirfiir anges 

p<'i ett annat siitt i den nu akt11L·lla bestiimmelsen iin i 1950 i1rs lag och i 

förslagL'I till fiirsiiljningslaµ. En naturlig utgängspunkt för tidsfristen iir enligt 

min mL'ning tiden fi'ir avhysningen. Jag har stannat fiir att försiiljning biir fi1r 

ske. t>m intL' egendomen har hiimtats SL'nast tre mt1nader efter avhysning

en. 

U ndL'r ek förutsiittningar som jag nu har förordat bör förvararen ha riitt att 

siilja egendomL·n. I Ian bi.ir ocks;I ha riitt att ta ut sin fordran ur 

köpL'skillingen. 

DL't kan i vissa fall forL'komma att den egendom som mottagits för 

förvaring intt' skulle inbringa n{1got vid en försiiljning. I iivcrensstiimmL'lsL' 

med vad som giiller enligt 1950 {irs lag och f. ii. oL'ksii enligt den föreslagna 

försiiljningslagen förordar jag att L'gL'ndnmen skall fii bortskaffas i stiillct för 

att siiljas. om den uppenbarligL'n saknar fi.irsiiljningsviirde. 

3.3 Sättet för försäljningt•n m. m. 

Vad angiir siittet för egendt>mL'n' fiirsiiljning g;ilkr L'llligt -I* första stycket 

i 195!1 i1rs lag ~0111 huvudregel att fiirs;i1j11i11ge11 skall ske pt1 offentlig auktion. I 

undantag.;fall f(tr doL'k egL'lllh>mL'n <iljas undL'r hand. Om det :ir uppenbart 

att hantverkarens fordran jiimtL' dl' med auktionen fiirenade kostnaderna 

inlL' skulle kunna utg:1 ur köpeskillingen. Lfr sitlunda försiiljning ske .. p{1 
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annat liimpligt siitt" i stiilkt för p;i auktion. I fall dit forS:iljning skall sk.: p;i 

ofkntlig auktion. skall hantvnkari:n i:nligt .+*andra styckL'I - s[tvitt dt'I kan 

sk.:- i god tid undi:rriitta bi:stiillari:n om tid 1>ch plats for auktionen. Vad som 

si'tlunda siigs i 1950 iirs lag hiir enligt min mi:ning t illiimpas iiven p;I ffirsiiljning 

av avhyst egendom. Vad som siigs om bestiillarcn biir dit avse den avhyste nch 

vad som siigs om hantverkaren bör avse den som har mottagit den avhysta 

egendomen för förvaring. 

Om hantvnkaren kiinner till att n;igon annan iin hL'Stiillaren iir iigare till 

godset. skall han enligt 5 *i 19511 itrs lag- s;'tvitt det kan ske - i _gnd tid tillstiilla 

ägaren underriittclse elds om den tid efter vilken g1>dset kan komma att siiljas 

eller bortskaffas. dels om tid och plats för auktilln. En rt'gel med 

huvudsakligen samma innchi1ll finns i den fiireslagna fiirsiiljningslagen. 

Motsvarande bör giilla orksit niir den so.m har nwttagit avhyst egendnm fi.ir 

förvaring kiinner till att nitgon annan iin den avhyste iir iigarL' till 

egemhimen. 

I 1950 :'trs lag finns ockstt en regel som anger hur det skall förfaras med ett 

eventuellt överskott efter försäljningen. Hantverkaren skall utan dröjsmttl 

siinda överskottl't till bestiillaren eller till annan som har biittre riitt till 

beloppet. I-Ian kan ocksii fullgöra sin skyldighet genom att sätta ned beloppet 

enligt lagen ( 1927:56) om nedsiittning av pi:ngar hos myndighet. Ocks;'i detta 

överensstiimmer med förslaget till försiiljningslag. Motsvarande blir giilla. 

om kiipeskillingi:n dter försiiljning av avhyst egendom överstign förvara

rens krav pit eventuell hyra och ersiittning för kostnaderna för försiiljning

cn. 

Med hänsyn till vad jag nu har anfört förordar jag att bestiimmelsen i 16 

kap. 6 §tredje stycket utsiikningsbalken hiinvisar till 1950 im lag på sä siitt att 

bestämmelserna i 4--6 s~ i nämnda lag tillämpas vid försiiljning av avhyst 

egendom. 

I 3 Si 1950 [irs lag finns en bestiimmelse om uppskov med försiiljning. om 

rätten att sälja eller bortskaffa godset iir beroende av en fräga som är fiiremttl 

för rättslig prövning. En s{1dan bestämmelse finns också i den föreslagna 

försäljningslagen. Frågan torde visserligen sakna större praktisk betydelse i 

detta sammanhang. Enligt min mening kan man dock inte utesluta att en 

sådan regel behövs. Jag. förordar därför att hänvisningen i 16 kap. 6 ~tredje 

stycket utsökningsbalken till 1950 års lag också skall omfatta 3 * i denna 

lag. 

3.4 Ikraftträdande m. m. 

Den förordade lagändringen bör som niimnts triida i kraft den 1 .1anuan 

1982. Den bör dock inte giilla i fall cm nagon före ikrafttriidandet har mottagit 

avhyst egendom för förvaring. 
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4 Upprättat lagförslag 

I enlighet med det anförda har inom justitiedqJartementet uppriittats ett 

förslag till lag om iindring i utsökningshalken. 

Förslaget hiir foga~ till prntoknlkt i detta iirende .1 

S Hemställan 

.Jag hemstiiller att la_l!r~tlkts yttrande inhiimtas iiver lagförslaget. 

6 Beslut 

Regeringen beslutar i enlighet med föredragandens hemstiillan. 

I Bilagan har uteslutits h;ir. Fiirslag.:t iir likalydande med det snm ;ir fogat till 
pn1p11sitionen. 
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LAGRÅDET 

Utdrag 

PROTOKOLL 

\'id sammantriidc 

I lJ8J-I0-20 

Närrnrande: f. d. justitier:'tdet Pctren, rcgeringsriidct Oclin. justitieriidet 

Bengtsson. 

Enligt lagritdct tillhandakomml't utdrag a\' protokoll ,·id regeringssam

manträdc den 15 oktohcr 19~ I har regeringen pi1 hemstiillan av statsri1dct och 

chefen för justitiedepartementet Petri beslutat inhfolta lagddcts yttrande 

ö\·er förslag till lag om iindring i utsökningsbalken. 

Förslaget har inför lagrtldet föredragits a\' departementsrådet Ed\'arcl 

Nilsson. 

Förslaget föranleder följande yttrande av lagrildct: 

Förslaget liimnas utan erinran. 
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.I l.JSTITI EDr: P A KIT.\IE'.'JTr:T 

Utdraµ 

PROTOKOLL 

1..i 

vid rL'geringssammantr:idL' 

I lJ:-; 1-1 ll-22 

Niirrnramk: Statsr;'1tkt Friggeho. ordfiiramk. nch stat>rt1den DahlgrL'n . 

.lohanssnn. Wirkn. Andersson. Bon. Petri, Eliasson. r:ImstL'dt. Ahrland. 

\hilin 

Fiirrdragande: statsr;'1det Petri 

Proposition om ändring i utstikningshalkcn 

FiirL'dragandL'n anm:ikr lagradets yttramk 1 iiVL·r fiirslag till lagom :indring 

i utsiikningshalkL'n. 

r:iirL·dragandL'n upplvser att lagr;'1dl't har l:imnat lagJiirslaget utan erinran 

nch hemst:illL'r att n.:geringL'n fiiresliir riksdagt·n 

att anta fiirslagd. 

RL'gcrin!!L'n anslutL'r sig till fi.irL'dragandL'ns iivL'1Tiigandc11 och ht•slut;1r att 

_l!L'lllllll propusitinn förcsla riksda!!en att anta tkt fiirslag snm fiiredragamkn 

har lagt fram. 
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