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Svensk författningssamling

 

Lag
om ändring i sjölagen (1994:1009);

 

utfärdad den 23 maj 2002.

Enligt riksdagens beslut

 

1

 

 föreskrivs att 3 kap. 4 § sjölagen (1994:1009)
skall ha följande lydelse.

 

3 kap.

 

4 §

 

2

 

    

 

När en myndighet vid utsökning eller i något annat fall fördelar medel
mellan rättsägare i ett skepp eller skeppsbygge har en borgenär rätt att för en
fordran som är förenad med panträtt i egendomen, med den företrädesrätt in-
teckningen medför enligt denna eller annan lag, få betalning ur medlen intill
pantbrevets belopp. I den mån detta inte räcker får borgenären betalning ur
medlen genom ett tillägg. Detta får inte överstiga femton procent av pantbre-
vets belopp jämte räntan på detta belopp från den dag då egendomen utmät-
tes, konkursansökan gjordes eller de medel som av något annat skäl skall
fördelas sattes ned. Räntan beräknas för år enligt en räntefot som motsvarar
den av Riksbanken fastställda, vid varje tid gällande referensräntan enligt
9 § räntelagen (1975:635) ökad med fyra procentenheter. Förändringar i re-
ferensräntan som inträffar efter upprättandet av en sakägarförteckning skall
inte beaktas.

Om flera pantbrev har överlämnats som pant för en fordran och inteck-
ningarna har samma företrädesrätt eller gäller omedelbart efter varandra,
skall bestämmelserna i första stycket om pantbrevets belopp avse pantbre-
vens sammanlagda belopp.

En borgenärs rätt till betalning omfattar inte tillägget, om pantbrevet har
utmätts på ansökan av borgenären eller om pantbrevet är pantförskrivet till
borgenären i andra hand.

 

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002. 
2. För beräkning av ränta som avser tid före ikraftträdandet gäller äldre

bestämmelser. Har en sakägarförteckning upprättats före ikraftträdandet,
gäller äldre bestämmelser.
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Prop. 2001/02:132, bet. 2001/02:LU30, rskr. 2001/02:237.
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Senaste lydelse 2000:187.
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