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Svensk författningssamling

Lag
om ändring i konkurslagen (1987:672);

utfärdad den 16 december 2010.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 9, 15 och 17 §§ konkurs-
lagen (1987:672) ska ha följande lydelse.

2 kap.
9 §2 En gäldenär, som är eller senare än ett år före konkursansökningen har
varit bokföringsskyldig enligt bokföringslagen (1999:1078), ska om inte an-
nat visas anses insolvent, om

1. gäldenären har uppmanats av en borgenär att betala klar och förfallen
skuld men underlåtit att göra detta inom en vecka och

2. borgenären begär gäldenären i konkurs inom tre veckor därefter och
skulden då ännu inte är betald.

Borgenärens uppmaning ska innehålla en upplysning om att en konkurs-
ansökan kan följa. Uppmaningen ska delges gäldenären. Delgivning enligt
34–37 §§ delgivningslagen (2010:1932) får ske endast om det med beak-
tande av vad som har framkommit i det aktuella delgivningsärendet eller vid
andra delgivningsförsök med gäldenären finns anledning att anta att denne
har avvikit eller på annat sätt håller sig undan.

Första och andra styckena gäller inte sådana juridiska personer som anges
i 2 kap. 2 § bokföringslagen och som inte driver näringsverksamhet.

15 § En kallelse som avses i 14 § tredje stycket ska delges. Kallelsen får
delges enligt 34–37 §§ delgivningslagen (2010:1932) endast om det med be-
aktande av vad som har framkommit i det aktuella delgivningsärendet eller
vid andra delgivningsförsök med gäldenären finns anledning att anta att
denne har avvikit eller på annat sätt håller sig undan. Kungörelsedelgivning
enligt 48 § första stycket 1 delgivningslagen får ske även när gäldenären vis-
tas på känd ort utomlands, om delgivning annars inte kan ske här i landet och
rätten med hänsyn till omständigheterna finner att det inte är skäligt att kräva
att delgivningen verkställs utomlands.

17 § I fråga om kallelser enligt 16 § tillämpas 15 §. Gäldenären ska sam-
tidigt med kallelsen delges de av borgenären ingivna handlingarna.

1 Prop. 2009/10:237, bet. 2010/11:JuU2, rskr. 2010/11:30.
2 Senaste lydelse 1999:1095.

SFS 2010:1951
Utkom från trycket
den 30 december 2010



2

SFS 2010:1951

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00
Edita Västra Aros, Västerås 2010

Om delgivning med gäldenären sker enligt 38 eller 48 § delgivningslagen
(2010:1932), får rätten förordna att gäldenärens egendom sätts under sär-
skild vård. Kostnaden för vården ska betalas av borgenären.

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.
2. Äldre bestämmelser gäller om ett beslut om delgivning enligt 15–17 §§

delgivningslagen (1970:428) har fattats före den 1 april 2011 eller om en
handling har skickats eller lämnats före denna tidpunkt.

På regeringens vägnar
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