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En ny rymdlag (SOU 2021:91)
U2021/04610
Kronofogdemyndigheten (Kronofogden) har inte några synpunkter på förslagen i
betänkandet utöver de som berörs nedan.
Avsnitt 1.1 Förslag till lag (2022:000) om rymdverksamhet
Enligt betänkandet ska tillsynsmyndigheten få ta ut avgift för tillsynen av
tillståndshavaren (3 kap. 11 § förslag om lag (2022:000) om rymdverksamhet). I
betänkandet finns dock inga överväganden om hur dessa avgifter ska drivas in.
För att verkställighet ska få ske måste det finnas en exekutionstitel. En
förvaltningsmyndighets beslut är som utgångspunkt inte en exekutionstitel utan
det krävs att det har meddelats en särskild föreskrift om att beslutet får verkställas
(3 kap. 1 § första stycket 6 utsökningsbalken). Saknas en sådan föreskrift måste
fordran fastställas i en dom eller i ett utslag. Regeringen föreslår i proposition
2021/22:206, ”Snabbare och enklare verkställighet av myndighetsbeslut”, lämnad
den 31 mars 2022, att förvaltningsmyndigheters beslut som avser
betalningsskyldighet ska vara direkt verkställbara. Om förslaget blir lag kommer
det inte att vara något problem så länge rymdstyrelsens beslut om avgift innefattar
betalningsskyldighet och är överklagbart. För det fall den föreslagna ändringen i
utsökningsbalken inte blir lag behövs det en särskild föreskrift som anger att
rymdstyrelsens beslut får verkställas.
Avsnitt 1.2 Förslag till förordning (2022:000) om rymdverksamhet
Kronofogden har inte några synpunkter i sak på den biträdesskyldighet för
Kronofogden som föreslås i 15 § förslag till förordning (2022:000) om
rymdverksamhet) när rymdstyrelsen ska utöva tillsyn. Det anges dock inte om
utsökningsbalkens regler för handräckning ska tillämpas eller om det är andra
regler som ska tillämpas. Kronofogden anser därför att bestämmelsen bör
förtydligas. För att göra det förutsägbart och rättssäkert för allmänheten är det
viktigt att ha enhetlig utformning av handräckningsbestämmelser. Kronofogden
förordar därför att handräckningsbestämmelsen får följande utformning.
Vid handräckning gäller bestämmelserna i utsökningsbalken om verkställighet av
förpliktelser som inte avser
- betalningsskyldighet,
- avhysning, eller
- avlägsnande.
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Det kan dock övervägas om regleringen att utsökningsbalkens bestämmelser får
användas för denna typ av tillsyn ska anges i lag istället för i förordning.

Det här beslutet har fattats av vikarierande rikskronofogde Cecilia Hegethorn
Mogensen. Verksjurist Maria Fredriksson har föredragit ärendet. I den slutliga
handläggningen har även rättschef Ulrika Lindén deltagit. Beslutet har godkänts
digitalt och saknar därför underskrift.
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