
      

 Beslut 

Beslutad av     

Ulrika Lindén     
Dokumentägare Beslutsdatum  Dnr 

Ulrika Lindén 2018-12-20  840 26993-18/121 

 

 

 

www.kronofogden.se  E-postadress:  kontakt@kronofogden.se 
Postadress Besöksadress Telefon   Telefax 

Box 1050 Esplanaden 1 0771-73 73 00   08-29 26 14 
172 21  SUNDBYBERG 172 67  SUNDBYBERG    

 

Upphävande av ställningstagande 2/11/VER 

Ställningstagandet 2/11/VER rörande Delgivning av beslut om utmätning (dnr 832 

35901-13/121) upphör att gälla. 

 

Det finns inte någon oklarhet om rättsläget när det gäller frågor om delgivning av 

utmätning. Ställningstagandet är väl känt inom verkställigheten. I stället för 

ställningstagandet föreslås ny skrivning i Handboken Utmätning avsnitt 3.6.3. och 

4.7, se bilaga.   

 
Frågan om upphävande av ställningstagande och ny formulering i handboken har 

skickats på remiss till produktionsavdelningen och utvecklingsavdelningen. De 

har inte haft något att invända mot upphävande av ställningstagandet och har varit 

delaktiga vid utformningen av handbokstexten. 

 

Beslut i detta ärende har fattats av rättschefen Ulrika Lindén efter föredragning av 

verksjuristen Daniel Dalenbring. I den slutliga handläggningen har även tf. 

enhetschefen Christina Sundblad deltagit.  

 

 

 

Ulrika Lindén 

   Daniel Dalenbring  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.6.3 Genomförande av förrättning 

Kronofogden kan provisoriskt ta egendom i förvar enligt 6 kap. 12 § UB 

i avvaktan på beslut om utmätning.  

Ett beslut om provisorisk åtgärd ska delges gäldenären (6 kap. 12 § UF). 

Om det är känt att det inte går att få tag i gäldenären behöver 

Kronofogden inte delge. Om Kronofogden har försökt delge 

gäldenären/parten i det aktuella målet eller i ett annat mål, så att 

myndigheten vet att han inte går att delge, är det i sin ordning att  låta bli 

att göra nya försök att delge.  

Kronofogden måste utmäta snarast och senast inom två veckor från det 

att den provisoriska åtgärden vidtogs, annars måste den provisoriska 

åtgärden upphävas. 

En provisorisk åtgärd medför inte förmånsrätt för sökanden, och 

egendomen kan komma att utmätas för nytillkomna sökandes räkning. 

 

4.7 Underrättelse om verkställd utmätning 

 

Kantrubrik: Gällande rätt 

Gäldenären ska underrättas skriftligen om ett beslut om utmätning (6 kap. 

9 § UF). Underrättelsen ska delges gäldenären om det inte är känt att hen 

inte kan anträffas. Delgivning har betydelse för att gäldenären ska kunna 

ta tillvara sin rätt och för att sökanden ska kunna förlita sig på att hen får 

behålla medlen som utbetalats till sökanden vid utmätning.  

Delgivning behöver inte heller ske vid utmätning av överskjutande skatt 

eller när värdet av det utmätta inte motiverar kostnaderna för detta. 

 

Kantrubrik: Gäldenären kan inte anträffas 

Underrättelser om utmätningsbeslut framställs elektroniskt i Init. Om en 

förrättning har skett utanför kontoret och gäldenären är närvarande 

brukar förrättningsmannen upprätta ett särskilt utmätningsbevis som 

gäldenären får del av på platsen. 

 

Om det är känt att gäldenären inte kan anträffas för delgivning krävs 

alltså inga delgivningsförsök. Det är alltid viktigt att det görs en 

handläggarnotering om det i Init.  

 

Kantrubrik: Inledning av delgivningsförfarande 

Om det inte är känt att gäldenären inte kan nås för delgivning, måste 

Kronofogden försöka delge. Kommer delgivningserkännandet (vitt kort) 

inte tillbaka ska Kronofogden försöka kontakta gäldenären per telefon för 



att få bekräftelse att gäldenären fått del av handlingarna eller telefondelge 

beslutet om gäldenären inte fått handlingen. Kronofogden behöver även  

kontrollera om gäldenären har en arbetsgivare där delgivning kan ske.  

 

Om gäldenären har adressuppgift bör Kronofogden – utöver 

efterforskande av telefonnummer och arbetsgivare – även göra minst två 

besök på adressen om det inte redan vid första besöket står klart att 

gäldenären inte bor där. Om en annan person än gäldenären öppnar 

dörren ska förrättningsmannen om möjligt surrogatdelge denne. Om 

ingen öppnar kontrollerar förrättningsmannen om det finns indikationer 

på att gäldenären bor kvar, t.ex. om namnet står på dörren eller om 

brevlådan/brevinkastet ser ut att tömmas regelbundet. Kronofogden ska 

lämna en lapp om sitt besök i brevlådan vid det första besöket med en 

uppmaning att gäldenären ska höra av sig. a informeras om här?)Om 

Kronofogden inte fått kontakt med gäldenären efter dessa försök, finns 

det skäl att underlåta delgivning. 

 

Kantrubrik: Adressuppgift finns – gäldenären kan antas hålla sig 

undan 

Visar utredningen att gäldenären har sitt hemvist på adressen men kan 

antas hålla sig undan, kan delgivning ske genom beslut om spikning. I så 

fall ska ytterligare ett delgivningsförsök göras för att konstatera att det 

kan antas att gäldenären håller sig undan, se Delgivningshandbokens 

avsnitt om spikning.  

 

När det konstaterats att gäldenären inte kan nås för delgivning ska en 

handläggarnotering göras i Init. Därefter behövs inte fler 

delgivningsförsök. 

Kantrubrik: Kostnader för ett fortsatt delgivningsförfarande 

Ett ytterligare undantag från delgivningsskyldigheten finns i 6 kap. 9 § 

andra stycket UF. Där regleras att ett beslut om utmätning inte behöver 

delges om värdet av det utmätta inte motiverar kostnaderna för 

delgivning. Om den utmätta egendomens värde inte bedöms överstiga  

5 000 kr, räcker det med ett delgivningsförsök med vitt kortoch ett försök 

att nå gäldenären per telefon. . 

Kronofogden har även möjlighet att underlåta delgivning när värdet av 

egendomen överstiger nämnda beloppsgräns om kostnaderna för 

delgivning blir stora i förhållande till värdet av egendomen. Vid 

delgivning av gäldenärer som bor utomlands begränsar sig Kronofogdens 

arbete till att söka gäldenären från kontoret. Några särskilda kostnader 

verkar inte uppkomma i det sammanhanget. Det finns därför inte 

anledning att ha en annan beloppsgräns för de gäldenärer som bor 

utomlands. 

 

Kantrubrik: Beslut enligt 6 kap. 9 § 2 st. UFI de fall det blir aktuellt att 

inte delge en utmätning ska det fattas ett beslut om att underlåta 

delgivning. Detta gäller oavsett om det beror på att gäldenären inte kan 



anträffas eller om värdet av det utmätta är för lågt för att motivera 

delgivningskostnaden. 

 

Beslutet dokumenteras i utmätningen under ”annan”. Om utrymmet inte 

räcker kan en hänvisning göras till den handläggarnotering där 

delgivningsåtgärderna/försöken att få kontakt med gäldenären har 

dokumenterats under rubriken ”Delgivning”..  

 

Kantrubrik: Övrigt 

En underrättelse om utmätning av ett överskott på skattekontot behöver 

inte delges gäldenären (6 kap. 9 § andra stycket UF.) För beslut om 

löneutmätning finns särskilda bestämmelser om underrättelser (avsnitt 

5.8.1). 

 

I underrättelsen ska gäldenären upplysas om att hen inte utan 

Kronofogdens medgivande får förfoga över den utmätta egendomen på 

ett sätt som är till skada för utmätningsborgenären och att en överträdelse 

av detta förbud kan leda till ansvar (17 kap. 13 § brottsbalken). 

 

Utöver gäldenären ska i många fall även andra underrättas om en 

verkställd utmätning. Detaljerade bestämmelser om det finns i 6 kap. 

100–24 §§ UF. 

 

Kronofogden har en skyldighet att genast underrätta överförmyndaren 

om det i ett mål om utmätning uppmärksammas att egendom till ett värde 

som överstiger ett prisbasbelopp förts över som gåva eller på liknande 

sätt till någon som är under 18 år (6 kap. 24 b § UF). 

 

Mer information om hur delgivning går till finns i 

Delgivningshandboken. 

 


