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Infoklass: 1 

Utrikesdepartementet 

Enheten för internationell handelspolitik  

och EU:s inre marknad 

103 33 Stockholm 

Enhetlig och effektiv marknadskontroll (SOU 2020:49) 

UD2020/11744/HI 

 
Kronofogdemyndigheten (Kronofogden) har inte några synpunkter på förslagen i 

betänkandet med undantag för utformningen av 10 och 23 §§ i förslaget till lag med 

kompletterande bestämmelser till EU:s marknadskontrollförordning.   

 

Kronofogden förordar att bestämmelser om handräckning och sanktionsavgifter är 

enhetligt utformade i olika lagstiftningar. För såväl den enskilde som för 

rättstillämpningen är det viktigt med enhetliga, tydliga och lättillgängliga 

bestämmelser. Det leder till en högre grad av förutsebarhet och rättssäkerhet samt ett 

effektivare resursutnyttjande.  
 

Handräckning 

I 10 § andra stycket i förslaget till lag med kompletterande bestämmelser till EU:s 

marknadskontrollförordning anges att vid handräckning gäller bestämmelserna i 

utsökningsbalken om verkställighet av förpliktelser som inte avser 

betalningsskyldighet eller avhysning. Här bör även avlägsnande framgå. För att 

föreslagen bestämmelse ska bli mer enhetlig med gällande lagstiftning förordar 

Kronofogden samma skrivning som finns i ett nyligen remitterat förslag till 

ändring i lagen om ändring i lagen (2007:528) om värdepapper (Fi2020/00855/V), 

se 23 kap. 4 a §.  

 
”Vid handräckning gäller bestämmelserna i utsökningsbalken om verkställighet av 

förpliktelser som inte avser 

- betalningsskyldighet, 

- avhysning, eller 

- avlägsnande.” 

  
Sanktionsavgifter 

I betänkandet finns inga överväganden om hur sanktionsavgifterna ska drivas in mer 

än att de enligt 23 § får verkställas som ett beslut som har vunnit laga kraft efter att 

den sista betalningsdagen har inträffat. Att ett beslut eller liknande avgörande får 

verkställas enligt utsökningsbalken innebär inte med automatik att fordran vid 

verkställighet ska hanteras som ett allmänt mål och enligt lagen om indrivning av 

statliga fordringar. Även om de föreslagna reglerna talar för att sanktionsavgifterna 

ska handläggas som ett allmänt mål vid verkställighet, bör det för tydlighetens skull 

framgå att indrivning ska ske enligt lagen om indrivning av statliga fordringar. 
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Kronofogden förordar då en utformning i likhet med den som nyligen lagts fram i Ds 

2019:32 - Anpassningar till EU:s förordningar om medicinteknik – del 2 och som har 

följande lydelse. 
  
”En sanktionsavgift ska betalas till den myndighet som regeringen bestämmer inom 30 dagar från 

det att beslutet om att ta ut avgiften har fått laga kraft eller inom den längre tid som anges i 

beslutet. Beslut om sanktionsavgift får verkställas enligt utsökningsbalken, om avgiften inte har 

betalats inom den tid som anges i beslutet.  

Om sanktionsavgiften inte betalas inom den tid som anges i första stycket, ska myndigheten lämna 

den obetalda avgiften för indrivning. Bestämmelser om indrivning finns i lagen (1993:891) om 

indrivning av statliga fordringar m.m.  

Sanktionsavgiften ska tillfalla staten.” 

Kostnader 

Utredningen har bedömt att en sanktionsväxling från straffbestämmelser till 

sanktionsavgifter och marknadskontrollmyndigheternas möjlighet att få begära 

handräckning på plats vid vissa inspektioner kan öka antalet ärenden hos 

Kronofogden. Ökningen bedöms dock inte bli särskilt stor och förväntas inte påverka 

Kronofogdens verksamhet. I utredningen finns dock inte något underlag alls för hur 

många ärenden det kan tänkas bli och på vilken grund man gjort bedömningen att det 

inte kan bli särskilt många. Det går därmed heller inte att göra någon prognos av hur 

många ärenden som kan tänkas komma till Kronofogden för indrivning och 

handräckning. Beroende på ärendemängd som kan tänkas komma till Kronofogden 

kan förslagen innebära kostnader för att hantera ett ökat antal handräckningar men 

också för teknisk utveckling av ett nytt medelslag och för framtagandet av en 

automatiserad ansökan.    

 

Det här beslutet har fattats av rikskronofogde Christina Gellerbrant Hagberg. 

Verksjurist Susan Höglund Westermark har föredragit ärendet. I den slutliga 

handläggningen har även biträdande rikskronofogde Cecilia Hegethorn Mogensen 

och rättschef Ulrika Lindén deltagit.  

 

Med stöd av Kronofogdens beslut om åtgärder för att motverka spridning av det nya 

coronaviruset undertecknas beslutet inte. 

 

 

Christina Gellerbrant Hagberg  

    Susan Höglund Westermark 


