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Justitiedepartementet
Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt
103 33 Stockholm

Yttrande över remiss av Kronofogdemyndighetens
rapport – Försäljning av utmätt lös egendom (KFM
Rapport 2010:13)
Regelrådets ställningstagande
Regelrådet tillstyrker förslaget.
Konsekvensutredningen är godtagbar.

Skälen för Regelrådets ställningstagande
Allmänt
Remissen innehåller en av Kronofogdemyndigheten upprättad rapport om ett förslag till modernisering
av nu gällande regler om försäljning av utmätt lös egendom. Förslaget medför ändringar i
utsökningsbalken, konkurslagen (1987:672), bostadsrättslagen (1991:614), lagen (2001:184) om
behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet, aktiebolagslagen (2005:551),
utsökningsförordningen (1981:981), förordningen (1992:1094) om avgifter vid Kronofogdemyndigheten
samt förordningen (2001:590) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet.
Ändringarna innebär huvudsakligen att en försäljning kan ske på andra sätt än genom en offentlig
auktion eller under hand samt att marknadsföring och information om en försäljning inte längre måste
kungöras i Post- och Inrikes Tidningar. I den upprättade konsekvensutredningen anges att förslaget helt
säkert kommer att göra e-auktioner till det dominerande försäljningssättet, vilket beräknas leda till högre
priser och bättre utfall för sakägarna.
Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget obetydliga administrativa kostnader. Regelrådet
tillstyrker förslaget.

Synpunkter på konsekvensutredningen
I konsekvensutredningen beskrivs utförligt de ekonomiska effekter som ett genomförande av förslaget
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kan ge upphov till. Konsekvensutredningen uppfyller därmed kraven i 6 och 7 §§ förordningen
(2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning och är därför godtagbar.
Regelrådet behandlade ärendet vid sammanträde den 1 februari 2011.
I beslutet deltog Stig von Bahr, ordförande, samt Lennart Palm, Leif Melin och Maud Spencer. Ärendet
föredrogs av kommittésekreteraren Magnus Petersson.

Stig von Bahr
Ordförande

Magnus Petersson
Föredragande

Regelrådet är en statlig kommitté. Regelrådet är rådgivande till regelgivaren och granskar utformningen
av förslag till nya och ändrade regler som kan få ekonomiska effekter för företagen. Regelrådet tar
ställning till om reglerna utformas så att de uppnår sitt syfte på ett enkelt sätt och till lägsta
administrativa kostnad för företagen men ska inte ta ställning till förslagens politiska syfte. Regelrådet
bedömer också konsekvensutredningarnas kvalitet.
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