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Sammanfattning 
Uppsatsen behandlar frågan om huruvida svensk rätt bör tillåta 
abandonering i konkurs i de fall konkursgäldenären är ett aktiebolag. Denna 
fråga analyseras utifrån ett rättsekonomiskt perspektiv. En rättsekonomisk 
analys är relevant för svenska förhållanden eftersom vår egna 
konkurslagstiftning till stor del bygger på sådana principer.  
 
Abandoneringsinstitutet återfinns inte explicit i den svenska lagstiftningen 
och det råder osäkerhet om abandonering är tillåten enligt gällande rätt. I 
rättspraxis har institutet underkänts. I doktrinen råder i stort sett konsensus 
om att abandonering kan ske de lege lata genom tolkning av olika lagrum i 
främst KL. 
 
En av de grundläggande rättsverkningarna av ett konkursbeslut är att 
konkursgäldenären förlorar rådigheten över sin egendom, vilken istället går 
över på konkursboet. Abandonering är en processhandling som innebär att 
konkursboet avstår från eller överger egendom som är oförmånlig för boet. 
Genom abandoneringen går rådigheten över den aktuella egendomen åter till 
konkursgäldenären.  
 
Tre typfall av eller grunder för abandonering undersöks. För det första det 
fall att egendom som konkursboet vinner rådighet över genom 
konkursbeslutet inte har något förmögenhetsvärde. För det andra det fall att 
egendom visserligen har ett förmögenhetsvärde, men att det är förbundet 
med alltför stora kostnader att realisera egendomen. För det tredje fallet att 
egendom som konkursboet vinner rådighet över genom blotta innehavet 
grundar ett massaansvar för offentligrättsliga krav, vilka egentligen är 
hänförliga till  konkursgäldenärens tidigare verksamhet.  
 
I de fall konkursgäldenären är ett aktiebolag har abandonering potentiellt 
menliga effekter. I och med att en underskottskonkurs avslutas anses bolaget 
upplöst. I de fall det under konkursen har abandonerats egendom blir denna 
i sådana fall herrelös, vilket kan föra med sig kostnader för såväl det 
allmänna som för enskilda som har sådan egendom i sin besittning.  
 
Förekomsten av konkursinstitutet kan med utgångspunkt i rättsekonomisk 
teori rättfärdigas genom de positiva effekter det kan förmodas ha både på 
kreditgivningen i stort då insolvens inte föreligger såväl som när insolvens 
är ett faktum. När insolvens är ett faktum kan insolvensreglerna bidra till att 
effektivisera den process som innebär att ett antal borgenärer bereder sig 
betalning ur en egendomsmassa som inte förslår till full betalning av 
samtliga fordringar. Ett ordnat och någorlunda standardiserat kollektivt 
förfarande kan förmodas sänka de kostnader som det ordinära 
utmätningsförfarandet skulle ha resulterat i. För det första behöver inte 
borgenärerna lägga ned lika stora kostnader på att övervaka gäldenären och 
varandra under det att krediten löper. En kapplöpning om gäldenärens 
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tillgångar kan på så sätt undvikas. För det andra ger det helhetsgrepp 
konkursen innebär en möjlighet att hålla ihop gäldenärens egendomsmassa i 
de fall detta är relevant. På så sätt kan större värden bibehållas och 
realiseras i ett sammanhang, istället för att vid successiva utmätningar av 
flera borgenärer slitas isär. För det tredje kan sannolikt administrativa 
kostnader som är förenade med exekution hållas nere om olika individuella 
aktioner istället samordnas. Ur rättsekonomisk synvinkel är 
konkursinstitutet ett instrument för att effektivisera exekution i en 
insolvenssituation, vilket gynnar borgenärerna och i förlängningen även 
samhället i stort. Detta sker genom att lagstiftningen i så stor utsträckning 
som möjligt i konkursen respekterar de rättigheter och skyldigheter som 
förelåg före konkursen. Sett ur denna synvinkel är konkursinstitutet närmast 
rent processrättsligt. 
 
De fall där egendom inte har något förmögenhetsvärde överhuvudtaget och 
de fall där den visserligen har ett värde, men det inte är motiverat att 
realisera den, liknar varandra. Att hindra konkursboet från att kunna 
abandonera sådan egendom vore liktydigt med att ålägga konkursboet ett 
ansvar för en avveckling av konkursgäldenärs verksamhet i alla avseenden. 
En sådan ordning skulle inte stå i överensstämmelse med konkursinstitutets 
funktion som ett instrument för effektivare exekution. Att i större 
omfattning ta andra hänsyn än borgenärsintresset skulle dessutom sannolikt 
påverka kreditgivningen i stort. Abandonering skall således tillåtas då 
åtgärden syftar till att göra besparingar för framtiden. 
 
Den ordning som innebär att svensk rätt idag tillåter att vissa typer av  
offentligrättsliga krav kan göras gällande på massaplanet trots att de är att 
hänföra till konkursgäldenärens tidigare verksamhet, är ur rättsekonomisk 
synvinkel tvivelaktig. Dessa fordringar har fått vad som kan liknas vid en 
”dold förmånsrätt”, vilket i sig skapat incitament att försöka abandonera 
egendom till vilket kravet är kopplat. Genom att exempelvis abandonera ett 
svartbygge som konkursgäldenären uppfört blir denne den korrekta 
adressaten av ett föreläggande om att bekosta en rivning. Detta innebär dock 
att ett konkursbo skulle kunde göra sig av med krav som förelåg redan vid 
konkursutbrottet genom att abandonera viss egendom till vilket kravet är 
kopplat, vilket är mindre lyckat. Denna ordning står inte i överensstämmelse 
med den rättsekonomiska princip som säger att de insolvensrättsliga 
reglerna inte bör rubba etablerade rättigheter i större utsträckning än 
nödvändigt. Behandlades denna typ av fordringar istället som vanliga 
konkursfordringar, skulle motivet för att abandonera egendom till vilket 
kravet är knutet att  bortfalla.  
 
Eventuellt är det befogat att göra ett undantag för miljörättsliga fordringar. 
Konkursbon har i praxis ålagts ett visst handhavandeansvar för miljöfarligt 
avfall som finns i konkursgäldenärens besittning vid konkursutbrottet. 
Kostnader för hanteringen har kunnat göras gällande på massaplanet. Detta 
kan motiveras med den prevention denna ordning kan förmodas resultera i. 
Prevention är sannolikt att föredra i förhållande till reparation i fråga om 
miljön. Genom att placera ansvaret på massaplanet skapas det incitament för 
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kreditgivare att på olika sätt hålla gäldenärers verksamhet under uppsikt, 
vilket i sin tur kan antas resultera i att hanteringen av miljöfarligt avfall 
sköts på ett ändamålsenligt sätt. Abandonering av miljöfarligt avfall bör inte 
få förekomma, eftersom den avsedda internaliseringen av kostnaderna för 
hantering av miljöfarligt avfall skulle omöjliggöras. 
 
Slutsatsen är att abandonering bör tillåtas då den syftar till att hålla framtida 
kostnader nere. En konsekvent linje i fråga om till vilken fordringskategori 
olika typer av fordringar skall hänföras gör abandonering onödig i de fall 
det rör sig om fordringar som är knutna till innehavet av viss egendom. Det 
finns goda skäl för att behålla den ordning som innebär att miljörättsliga 
fordringar kan göras gällande på massaplanet, eftersom detta möjliggör en 
internalisering av kostnaderna för hantering av miljöfarligt avfall i 
konkursen. Detta förutsätter att miljöfarligt avfall inte kan abandoneras.  
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1 Inledning 

1.1 Allmänt om ämnet 

Under senare år har det ursprungligen sjöförsäkringsrättsliga begreppet 
”abandonering” börjat figurera i en insolvensrättslig kontext.1 Abandonering 
är i detta sammanhang liktydigt med ”avstående” eller ”övergivande”. 
Närmare bestämt konkursboets övergivande av egendom som prima facie 
ingår eller skulle ha ingått i boet, eftersom konkursgäldenären enligt KL 3 
kap. 1 § genom konkursbeslutet förlorar rådigheten över sin egendom. 
Denna omhändertages istället av konkursboet för borgenärernas räkning. 
Termen övergivande för kanske tankarna till att egendomen skulle bli 
herrelös. Det är emellertid inte fallet. Abandonering innebär istället ett 
återställande av egendomen till konkursgäldenären som alltså återfår 
rådigheten, såväl faktiskt som rättsligt, över densamma.2
 
De konkreta orsakerna till att en konkursförvaltare som företrädare för 
konkursboet skulle vilja abandonera egendom är flera. I samtliga fall rör det 
sig om egendom som på olika sätt är förbunden med olika  kostnader. Ett 
skäl är att omhändertagande och realisation enligt vanlig 
kostnadsintäktsanalys visar sig vara oförmånlig för boet. Ett annat skäl är att 
innehav eller besittning av egendomen i sig medför ett kostnadsansvar för 
främst olika typer av offentligrättsliga krav eller avgifter. Det gemensamma 
syftet med abandonering är alltså  att hålla ned boets kostnader och 
maximera dess behållning. Abandonering är således en processhandling som 
konkursförvaltaren skulle vidtaga till förmån för boet och i förlängningen 
även för borgenärskollektivet. 
 
Det som gör abandoneringsproblematiken så pass intressant att den förtjänar 
ett examensarbete i juridik är att rättsläget i Sverige på detta område idag är 
oklart. I vilken utsträckning de åsyftade rättsverkningarna verkligen skulle 
inträda är dessutom omtvistat. Det finns varken entydig lagtext eller 
motsägelsefria prejudikat. Frågan har inte behandlats i förarbetena till KL. 
Dessutom kan nämnas att kronofogdemyndigheten som är tillsynsmyndighet 
i konkurser och vars uppgifter i detta avseende bl.a. består i att bistå och 
råda konkursförvaltare i utövandet av förvaltningen åtminstone inte 
officiellt tagit ställning i frågan.3 Generellt sett tycks dock många praktiker 
vara överens om att abandonering bör få förekomma och dessutom redan 
idag förekommer.4

                                                 
1 Håstad, Insolvensrättsligt Forum 1997, s. 58. 
2 Gäldenären kan dock på kontraktsrättsliga grunder ha begränsat sin rätt i egendomen, 
exempelvis genom att i ett tidigare skede ha upplåtit panträtt i den.  
3 http://www.rsv.se/kronofogden/handledningar/90004/kap3b.html (030502). 
4 Se exempelvis Söderqvist, Insolvensrättsligt Forum 1997, s. 94 och Berglund, Juridisk 
Tidsskrift vid Stockholms Universitet 1997-98, s. 40. Lindskog, Något om övergiven 
egendom, Festskrift till Sveriges Advokatsamfund 1887-1987, s. 355 not 26. 
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Abandonering i större eller mindre omfattning har sannolikt alltid 
förekommit som en del av den praktiska förvaltningen av ett konkursbo.5 I 
den juridiska doktrinen har emellertid abandonering praktiskt taget inte 
uppmärksammats alls. Det som trots allt finns skrivet om ämnet är av 
relativt sent datum. Troligtvis beror detta på att abandonering och de 
konsekvenser förfarandet kan få på allvar uppmärksammades först i 
samband med de många konkurser som följde i kölvattnet av finanskrisen i 
början av 1990-talet.6 Abandonering diskuterades för övrigt som ett 
huvudtema på Insolvensrättsligt Forum 1997.7 På lagstiftningsplanet kan 
nämnas att justitiedepartementet i sina verksamhetsplaner för både 1999 och 
2001 uttalat att man avser internutreda abandoneringsfrågan.8 Enligt uppgift 
från justitiedepartementet skall en promemoria i ämnet färdigställas under 
hösten 2003. Riksdagens lagutskott har behandlat ett antal motioner med 
anknytning till abandoneringsfrågan åren 1998, 2000 och 2003.9  
 
Det som gör abandonering kontroversiellt är dess syfte, dvs att boet genom 
att avstå från viss egendom gör sig av med kostnader. Dessa kostnader 
kommer istället direkt eller indirekt att belasta någon annan. Vad som 
främst har gett upphov till diskussion är fall där värdelösa eller 
miljöskadade fastigheter påstås ha abandonerats till en konkursgäldenär som 
varit ett aktiebolag.10 Eftersom ett aktiebolag efter en konkurs utan 
överskott skall anses upplöst kommer de kostnader som finns eller 
uppkommer förr eller senare sannolikt att belasta det allmänna, dvs stat eller 
kommun.11 I dessa fall är det alltså abandoneringens indirekta effekter som 
anses menliga. I andra fall kan det vara lös egendom som lämnas kvar på 
annans fastighet eller i en lokal med följden att ägaren oförskyllt får 
egendomen i sin besittning. I åter andra fall kan det ur konkursboets 
synvinkel finnas skäl att abandonera egendom till vilken det finns 
offentligrättsliga förpliktelser kopplade. På ett principiellt plan kan frågan 
om abandonering skall vara tillåten eller inte sägas handla om synen på 
                                                 
5 Söderqvist, Insolvensrättsligt Forum 1997, s. 94. 
6 Efter att under förhållandevis lång tid ha haft ca 7000 nya konkursärenden per år ökade 
antalet konkurser i Sverige kraftigt i början av 1990-talet. Toppen nåddes 1992 då ca 
20000 konkurser registrerades. Se Mellqvist, Obeståndsrätten, s. 64.  
7 Insolvensrättsligt Forum 1997, Iustus förlag, Uppsala, 1997. 
8http://www.justitie.regeringen.se/pressinfo/pdf/vp99.pdf s. 17. (030402) och  
http://www.justitie.regeringen.se/pressinfo/pdf/vp2001.pdf s.19. (030402). 
9 Bet. 1997/98: LU 14 , bet. 2000/01: LU 10 och bet. 2002/03 LU: 13. 
10 Tuula, Rekonstruktion av företag inom insolvenslagstiftningens ramar, s. 391. Se även 
bet. 2002/03: LU 13 i vilket abandonerade fastigheter i Tierps kommun diskuteras. 
11 Ansvaret för herrelös fast egendom tycks dock vara oklart. I NJA 1981 s 1 uttalade HD 
att det åtminstone funnits en föreställning om att all jord som inte bevisligen tillhörde 
någon annan tillföll staten. Denna uppfattning, som kom att bli en allmänt accepterad 
rättsgrundsats, grundades troligen i ett påbud som Gustav Wasa utfärdade. Det är ju dock 
en avsevärd skillnad mellan att per automatik få ett ansvar och att göra anspråk på viss 
egendom med vilken följer ett ansvar. För akuta olägenheter torde det finnas vissa 
skyldigheter för kommunerna i räddningstjänstlagen (1986:1102). I skriftligt svar på fråga 
2002/03:425 om herrelös mark, skriver justitieministern att problemet sannolikt kommer att 
lösas genom att en god man utses för det upplösta bolaget. Se 
http://www.riksdagen.se/debatt/fragor/svar.asp?rm=0203&nr=425 (030515). 
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konkursinstrumentet som sådant, dvs vilka intressen som bör beaktas i 
konkursen och hur dessa skall vägas mot varandra. Praktiskt sett handlar det 
om graden av kongruens mellan den egendom som konkursgäldenären 
innehar vid konkursutbrottet och den egendom som skall ingå i 
konkursboet. 
 
En sätt att utröna om abandonering är tillåtet eller ej är att använda sig av 
den traditionella juridiska lagtolkningsmetoden, vilket också förefaller vara 
den teknik som använts i den svenska debatten. Förespråkare för att 
abandonering redan idag skulle anses vara en del av svensk rätt har i första 
hand stött sig på en extensiv tolkning av KL och i viss utsträckning 
analogier från andra lagrum.12 Även vissa portalstadganden i KL har 
åberopats som stöd för denna uppfattning. Skeptiker till abandonering har å 
sin sida i första hand pekat på institutets oförenlighet med enskilda lagrum i 
KL och framhållit frånvaron av stöd för förfarandet i explicita regler.13  
 
Problemet med dylika lagtolkningsoperationer är emellertid att de riskerar 
bli mindre lyckosamma och resultatet fragmentariskt om inte objektet för 
tolkningen ses i sitt sammanhang. Angreppssättet bygger dessutom på ett på 
förhand givet material som man på något sätt måste förhålla sig till. Ett sätt 
att undvika, i och för sig formellt riktiga, men mer eller mindre godtyckliga 
slutsatser baserade på språklig tolkning eller andra klassiska juridiska 
tekniker är att anlägga ett perspektiv och studera frågeställningen mot 
bakgrund av detta. Frågan om huruvida abandonering bör tillåtas eller ej kan 
sannolikt få sitt svar om problematiken ses som en del av en helhet och sätts 
in i en koherent struktur. På detta sätt kan frågan dels belysas ur ett bredare 
perspektiv, dels studeras utan de begränsningar som tolkningen av positiva 
regler medför.  
 
Den rättsekonomiska analysen erbjuder en sådan koherent teori och det är 
den som kommer att användas i denna uppsats i syfte att undersöka om 
abandonering bör tillåtas eller ej. Förhoppningen är att en stringent 
tillämpning av denna teori på abandoneringsproblematiken skall skingra 
oklarheter och ge entydiga svar. 
 

1.2 Teori och metod 

1.2.1 Angreppssätt 

Jag har i denna uppsats valt att anlägga ett perspektiv och undersöka 
frågeställningen utifrån detta. Det aktuella perspektivet är den 
rättsekonomiska analysen. Avsikten är undersöka om abandonering som 
rättsfigur mot bakgrund av den rättsekonomiska förklaringsmodellen av 
konkursinstitutet bör tillåtas eller ej. Den rättsekonomiska analysen av 

                                                 
12 Se nedan kapitel 3.4. 
13 Se Gregow, Insolvensrättsligt Forum 1997, s. 72 ff. 
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konkursen kan sägas bilda en struktur som i sig är normativ och verkar 
gränssättande för vilka intressen och syften  konkursen skall tjäna. Metoden 
för undersökningen består i att pröva hur den rättsekonomiska modellen 
ställer sig till olika typfall av abandonering.  
 

1.2.2 Kort om rättsekonomin 

Vad innebär då ett rättsekonomiskt perspektiv? Rättsekonomin kan sägas 
vara ett av juridikens perspektivämnen och erbjuder ett sätt att analysera 
rätten både de lege lata och de lege ferenda i termer av samhällsekonomisk 
effektivitet. Skolbildningen har sina rötter i 1960-talets USA där ”law and 
economics” successivt kommit att få en inflytelserik ställning inom 
juridiken.14  
 
Mycket enkelt sett bygger den ekonomiska modellen på antaganden om den 
mänskliga naturen och kan därför sägas vara en beteendevetenskap. 
Människan antas vara en ”homo economicus”.15 Detta innebär att individen 
antas göra rationella val i syfte att maximera den egna nyttan.16 Detta 
förutsätter i sin tur kännedom om de egna preferenserna och en förmåga att 
rangordna och utvärdera olika handlingsalternativ för att kunna kalkylera 
den förväntade nyttan. Tankegångarna är givetvis applicerbara även på 
juridiska personer, vilka förmodas vilja maximera sin vinst.  
 
Det kan alltså förväntas att individerna i ett samhälle strävar efter att 
maximera sin egen nytta. Givet detta bör lagstiftningen enligt rättsekonomin 
användas som ett instrument för att reglera, stimulera och underlätta 
transaktioner på den fria marknaden. Som exempel kan nämnas att det 
frivilliga utbytet av varor och tjänster på en fri marknad innebär 
nyttomaximering för parterna och är därför också välståndshöjande. Om det 
inte förhöll sig så skulle avtalet inte ha ingåtts. Rättsekonomin ser 
samhällets totala välstånd som summan av individernas.17 Eftersom 
marknaden i flera avseenden inte är perfekt, bl.a. till följd av höga 
transaktionskostnader, kommer många potentiellt välståndhöjande 
transaktioner eller indirekt samhällsnyttiga avtal aldrig till stånd.18 
Lagstiftaren eller domaren kan dock genom sina respektive verksamheter i 
möjligaste mån på olika sätt försöka sänka dessa kostnader. 
 
Samma beteende som kan sägas vara grunden för välståndet kan i vissa fall 
även verka i en menlig riktning. Exempelvis kan överexploatering av en viss 
resurs hindra återväxt och ett långsiktigt effektivt utnyttjande av densamma. 
Situationen brukar ibland illustreras genom sk spelteori, t ex med spelet 

                                                 
14 Cooter and Ulen, Law and economics, s. 2. 
15 Dahlman, Rättsekonomi, s. 14. 
16 Ibid. 
17 Dahlman, Rättsekonomi, s. 10. 
18 Dahlman, Rättsekonomi, s. 73 ff. 
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”allmänningens tragedi”.19 För att undvika detta kan samhället genom rätten 
definiera och allokera rättigheter av olika slag. 
 
Med kunskap om hur människan agerar, hur hon hanterar risker, hur hon 
reagerar på kostnader osv, kan rätten utformas så att den används som ett 
medel för att öka välståndet eller åtminstone skapa förutsättningar för detta. 
Rättens roll är således ur ett rättsekonomiskt perspektiv enkelt uttryckt att 
undanröja hinder för tillskapandet av välståndshöjande avtal och se till att 
olika rättigheter fördelas på ett sådant sätt att de utnyttjas på effektivaste 
sätt.20  
 

1.2.3 Rättsekonomins normativa verkan 

Åtminstone sedan filosofen David Hume formulerade vad som idag är känt 
som Humes lag har det stått klart att det inte logiskt går att härleda ett 
”böra” ur ett ”vara”.21 Att ett visst förhållande är rådande kan med andra ord 
inte tas som intäkt för att det också faktiskt bör vara på detta sätt. Denna 
visdom aktualiseras vid den ekonomiska analysen av rätten. Även om det 
skulle vara ett empiriskt verifierbart faktum att människor i allmänhet beter 
sig på ett visst sätt, exempelvis i syfte att maximera den egna nyttan, kan 
inte den slutsatsen dras att de faktiskt borde bete sig så. Rättsekonomin 
måste istället motivera varför en maximering av välståndet i sig är något 
eftersträvansvärt på någon annan grund. Denna del av rättsekonomin brukar 
kallas den normativa rättsekonomin22 och är snarast filosofisk eller politisk 
och skall inte diskuteras vidare här. Det skall dock poängteras att redan den 
rättsekonomiska analysen implicerar ett ”böra”, eftersom rätten ses som ett 
medel, vilket skall främja ekonomisk effektivitet.  
 

1.3 Syfte och avgränsningar 

1.3.1 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att utifrån ett rättsekonomiskt perspektiv undersöka 
om svensk rätt bör tillåta ett konkursbo abandonerar egendom till 
konkursgäldenären då denne är ett aktiebolag. 
 

1.3.2 Avgränsningar 

Uppsatsen kommer endast behandla den situation då egendom ställs till 
konkursgäldenärens förfogande. Olika typer av underhandsuppgörelser 
mellan ett konkursbo och enskilda borgenärer avseende viss egendom faller 
således utanför uppsatsens ramar. Den rättsekonomiska analysen av 
                                                 
19 Se vidare nedan avsnitt 4.3.2. 
20 Dahlman, Rättsekonomi, s. 11. 
21 Nergelius, Rättsfilosofi, s. 68. 
22 Dahlman, Rättsekonomi, s. 197. 
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huruvida abandonering bör förekomma eller ej kommer göras mot bakgrund 
av i övrigt oförändrade förhållanden, dvs mot bakgrund av gällande svensk 
rätt. Konkursgäldenären förutsätts genomgående i uppsatsen vara ett svenskt 
aktiebolag. Att studien begränsas till denna organisationsform beror på att 
abandoneringens potentiellt menliga effekter visar sig tydligast i de fall 
gäldenären är en juridisk person. Dessutom står juridiska personer för den 
övervägande andelen av det totala antalet svenska konkurser.23 Bland dessa 
torde aktiebolagsformen vara den vanligast förekommande. 
 

1.4 Material 

Det material som används är i princip uteslutande juridisk doktrin i form av 
monografier. Dessa kan delas in i två huvudkategorier. Den ena består av 
litteratur som behandlar svensk konkursrätt på ett mer allmänt plan eller 
som har uppmärksammat abandoneringsfrågan specifikt. Den andra 
kategorin utgörs av rättsekonomisk litteratur, i första hand sådan med 
insolvensrättslig inriktning. Medan den litteratur som behandlar svenska 
förhållanden av naturliga skäl till övervägande del är svensk, är den 
rättsekonomiska främst av amerikanskt ursprung. Utöver nämnda form av 
litteratur citeras även ett antal tidskriftsartiklar samt ett mindre antal 
rättsfall. 
 

1.5 Disposition 

Uppsatsen är upplagd enligt följande. Efter denna inledning följer ett kapitel 
i vilket det översiktligt redogörs för de centrala delarna av den svenska 
konkursrätten. Vid sidan av den allmänna översikten kommer vissa 
specifika regler att uppmärksammas särskilt. Syftet med detta kapitel 2 är att 
underlätta förståelsen av det påföljande kapitel 3 och uppsatsen i övrigt. I 
kapitel 3 redogörs för vad abandonering egentligen innebär. Dess syfte och 
tillvägagångssätt kommer att studeras närmare. Kapitlet innehåller även en 
kortfattad presentation av huvuddragen i den svenska debatten och rättsläget 
på området. Främst rör det sig om uttalanden i doktrinen, men även ett par 
rättsfall kommer uppmärksammas. I kapitel 4 följer en genomgång av den 
rättsekonomiska teorin över konkursinstitutet I kapitel 5 kommer ett antal 
typfall av abandonering att utvärderas med utgångspunkt i den 
rättekonomiska teori som presenterats i det föregående kapitlet. I ett 
avslutande kapitel läggs slutsatserna fram och diskuteras.  
 

                                                 
23 Ca 90 procent av konkurserna i Sverige drabbar företag, se Mellqvist, Obeståndsrätten, s. 
64. 
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2 Översikt av konkursrätten 

2.1 Inledning 

Konkurs är synonymt med generalexekution, vilket markerar skillnaden mot 
specialexekution.24 Specialexekution innebär en borgenärs enskilda aktion 
mot en gäldenär i syfte att få betalt för en fordran eller få denne att prestera 
på något annat sätt. Det sätt att framtvinga betalning som tillhandahålles av 
lagstiftaren är i sista hand utmätning för fordran i gäldenärens egendom som 
administreras av kronofogdemyndigheten. 
 
Medan specialexekution i första hand är avsedd att användas i de fall 
gäldenären på olika sätt trilskas, men betalningsförmåga ändå kan antagas 
finnas, är generalexekution den rättsfigur som används när gäldenären är 
insolvent och det således inte kan förväntas att tillgångarna räcker till för att 
betala samtliga fordringar. Enligt KL 1 kap. 1 § innebär konkursen att en 
gäldenärs samtliga borgenärer i ett sammanhang tvångsvis tar i anspråk 
gäldenärens samlade tillgångar för betalning av sina fordringar.  
 
Syftet med konkursinstitutet som sådant är att få till stånd en samlad 
uppgörelse där samtliga borgenärer deltar. På detta sätt kan en kostsam 
kapplöpning mellan borgenärerna undvikas.25 Blotta existensen av ett 
formaliserat  och förutsebart förfarande som en sista utväg när en gäldenär 
är insolvent kan också antas underlätta kreditgivningen.26   
 
De materiella konkursreglerna kan sägas ha två syften; dels att vårda och 
realisera gäldenärens egendom, dels att sedan egendomen omvandlats i 
pengar dela ut behållningen till borgenärerna i enlighet med 
förmånsrättsordningen.27

 
I detta kapitel redogörs för huvuddragen i den svenska konkursrätten. Detta 
sker i förenklad form utan några anspråk på fullständighet. De många 
procedurregler och formella bestämmelser som omgärdar konkursen bortses 
i stort sett fullständigt från.  
 

                                                 
24 Welamson, Konkurs, s. 11. 
25 Welamson, Konkurs, s. 14. Se även nedan kapitel 4. 
26 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s. 97. 
27 Welamson, Konkurs, s. 19. 
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2.2 Försättande i konkurs 

2.2.1 Insolvens 

När ett aktiebolag är på obestånd, eller annorlunda uttryckt är insolvent,  
skall det enligt KL 1 kap. 2 § försättas i konkurs. Legaldefinitionen av 
obeståndsbegreppet är enligt samma lagrum att gäldenären inte rätteligen 
kan betala sina skulder och att denna oförmåga inte endast är tillfällig.28 Ett 
annat sätt att uttrycka saken är gäldenären inte kan förväntas betala sina 
fordringar alltefter som de förfaller.29 Insolvens är alltså inte ett statisk 
förmögenhetsläge, utan en  prognos där faktorer som framtida inkomster 
och möjligheter till eventuell ytterligare kredit måste tas med i beräkningen. 
Att ett aktiebolag är insufficient eller tillfälligt illikvit, behöver således inte 
innebära att det också är insolvent. 
 
Både gäldenärens borgenärer och gäldenären själv kan ansöka om ett 
konkursbeslut genom att framställa en begäran därom till tingsrätten. 
Föreligger obestånd och dessutom inga konkurshinder aktualiseras skall 
domstolen besluta att gäldenären försätts i konkurs.30

 

2.2.2 Rättsverkningar 

Ett konkursbeslut medför en rad rättsverkningar. Genom beslutet förlorar 
gäldenären enligt KL 3 kap. 1 §  rådigheten över sin egendom. Begreppet 
egendom inbegriper även fordringar och begränsade rättigheter som 
exempelvis hyresrätt, panträtt och retentionsrätt.31 Detta innebär en 
fullständig förlust av förfoganderätten över egendomen, såväl faktiskt som 
rättsligt. Av detta följer att gäldenären inte heller kan öka sin skuldbörda 
och ytterligare minska borgenärernas möjligheter till betalning.32  
Rådigheten går istället över på rättssubjektet konkursboet, vilket företräds 
av den  konkursförvaltare som skall utses av domstolen enligt KL 7 kap. 2 
§.33 KL 3 kap. 3 § stadgar att all egendom som tillhör och under konkursen 
tillfaller gäldenären och är sådan att den kan utmätas skall ingå i 
konkursboet.34 Eftersom inget beneficium kan utgå då ett aktiebolag försätts 

                                                 
28 KL 2 kap. 7-9 §§ tillhandahåller presumtionsregler för bevisning om obestånd som kastar 
om bevisbördan, vilken går över på gäldenären. 
29 Welamson, Konkurs, s. 11. 
30 Konkurshinder regleras i KL 2 kap. 10- 10a §§. En borgenär som har eller erbjuds 
betryggande säkerhet kan inte få gäldenären försatt i konkurs. Vidare skall en 
konkursansökan förklaras vilande om det pågår ett rekonstruktionsförfarande enligt FrekL. 
31 Tuula, Rekonstruktion av företag inom insolvenslagstiftningens ramar, s. 323. 
32 Welamson, Konkurs, s. 132. 
33 Huruvida äganderätten frångår gäldenären i och med konkursbeslutet är omtvistat. 
Gäldenärens förmögenhetsmassa och dess status i diskuteras bl.a. av Tuula, Rekonstruktion 
av företag inom insolvenslagstiftningens ramar, s. 323 f. och Welamson, Konkurs, s. 61. 
34 Enligt Gregow krävs det för att egendom skall vara utmätningsbar enligt UB att den har 
ett förmögenhetsvärde och således är möjlig att realisera. Gregow, Utsökningsrätt, s. 101.  
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i konkurs kan således all egendom med något ekonomiskt värde förväntas 
ingå i konkursen.35   
 
Som framgår av KL  5 kap. 1 § fungerar konkursbeslutet även gränssättande 
på så sätt att endast de fordringar som uppkommit före beslutet kan göras 
gällande i konkursen. Fordringen behöver givetvis inte vara förfallen till 
betalning vid denna tidpunkt. Även skadeståndsanspråk som utlöses av 
beslutet anses uppkomna före den relevanta tidpunkten.36

 
Konkursbeslutet sätter också stopp för säraktioner från enskilda borgenärers 
sida. Utmätning i gäldenärens egendom får enligt KL 3 kap. 7 § som 
huvudregel inte förekomma, eftersom detta naturligtvis skulle undergräva 
hela idén med det kollektiva förfarande konkursen innebär.37

 
För gäldenären inträder i och med konkursbeslutet vissa skyldigheter. För 
en juridisk person i konkurs träffar dessa skyldigheter dess ställföreträdare, 
dvs i första hand dess styrelse och vd.  KL 6 kap. 2 § ålägger dessa personer 
en mycket långtgående upplysningsplikt ifråga om ekonomiska förhållanden 
visavi förvaltare, domstol och tillsynsmyndighet. De är ävenledes jämlikt 
KL 6 kap. 3 § 2 st skyldiga att vid ett edgångssammanträde inför rätten 
beediga den bouppteckning som det åligger förvaltaren att upprätta. 
Bouppteckningen skall tjäna som underlag för den forsatta förvaltningen 
genom att förvaltaren genom denna skapar sig en överblick av boets 
ekonomiska ställning.38  
  

2.3 Förvaltningen 

Som redan nämnts utser rätten i anslutning till konkursbeslutet en, eller 
undantagsvis flera, förvaltare. Dennes uppgift är enligt portalstadgandet i 
KL 7 kap. 8 § 1 st att tillvarata borgenärernas gemensamma rätt och bästa 
samt att vidta alla de åtgärder som främjar en förmånlig och snabb 
avveckling av boet. Av lagrummets avfattning kan dras den slutsatsen att 
förvaltaren skall se till borgenärskollektivets bästa. En enskild borgenärs 
rätt kan således i ett specifikt fall få stå tillbaka för kollektivet.39 Stadgandet 
ger också uttryck för  konkursförvaltarens vårdnadsplikt i förhållande till 
borgenärerna. Skulle förvaltaren brista i omsorg eller agera vårdslöst i detta 
avseende eller i någon annan del av förvaltningen så att boet, borgenärer 
eller gäldenären skadas stadgar KL 17 kap. 1 § skadeståndsskyldighet. 
Enligt KL 7 kap. 8 § 2 st får förvaltaren beakta vad som är ägnat främja den 
långsiktiga sysselsättningen om det inte nämnvärt förringar borgenärernas 
rätt. 
 
                                                 
35 Beneficiumreglerna finns i UB 5  och 7 kap. 
36 Welamson, Konkurs, s. 133 f. 
37 Fordran med panträtt kan dock utmätas utan hinder av konkursen enligt KL 3 kap. 7 § 2 
st.  
38 Welamson, Konkurs, s. 119. 
39 Tuula, Rekonstruktion av företag inom insolvenslagstiftningens ramar, s. 377 f. 
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Konkursförvaltaren måste ta ställning till om den konkursade verksamheten 
skall drivas vidare eller avvecklas. Vidaredrift av en verksamhet får enligt 
KL 8 kap. 2 § ske om det är ändamålsenligt. Avgörande för detta val blir 
givetvis vad som gynnar boet mest. Att sälja en rörelse intakt som en ”going 
concern” kan inbringa mer pengar till boet, men kan samtidigt vara förenat 
med större risker än en ren avveckling, exempelvis genom att konkursboet 
tar upp kredit eller förbrukar de tillgångar som faktiskt fanns vid 
konkursutbrottet.  
 
Målet med förvaltningen kan sägas vara att till lägsta kostnad omvandla 
konkursboets egendom i pengar och dela ut dessa till borgenärerna. Sättet 
att göra detta är att realisera tillgångarna. Förvaltaren skall alltså sälja 
egendomen. Eventuella fordringar skall drivas in alternativt säljas. Det 
måste också undersökas om det finns förutsättningar att väcka talan om 
återvinning med stöd av reglerna i KL kap. 4 eller om någon företrädare för 
aktiebolaget ådragits sig personligt betalningsansvar enligt ABL kap. 13 för 
skulder som i sådant fall inte belastar boet. Vidare måste förvaltaren ta 
ställning till separations- och kvittningsyrkanden. 
 
KL 7 kap. 27 § föreskriver att en tillsynsmyndighet skall övervaka att 
konkursen bedrivs på ett ändamålenligt sätt. Denna uppgift ankommer på 
kronofogdemyndigheten. Enligt KL 7 kap. 10 § skall förvaltaren, om det 
lämpligen kan ske, i viktigare förvaltningsfrågor höra tillsynsmyndigheten 
och  särskilt berörda borgenärer. Det finns emellertid ingen skyldighet för 
förvaltaren att beakta eventuella synpunkter. Beslutandemakten ligger hos 
förvaltaren ensam. 
 

2.4 Fordringar i konkurs 

2.4.1 Inledning 

Som redan framgått syftar konkursen till att omvandla gäldenärens egendom 
i pengar som sedan skall delas ut till borgenärerna. Utdelningen skall följa 
förmånsrättsordningen som den kommer till uttryck i FRL. Emellertid är 
denna förenklade bild inte rättvisande eftersom själva konkursförfarandet 
medför kostnader och skapar nya fordringar, konkurskostnadsfordringar och 
massafordringar, vilka skall utgå ur boet före konkursfordringarna. Nedan 
redogörs översiktligt för de olika fordringstyperna i konkursen. 
 
 
 

2.4.2 Konkurskostnadsfordringar 

Konkurskostnadsfordringar benämns de fordringar som räknas upp i KL 14 
kap. 1 §. Det rör sig här om kostnader som uppkommer genom själva 
förvaltningen, dvs arvoden till förvaltare och de rådgivare och 
sakkunnigbiträden som eventuellt anlitas samt ersättning till staten för 
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tillsyn och kostnader för den rika flora av underrättelser, kallelser och 
kungörelser som KL föreskriver. Betalning av dessa fordringar skall enligt 
KL 14 kap 2 §  utgå ur boet före alla andra typer av fordringar. Motivet för 
att arvoden givits högsta prioritet är naturligtvis att ingen annars skulle vilja 
ta på sig förvaltaruppdrag. I den mån boets behållning inte förslår till 
betalning av dessa kostnader skall enligt KL 14 kap. 2 § staten stå för dem. 
 

2.4.3 Massafordringar 

Konkursboet är ett rättsubjekt och kan som sådant förvärva rättigheter och 
ikläda sig skyldigheter. Vare sig en rörelse drivs vidare eller avvecklas 
kommer boet när det träder i förbindelse med olika medkontrahenter att ta 
på sig skyldigheter, antingen genom att inträda i gäldenärens avtal eller 
genom att sluta nya avtal. Skyldigheter kan också uppkomma på ofrivillig 
grund, t ex genom att boet ådrar sig skadeståndskyldighet, tvingas stå för 
rättegångskostnader eller att ett myndighetsföreläggande riktas mot det. Den 
typ av fordringar som då uppstår kallas massafordringar och ägare till dessa 
massaborgenärer. Massafordringar skall skiljas från konkursfordringar. De 
förra uppkommer efter konkursbeslutet som resultat av boets handel och 
vandel medan de senare utgörs av de krav som fanns på konkursgäldenären 
vid konkursbeslutet. Det måste dock medges att gränsdragningen mellan 
massa- och konkursfordringar ibland kan vara svår att dra. Eftersom det kan 
förmodas att ingen rationell person skulle vilja göra affärer med ett 
konkursbo, vilket ju redan i normalfallet saknar förmåga att betala de 
befintliga fordringarna, stadgar KL 11 kap. 1 § att massafordringarna skall 
utgå ur boet före konkursfordringarna. Däremot utgår betalning för 
konkurskostnadsfordringar före massafordringar enligt KL 14 kap. 2 §. 
 

2.4.4 Konkursfordringar 

Konkursfordringar är som nämnts ovan enligt KL 5 kap. 1 § de fordringar 
som gäldenären hade på sig vid konkursbeslutet. Dessa fordringars inbördes 
prioritet regleras i FRL. Konkursfordringar är antingen prioriterade eller 
oprioriterade.40 Prioriterade fordringar har företrädesrätt till betalning i 
förhållande till oprioriterade. Endast sedan de förstnämnda erhållit vad de är 
berättigade till utgår betalning för oprioriterade fordringar. De prioriterade 
delas i sin tur i FRL 2 § in i fordringar med särskild förmånsrätt respektive 
fordringar med allmän förmånsrätt. Fordringar med särskild förmånsrätt har 
enligt FRL 15 § företräde till betalning före fordringar med allmän 
förmånsrätt. 
 

2.4.4.1 Prioriterade fordringar 
 

2.4.4.1.1  Särskild förmånsrätt 
 
                                                 
40 Welamson, Konkurs, s. 52. 
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Fordringar med särskild förmånsrätt gäller enligt KL 2 § i viss egendom. 
Detta innebär att betalning för fordran alltså skall tas ur viss specificerad 
egendom så långt det är möjligt.41 Särskilda förmånsrätter kan uppkomma 
på kontraktsrättsliga grunder, sk konventionella förmånsrätter.42 Vanligaste 
exemplen på dessa är pantförskrivningsavtal, och den i FHL formaliserade 
företagsinteckningen. Dessa avtal respekteras sedan i konkursen.43 Särskild 
förmånsrätt kan även grunda sig i ett hänsynstagande till en viss 
borgenärsgrupp. Exempelvis ger FRL 5 § p 1 hyresvärd förmånsrätt i lös 
egendom för fordran på upp till tre månaders hyra om konkursgäldenären 
bedrev näringsverksamhet i lokalen.44  
 
I den utsträckning viss egendom är belastad med panträtter eller på någon 
annan grund som anges i FRL 4 – 8 §§ berättigar till särskild förmånsrätt, 
skall behållningen av en försäljning delas ut till de specifika borgenär som 
har förmånsrätt i egendomen.  
 

2.4.4.1.2  Allmän förmånsrätt 
 
Till skillnad från de särskilda förmånsrätterna gäller allmän förmånsrätt 
enligt FRL 2 § i all gäldenärens egendom som ingår i konkursboet. I den 
utsträckning influtna medel inte används till att betala 
konkurskostnadsfordringar och massafordringar eller är reserverade för 
borgenärer med särskild förmånsrätt, skall de alltså förnöja de borgenärer 
som har allmän förmånsrätt. De viktigaste allmänna förmånsrätterna är  
statens fordran på obetalda skatter och avgifter i FRL 11 § och arbetstagares 
fordran på lön i FRL 12 §. Den senare utgörs ofta av statens regressfordran 
för utgiven lön enligt LGL. Även vissa i FRL 10 och 10 a §§ närmare 
angivna fordringar som har sin grund i uppdrag som innan konkursen utförts 
åt gäldenären berättigar till allmän förmånsrätt.45 Har den konkursade 
verksamheten innan konkursen varit föremål för rekonstruktion enligt FrekL 
är rekonstruktörens fordran på arvode förenad med allmän förmånsrätt. 
Allmän förmånsrätt följer också med revisors fordran för ersättning för 
utförd revision. 
 

2.4.4.2 Oprioriterade fordringar 
 
De konkursfordringar som inte har förmånsrätt är oprioriterade och 
betalning för dessa utgår först sedan de förmånsberättigade fordringarna 
betalats. Enligt FRL 18 §  har oprioriterade fordringar inbördes lika rätt och 

                                                 
41 Eventuellt överskjutande belopp klassas som oprioriterad fordran enligt FRL 18 § 2 st. 
42 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s. 130. 
43 Förmånsrätten kan gynna hela borgenärskollektivet genom att möjliggöra kredit för en 
ekonomiskt pressad gäldenär. Se Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s. 126.  
44 Förmånsrätten kan enligt Håstad även ses som ett sätt att hindra konkursdrivande 
uppsägningar, eftersom hyresvärden inte behöver säga upp hyresgästen vid första 
misstanke om insolvens. Se Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s. 126. 
45 Fordringar i FRL 10 och 10 a §§ tas dock enligt FRL 15 § ut före särskilt 
förmånsberättigade fordringar i vissa fall. 
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borgenärerna skall alltså få betalt i förhållande till sin fordring. Det är 
således  fordringarnas relativa värden som skall beaktas i konkursen. 
Oprioriterade fordringar består vanligen av osäkrade leverantörsfordringar 
avseende förbrukningsvaror och utförda tjänster. Under denna kategori 
faller även aktieägares fordring enligt andelsbevis. Det är emellertid endast 
undantagsvis som boets tillgångar förslår till betalning av denna typ av 
fordringar, varför en oprioriterad fordran i de flesta konkurser är värdelös.46  
 

2.4.4.3 Efterställda fordringar 
 
En efterställd fordring innebär som namnet antyder att fordringsägaren 
godtagit att få betalt först efter det att övriga borgenärer erhållit full 
betalning. Detta sätt att efterge sin rätt uppkommer genom avtal. Typfallet 
där dylika villkor skrivs in i ett kreditavtal är när en ägare till ett aktiebolag 
lånar ut pengar till bolaget.47

 

2.5 Ordning för utbetalning 

Sedan boets egendom omvandlats i pengar skall dessa delas ut. Som 
konstaterades redan i föregående avsnitt skall utbetalningen följa en viss 
ordning som något förenklat kan skisseras enligt nedanstående översikt.48 
Betalning för de olika typerna av fordringarna utgår enligt följande ordning; 
 
 Konkurskostnadsfordringar  

 
 Massafordringar  

 
 Förmånsberättigade fordringar 

- fordringar med särskild förmånsrätt 
- fordringar med panträtt eller retentionsrätt 
- hyresfordran och fordringar säkrade med företagshypotek 

 
       -     fordringar med allmän förmånsrätt 

- fordringar på skatter och avgifter 
- fordran för lön eller utgiven lönegaranti 

 
 Oprioriterade fordringar 

 
 Efterställda fordringar 

                                                 
46 Mellqvist, Obeståndsrätten, s. 64. 
47 Mellqvist, Obeståndsrätten, s. 84. 
48 Se Tuula, Rekonstruktion av företag inom insolvenslagstiftningens ramar, s. 341 och 
Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s. 128. 
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3 Abandonering 

3.1 Inledning 

Det inträffar ibland att den egendom som konkursboet genom 
konkursbeslutet får rådigheten över har ett negativt värde eller att ett 
omhändertagande av egendomen medför kostnader för boet vilka överstiger 
nyttan. Att låta egendomen ingå i förfarandet innebär att konkursboet drar 
på sig större kostnader, vilket påverkar det totala utfallet i konkursen 
negativt. Abandonering av egendom till förmån för gäldenären syftar alltså 
till att hålla konkursboets kostnader nere.49

 
Det är mot bakgrund av detta som konkursboets eventuella möjlighet att 
abandonera sådan oförmånlig egendom har diskuterats. Abandonering 
innebär alltså att konkursboet redan från början skulle avstå från att dra in 
viss egendom i konkursen alternativt att det under hand skulle överge 
egendom. Eftersom konkursbeslutet inte innebär att gäldenären upphör att 
existera som rättssubjekt skulle ett sådant avstående innebära att gäldenären 
aldrig berövas rådigheten över den aktuella egendomen eller återfår den i ett 
senare skede.  
 
Begreppet abandonering i en konkursrättslig kontext förekommer inte i 
svensk lagtext och det är oklart om svensk rätt överhuvudtaget erkänner 
rättsinstitutet. Möjligheten till abandonering finns dock i den amerikanska 
konkurslagstiftningen där institutet går under benämningen 
”abandonment”.50 Under 1990-talet lagstiftade Norge om en explicit 
möjlighet för ett konkursbo att under vissa omständigheter abandonera 
egendom till förmån för gäldenären.51 Rättsinstitutet finns även i engelsk 
och tysk rätt.52

 

3.2  Närmare om abandonering 

Orsaken till att konkursboet skulle vilja abandonera viss egendom är att 
hålla kostnaderna nere. Om de kostnader som konkursboet drar på sig hålls 
nere ökar utrymmet för utdelning till konkursborgenärerna. Det följer av 
massafordringarnas företräde till betalning i förhållande till  
                                                 
49 Håstad, Insolvensrättsligt Forum 1997, s. 58 f. 
50 Möjligheten för konkursförvaltaren att abandonera egendom i amerikansk rätt  återfinns i 
554 § BC. I den handbok för konkursförvaltare som amerikanska justitiedepartementet 
tillhandahåller sägs bl.a. att ”…a trustee should abandon any estate property that is 
burdensome or of inconsequential value to the estate…”. Se 
http://www.usdoj.gov/ust/r18/Ch7Handbook.pdf, s. 8-3 (030515). 
51 Se norska konkursloven 117 b §. 
52 I tysk rätt går institutet under benämningen ”Freigabe”. Institutet återfinns ej explicit i 
den tyska lagstiftningen, men erkänns av rättsordningen på teleologisk grund. Se Möller, 
Insolvensrättsligt Forum 1999, s. 111. 
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konkursfordringarna. Eftersom borgenärer med särskild förmånsrätt i regel 
får hela eller större delen av sina fordringar betalda, ur viss specificerad 
egendom,  är det den allmänna och oprioriterade delen av konkursboet som i 
första hand skulle vinna på att konkurs- och massakostnader hålls nere.53

 
Föremålen för abandonering kan delas in i tre huvudkategorier. Här kan 
skiljas mellan det fallet att egendomen är värdelös i den meningen att den 
saknar ett förmögenhetsvärde överhuvudtaget och det fallet att viss 
egendom visserligen har ett förmögenhetsvärde, men att befattningen med 
denna i förlängningen inte gynnar konkursboet då den kräver olika typer av 
kostnader som inte är försvarbara. Kostnaderna för omhändertagande och 
realisation av egendomen överstiger alltså nyttan i dessa fall. Det tredje 
fallet är att själva besittningen eller rådigheten över viss egendom för med 
sig ett offentligrättsligt ansvar. Nedan följer en närmare presentation av 
dessa typfall. 
 

3.2.1 Egendom utan förmögenhetsvärde 

Denna kategori är relativt okomplicerad. Såväl fast som lös egendom kan 
vara värdelös. Med detta förstås att ett objektet inte utgör någon tillgång i 
den bemärkelsen att den är omsättningsbar. Den har med andra ord ett 
negativt värde. I sådant fall kan det antagas att konkursboet inte kan 
realisera egendomen i fråga. Tvärtom kan det förmodas att konkursboet i 
olika avseenden skulle kunna drabbas av kostnader eller kostnadsansvar om 
egendomen skulle anses ingå i förfarandet. En fallfärdig byggnad på en 
fastighet utan värde måste kanske förses med avspärrningar eller andra 
åtgärder vidtas för att minimera risken för civilrättsligt skadeståndsansvar. 
Det kan finnas offentligrättsliga förpliktelser, särskilt i fråga om fastigheter, 
som måste uppfyllas även om objektet har ett negativt värde. I andra fall 
kanske reparations- eller renoveringskostnader som krävs för att göra 
egendomen omsättningsbar inte kan motiveras ur ett kostnads- 
intäktsperspektiv.54  
 
Skulle det finnas en plikt för ett konkursbo att rent fysiskt avveckla all 
konkursgäldenärens verksamhet, skulle detta kunna innebära att boet 
tvingades lägga ner kostnader på att forsla bort egendom, riva byggnader 
osv. Åtgärder som inte skulle gynna borgenärskollektivet. 
 
Genom att avstå från egendomen kan alltså konkursboet befria sig från de 
kostnader och risker som är förenad med den. Dessa träffar istället den 
konkurssatta gäldenären.   
 

                                                 
53 Håstad, Insolvensrättsligt Forum 1997, s. 58. 
54 Tuula, Rekonstruktion av företag inom insolvenslagstiftningens ramar, s. 394. 
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3.2.2 Kostnader för omhändertagande och realisation 
överstiger nyttan 

Egendom kan trots att den har ett förmögenhetsvärde vara oförmånlig för 
konkursboet i den meningen att den medför kostnader som påverkar 
utdelningen till konkursborgenärerna negativt.55 Det kan t ex förekomma att 
kostnader för omhändertagande och realisation överstiger vad försäljningen 
skulle inbringa. Håstad har exemplifierat detta med situationen att 
gäldenaren äger ett fartyg, vilket har havererat i en farled och som måste 
bärgas.56 Operationen kanske kräver betydande kostnader som inte kan 
motiveras. Ytterligare ett exempel är att gäldenären äger en svårsåld maskin 
som befinner sig på ett geografiskt avlägset ställe och att detta medför höga 
transportkostnader.57 Ett mindre dramatiskt exempel är att gäldenären äger 
en fordran som lyder på ett lågt belopp och där kostnaden för indrivning 
eller försäljning av den överstiger fordringens belopp.58 Grunden för 
abandonering i dessa fall bygger således på en kostnadsintäktsanalys som 
konkursförvaltaren måste göra.  
 
Ett uppmärksammat fall av abandonering, tillika det enda fall som har 
prövats i domstol, rörde konkursboets möjlighet att abandonera av 
konkursgäldenären pantsatta leasingobjekt med vidhäftande framtida 
leasingavgifter för att på så sätt undgå att bli skattskyldigt för 
mervärdeskatt.59 Sedan det pantsatta abandonerats skulle omsättningen ske 
hos konkursgäldenären med följden att denne skulle bli skattskyldig för 
mervärdesskatt. Då konkursgäldenären inte hade någon betalningsförmåga 
skulle resultatet bli att staten gick miste om skatten. Även detta fall är ett 
exempel på situationen att egendom ibland genererar kostnader och att ett 
konkursbo skulle kunna undvika dessa om rådigheten över egendomen 
istället placerades hos konkursgäldenären. 
 

3.2.3 Krav accessoriska till innehavet av egendomen 

Ibland följer ett offentligrättsligt ansvar för att vidta en viss åtgärd eller 
bekosta denna redan med rådigheten eller besittningen av viss egendom. Det 
kan således inträffa att den egendom som konkursboet får rådigheten över 
kan grunda ett ansvar för sådant som konkursgäldenären företagit sig före 
konkursen. Olika typer av offentligrättsliga krav skulle i sådant fall träffa 
konkursboet som rättssubjekt och ge upphov till massakostnader. I 
doktrinen har exempelvis föreläggande om att riva ett av konkursgäldenären 
uppfört sk svartbygge diskuterats.60 Genom att abandonera ett sådant skulle 
konkursgäldenären istället för konkursboet vara den korrekta adressaten för 

                                                 
55 Håstad, Insolvensrättsligt Forum 1997, s. 78. 
56 Håstad, Insolvensrättsligt Forum 1997, s. 58 f. 
57 Håstad, Insolvensrättsligt Forum 1997, s. 78. 
58 Berglund, Juridisk Tidskrift vid Stockholms Universitet 1997-98, s. 43. 
59 Se vidare nedan 3.4.2 om mål nr 5175-5177-1997, Kammarrätten i Stockholm. 
60 Håstad, Insolvensrättsligt Forum 1997, s. 59.  
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ett dylikt föreläggande, vilket innebär att konkursboet inte behöver bekosta 
rivning eller ersätta kronofogdemyndighetens kostnader för handräckning.  
 
I detta sammanhang är det i första hand konkursboets ansvar för 
konkursgäldenärens miljöfarliga verksamhet som har diskuterats. MB 2 kap. 
8 § och 10 kap. samma balk ålägger den som bedriver eller bedrivit 
miljöfarlig verksamhet ett långtgående sanerings- och 
efterbehandlingsansvar för de skador verksamheten kan ha vållat. 
Verksamhetsutövaren kan efter en skälighetsbedömning av länsstyrelsen 
föreläggas att vidta vissa åtgärder eller bekosta en sanering.  
 
Vilket ansvar har då ett konkursbo för konkursgäldenärens miljöfarliga 
verksamhet och i vilken utsträckning är ett konkursbo en 
verksamhetsutövare i MB:s mening? Den praxis som finns på området 
härrör från MB:s föregångare miljöskyddslagen (1969:387) , men är enligt 
Darpö relevant även sedan MB trätt ikraft.61 Enligt denna praxis kan ett 
konkursbo åläggas att frakta bort miljöfarligt avfall som finns på en 
fastighet som tillhör konkursgäldenären eller på annans fastighet om 
konkursgäldenären bedrivit verksamhet där.62 I dessa fall rör det sig om 
passiv förvaring av miljöfarligt avfall.63 Redan detta skulle alltså konstituera 
verksamhetsutövning enligt MB med följden att konkursboet med 
massaansvar kan åläggas att betala för exempelvis bortforsling och städning, 
åtgärder som många gånger kan vara kostsamma. I praxis har förekommit 
ett fall där ett konkursbo av det allmänna förelagts bekosta bortforslandet av 
ett antal plåtfat som innehöll spillolja, vilka befann sig på den fastighet där 
gäldenären i förhyrda lokaler bedrev verksamhet.64 Hanteringskostnaden för 
bortforslandet blev en massaskuld.65  
 
Konkursboet kan dock troligen inte göras ansvarigt för sanering av 
miljöskador på mark och vatten som konkursgäldenärens verksamhet givit 
upphov till om inte verksamheten drivs vidare och föroreningarna späds 
på.66 Frågan om konkursboets ansvar har utvidgats i och med MB:s 
införande till att även omfatta sanering av markområden har diskuterats i 
doktrinen. Enligt Möller kan ett konkursbos ansvar ha utvidgats från att vara 
preventivt till att bli reparativt.67 Darpö å andra sidan menar att någon 
ändring av tidigare praxis troligen inte är avsedd.68 Frågan har även berörts i 
miljöskadeförsäkringsutredningen, vilken uttalat att ett konkursbo endast 
har ett subsidiärt ansvar i förhållande till konkursgäldenären ifråga om 
hanteringen av miljöfarligt avfall.69 Gränsen mellan vad som är att betrakta 

                                                 
61 Darpö, Verksamhetsutövare, markägare och konkursbon i miljöbalken, s. 502.  
62 Se beslut KN B 128/91 och KN B 250/92 från numera nedlagda koncessionsnämnden för 
miljöskydd. 
63 Darpö, Verksamhetsutövare, markägare och konkursbon i miljöbalken, s. 502. 
64 Tuula, Rekonstruktion av företag inom insolvenslagstiftningens ramar, s. 398. 
65 Ibid. 
66 SOU 1993:78, s. 147 ff. 
67 Möller, Insolvensrättsligt Forum 1999, s. 98. 
68 Darpö, Verksamhetsutövare, markägare och konkursbon i miljöbalken, s. 502. 
69 SOU 1993:78, s. 147 ff. 

 21



som förvaring av miljöfarligt avfall och vad som är förorenad mark är dock 
flytande, vilket givetvis gör det svårt att precisera konkursboets ansvar.70  
 
I och med MB:s ikraftträdande infördes i balkens 33 kap. en obligatorisk 
kollektiv saneringsförsäkring för viss tillståndpliktig verksamhet som är 
tänkt att användas när det inte finns något subjekt som kan betala för en 
sanering. Förutom att en mängd miljöfarliga verksamheter faller utanför 
dess tillämpningsområde är den enbart reparativ, dvs den kan endast tas i 
anspråk för efterbehandling av förorenade områden. Konkursboets ansvar 
för passiv förvaring av miljöfarligt avfall torde därför inte påverkas av 
försäkringen. 
 
Det kan alltså i dessa fall ur konkursboets synvinkel finnas skäl att 
abandonera en fastighet som är bemängd med miljöfarligt avfall eftersom 
risken är att kostnaden för hantering av detta annars blir en massafordran i 
konkursen. Huruvida ett avstående kan motiveras eller ej beror givetvis på 
omständigheterna i det enskilda fallet, i första hand storleken på ett 
eventuellt överhypotek i fastigheten och hur höga kostnaderna förväntas bli. 
På samma sätt finns det incitament att abandonera avfall som finns på 
annans fastighet. 
 
Det förhållandet att ett föreläggande som har sin upprinnelse i 
konkursgäldenärens tidigare verksamhet kan riktas mot konkursboet har 
förövrigt  ifrågasatts av Håstad på principiella grunder.71 En dylik fordran 
bör enligt honom istället betraktas som en konkursfordran.72  
 
I de fall fordran är accessorisk till innehavet av viss egendom, innebär en 
abandonering av samma egendom att fordran istället måste göras gällande 
mot konkursgäldenären.  
 

3.3 Abandoneringens rättsverkningar 

Att abandonera något är som påpekats ovan liktydigt med ett avstående eller 
övergivande. Civilrätten ger en ägare till ett föremål i princip full frihet att 
överge det. Äganderätten har dock beskrivits som häftande till föremålet, 
vilket har tolkats som att ett övergivande juridiskt sett är ett stående anbud 
om vederlagsfri ockupation där äganderätten och ansvaret för föremålet 
kvarstår tills anbudet, sannolikt konkludent genom ianspråktagande, 
accepteras. 73

 
Resonemanget är dock inte tillämpligt i fråga om abandonering i konkurs. I 
detta fall har konkursboet knappast förvärvat äganderätten till gäldenärens 
                                                 
70 Darpö, Verksamhetsutövare, markägare och konkursbon i miljöbalken, s. 502. 
71 Håstad, Insolvensrättsligt Forum 1997, s. 84 f. 
72 Håstad uppmärksammar dock att det kan finnas skäl att särbehandla fordringar på 
miljöområdet. Se Håstad, Insolvensrättsligt Forum 1997, s. 84 f. 
73 Lindskog,  Något om övergiven egendom, Festskrift till Sveriges Advokatsamfund 1887-
1987, s. 343 f.  
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egendom. Den formella äganderätten över egendomen finns kvar hos 
gäldenären, även om rådigheten frångår denne i och med konkursbeslutet.74 
Skulle konkursboet i ett senare skede abandonera egendom som från början 
ingått i konkursen, innebär detta således i praktiken att gäldenärens 
äganderätt snarast återställs eller ”fullständigas” i och med att rådigheten 
över egendomen går åter.  
 
Från konkursboets synvinkel är den avsedda rättsverkan med abandonering 
att slippa ansvaret för viss egendom och på så sätt göra en 
kostnadsbesparing. För gäldenären innebär det att han får tillbaka egendom 
som kan förväntas vara av inget eller ringa värde. Med egendomen följer det 
ansvar som konkursboet velat undgå. 
 
Effekterna av abandonering för borgenärerna beror på vilken 
borgenärsgrupp de tillhör. Borgenärer med allmän förmånsrätt eller 
oprioriterade fordringar påverkas knappast i någon negativ riktning.75 Deras 
chanser att få betalt ökar snarast, eftersom det utdelningsbara beloppet ökar 
om kostnaderna hålls nere. 
 
Borgenärer med särskild förmånsrätt påverkas inte i någon större 
utsträckning negativt av abandonering. Detta förutsätter att de borgenärer 
som har panträtt eller annan särskild förmånsrätt, företrädesvis 
företagshypotek, i egendom som abandonerats kan få utmätning i densamma 
under konkursen.76 Kostnader förbundna med utmätning och försäljning får 
bekostas av borgenärerna själva. De får även stå risken för att egendomen 
eventuellt inte blir såld. 
 
Det har dock i olika sammanhang framhållits att abandonering kan medföra 
ett antal mindre önskvärda effekter ur samhällets synvinkel.77 Dessa kan 
sägas bestå i medelbara eller indirekta följder i förhållande till det syfte 
konkursboet har för att abandonera egendom. Dessa effekter tar sig i 
huvudsak två uttryck.  
 
Först och främst drabbas de borgenärer som före en abandonering kunde 
göra sina fordringar gällande som massafordringar, dvs sådana fall där 
kravet grundar sig på gäldenärens innehav av viss egendom. Efter en 
abandonering skall dessa borgenärer istället rikta fordringarna mot en 
gäldenär som är försatt i konkurs. Då dessa krav i praktiken torde utgöras av 

                                                 
74 Gäldenärens förmögenhetsmassa och dess status har diskuterats av Tuula, 
Rekonstruktion av företag inom insolvenslagstiftningens ramar, s. 323 f. och Welamson, 
Konkurs, s. 61. 
75 Håstad, Insolvensrättsligt Forum 1997, s. 78 f. 
76 Gregow, Insolvensrättsligt Forum 1997, s. 74. Jmf KL 3 kap. 7 § 2 st som tillåter att 
panthavare utan hinder av konkursen kan få utmätning i panten. 
77 Se bl.a. Gregow och Håstad, Insolvensrättsligt Forum 1997, s. 77 och s. 81. Se även bet. 
2000/01: LU 10 och bet. 2002/03 LU: 13. 
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olika typer av offentligrättsliga krav, innebär det att det allmänna i dess 
olika skepnader får bära sagda kostnader.78  
 
Det andra fall som gjort abandonering kontroversiellt är att egendom i 
förlängningen riskerar att bli herrelös.79 En konkurs kan avslutas som över- 
eller underskottskonkurs.80 Med en underskottskonkurs avses att alla 
borgenärer inte fått full betalning för sina fordringar. Detta är relativt 
okomplicerat i fråga om fysiska personer. I och med konkursens avslutande 
kan gäldenärens skulder antingen vara betalda eller obetalda. De fordringar 
som inte fått utdelning i en konkurs kvarstår och kan göras gällande mot 
gäldenären. Oavsett om konkursen avslutas som en över- eller 
underskottskonkurs, kommer egendom som eventuellt har abandonerats 
under konkursen och som inte har utmätts efter konkursens avslutande att 
vara i gäldenärens ägo. Egendomen blir således inte herrelös, även om det 
kan förmodas att gäldenären i många fall saknar resurser att sörja för den. 
 
Annorlunda förhåller det sig då konkursgäldenären är ett aktiebolag. 
Avslutas konkursen med ett överskott skall bolaget då enligt ABL 13 kap. 
50 § träda i likvidation och kvarvarande egendom utskiftas. Om den 
avslutas som underskottskonkurs skall bolaget anses vara upplöst enligt 
ABL 13 kap. 49 §. 
 
Om det finns abandonerad egendom i ett aktiebolag som gjort 
underskottskonkurs kommer denna således att bli herrelös i och med att 
bolaget upplöses. Detta har särskilt i fråga om fastigheter av vissa uppfattats 
som en olägenhet eftersom det i förlängningen förmodligen blir stat och 
kommun som får ta ansvar för egendomen och bekosta rivning, renovering 
eller andra åtgärder.81 Även olika typer av lös egendom kan komma att bli 
herrelös, vilket kan komma att drabba enskilda eftersom de oförskyllt kan få 
egendom i sin besittning. 
 

3.4 Det svenska rättsläget  

Det svenska rättsläget på området är som redan nämnts oklart. Termen 
abandonering förekommer inte i lagtexten och det finns inte någon explicit 
eller entydig bestämmelse i insolvenslagstiftningen med den innebörden att 
konkursboet kan avstå egendom till förmån för gäldenären. Vissa lagrum 
kan dock tolkas som att abandonering vore tillåten enligt gällande rätt. Åter 
andra lagrum kan ge intrycket att abandonering inte får förekomma. Nedan 
följer en kortfattad redogörelse för olika åsikter som gjorts gällande i 
doktrinen. Det finns också tre intressanta rättsfall som skall 
uppmärksammas i sammanhanget.  
                                                 
78 Det torde vara svårt för det allmänna att undgå ansvar för exempelvis hotande 
miljöskador. 
79 Tuula, Rekonstruktion av företag inom insolvenslagstiftningens ramar, s. 391. 
80 Lindskog, Aktiebolagslagens 12:e och 13:e kapitel. Kapitalskydd och likvidation, s. 371 
ff. 
81 Se ovan not 9. 
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3.4.1 Uttalanden i doktrinen 

Generellt sett tycks rättsvetenskapen, i den förhållandevis ringa utsträckning 
den överhuvudtaget ägnat abandoneringsfrågan någon uppmärksamhet, anse 
att abandonering redan idag är en del av svensk rätt.82 Laga stöd för denna 
uppfattning har främst hämtats från ett antal lagrum i KL. 
 
Exempelvis har syftet med  KL 3 kap 3 § diskuterats. Lagrummet stadgar att 
all gäldenärens egendom som är sådan att den kan utmätas ingår i 
konkursen. Vad innebär egentligen detta? Håstad menar att stadgandet ger 
uttryck för vad konkursboet får lägga beslag på och att det inte rör sig om 
någon förpliktelse för konkursboet att ta sig an all egendom som uppfyller 
kriteriet utmätningsbar.83 Berglund har hävdat att lagrummet bör tolkas så 
att även ”latent värdelös egendom” omfattas, dvs även egendom som drar 
kostnader som inte är försvarbara.84 Detta innebär alltså en i princip fri 
prövningsrätt för konkursförvaltaren att under det sedvanliga 
skadeståndsansvaret ta ställning till vilken egendom konkursboet är 
intresserat av.   
 
En analogisk tillämpning av KL 3 kap. 9 § har av vissa hävdats ge stöd för 
att abandonering är tillåten enligt gällande rätt.85 KL 3 kap. 9 § ger 
konkursboet rätt att välja om det vill träda in som part i en vid 
konkursbeslutet pågående rättegång mellan konkursgäldenären och tredje 
man. Konkursförvaltaren ges genom denna valrätt en möjlighet att bedöma 
utgången av processen innan ett eventuellt inträde. Inträder inte konkursboet 
som part får gäldenären processa själv och stå för rättegångskostnader. I 
gengäld ingår inte det som gäldenären erhåller vid en framgångsrik talan i 
konkursen. Om konkursboet väljer att inte inträda kan föremålet för tvisten 
sägas vara abandonerat till förmån för gäldenären. Tankegången har ansetts 
kunna appliceras på konkursgäldenärens egendom i allmänhet.86  
 
Vidare ger KöpL 63 § konkursboet rätt att inträda i avtal som slutits mellan 
konkursgäldenären och tredje man. Konkursboet äger dock samma rätt att 
inte inträda och kan på så sätt slippa fullgöra ekonomiskt ofördelaktiga avtal 

                                                 
82 Se Håstad, Insolvensrättsligt Forum 1997; Millqvist, Stegvis tradition tinar upp 
frysningsprincipen, Juridisk Tidskrift vid StockholmsUniversitet 1998-99; Möller, 
Insolvensrättsligt Forum 1999. 
83 Håstad, Insolvensrättsligt Forum 1997, s. 59.  
84 Berglund, Något om abandonering av konkursgäldenärs egendom, Juridisk Tidskrift vid 
Stockholms Universitet 1997-98, s. 42 f. 
85 Håstad, Insolvensrättsligt Forum 1997, s. 60 f och Berglund, Något om abandonering av 
konkursgäldenärens egendom, Juridisk Tidskrift vid Stockholms Universitet 1997-98, s. 
42. 
86 Berglund, Något om abandonering av konkursgäldenärs egendom, Juridisk Tidskrift vid 
Stockholms Universitet 1997-98, s. 42. 
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och kan på så sätt undgå att dra på sig massaskulder.87 Avstår boet från att 
inträda, avstår det också från de tillgångar i form av rättigheter som finns 
enligt avtalet. Detta är enligt Berglund ett tecken på att lagstiftaren varit 
medveten om att konkursboet i vissa fall kan ha skäl att undslippa det 
ansvar som är förenat med övertagande av gäldenärens egendom.88 Behovet 
av att kunna avstå egendom är enligt Berglund inte begränsat till de få 
specialfall som finns reglerade.89

 
I sammanhanget har även innebörden av KL 10 kap. 1 § diskuterats. Enligt 
detta lagrum skall rätten efter att ha hört förvaltaren skriva av konkursen om 
uppkomna eller förväntade konkurskostnader och massakostnader överstiger 
boets tillgångar. Av stadgandet framgår att konkursen inte drivs i 
massaborgenärernas intresse. Enligt Håstad kan lagrummet ses som att 
abandonering av samtliga tillgångar för undvikande av framtida 
massaskulder är möjlig.90  
 
Ytterligare en bestämmelse som har ansetts ge uttryck för att abandonering 
är tillåten är KL 7 kap. 8 §.91 Bestämmelsen stipulerar att 
konkursförvaltaren skall tillvarata borgenärskollektivets bästa och att en 
avveckling skall ske så snabbt och förmånligt som möjligt. Detta skulle 
kunna tala för att egendom som belastar konkursboet negativt och riskerar 
att försämra förvaltningsresultatet borde kunna bortses från. Motsatsen 
skulle kunna anses stå i strid med förvaltarens vårdplikt i förhållande till 
borgenärskollektivet. 
 
Gregow har pekat på ett antal omständigheter som talar mot att 
abandonering får  ske de lege lata. Han hävdar först och främst att 
lagstiftaren helt bortsett från eller inte uppmärksammat förekomsten av 
egendom med negativt värde.92 Dessutom ger enligt hans åsikt KL inte ett 
koherent intryck avseende abandoneringsproblematiken. Även om ett eller 
annat lagrum skulle kunna tolkas som om abandonering vore tillåtet, finns 
det andra lagrum vars utformning borde varit annorlunda om så hade varit 
fallet.93 Han ställer sig dock inte negativ till abandoneringsinstitutet som 
sådant.94  
 
Avslutningsvis skall nämnas att Berglund, som utgår från att förfarandet är 
tillåtet, har diskuterat hur abandonering rent faktiskt skulle gå till. Han 
skiljer i detta sammanhang mellan aktiv och passiv abandonering. Det förra 

                                                 
87 Jmf även JB 12 kap. 31 § som också bygger på tanken om inträdesrätt för konkursboet 
liksom en korresponderande möjlighet att avstå från att inträda i konkursgäldenärens 
avtalsförhållande. I detta fall nyttjanderätt till fast egendom.  
88 Berglund, Något om abandonering av konkursgäldenärs egendom, Juridisk Tidskrift vid 
Stockholms Universitet 1997-98, s. 42. 
89 Ibid. 
90 Håstad, Insolvensrättsligt Forum 1997, s. 60. 
91 Ibid. 
92 Gregow, Insolvensrättsligt Forum 1997, s. 87. 
93 Ibid. 
94 Gregow, Insolvensrättsligt Forum 1997, s. 92 f. 
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alternativet skulle innebära att ett övergivande behöver deklareras på något 
sätt. Utgångspunkten är således att all konkursgäldenärens egendom från 
början ingår i konkursen och att avsteg från denna huvudregel kräver någon 
form av aktivitet. Passiv abandonering å andra sidan bygger på det motsatta 
förhållandet, dvs endast den egendom som ur förvaltarens synvinkel är 
intressant skall ingå i konkursboet. Genom att underlåta att ta egendom i 
anspråk anses den således genom passivitet vara abandonerad. Det alternativ 
som har mest fog för sig är enligt Berglund passiv abandonering. Detta 
motiveras med att rådighetsförlusten på gäldenärens sida inte 
korresponderas av en rådighetsuppkomst på konkursboets sida. Istället 
uppkommer enligt Bergkund en valrätt för boet, som kan välja att inträda i 
gäldenärens ställe. Detta skulle följa av stadgandet i KL 3 kap. 9 §, vilket 
förutsätter aktivitet från konkursboets sida för inträde i pågående rättegång. 
Stadgandet talar emot att KL 3 kap. 3 § har den innebörden att rådigheten 
över all gäldenärens egendom per automatik överförs på konkursboet. 
Dessutom pekar Berglund på svensk rätts  allmänt negativa attityd till 
negativ avtalsbindning som ytterligare ett argument för passiv 
abandonering.95  
 

3.4.2 Rättspraxis 

HD har berört frågan om abandonering är tillåtet enligt gällande rätt vid två 
tillfällen, dels i ett obiter dictum, dels i ett domslut som skulle kunna tolkas 
som om att HD godtar abandonering. Frågan har dock bara ställts på sin 
spets i ett skattemål rörande konkursboets momsskyldighet som avgjordes i 
kammarrätten. 
 
I NJA 1997 s. 503 var frågan om konkursförvaltaren eller 
konkursgäldenären var rätt adressat av en underrättelse om att utöva en 
option. HD uttalade i detta fall att; ”gäldenären skulle inte vara berättigad 
att utnyttja optionen annat än om förvaltaren avstått rätten till gäldenären”. 
Detta uttalande måste rimligen tolkas som att HD anser att rättigheten enligt 
optionen faktiskt var möjlig att abandonera till förmån för gäldenären. 
 
I NJA 1998 s 379, det sk Masters Möbelfallet, slog HD fast att en 
konkursförvaltares passiva agerande kan resultera i att boet förlorar 
rådigheten över viss egendom. Bakgrunden var att en konkursgäldenärs 
verksamhet av konkursboet överlåtits till Karlsson AB. Bland den överlåtna 
egendomen fanns bl.a. maskinell utrustning. En del av denna utrustning 
hade dock före konkursen överlåtits till Nils N genom en sale-leaseback 
transaktion. Emellertid hade inte lösöreköplagens regler iakttagits, varför 
Nils N aldrig vann sakrättsligt skydd till egendomen. Dessa maskiner 
lämnades kvar i den lokal som Karlsson AB övertog och sedermera flyttade 
in i. I och med att konkursboet avflyttade och lämnade kvar maskinerna 

                                                 
95 Berglund, Något om abandonering av konkursgäldenärs egendom, Juridisk Tidskrift vid 
Stockholms Universitet 1997-98, s. 44 ff. 
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fullbordades Nils N:s förvärv av maskinerna i sakrättsligt hänseende. 
Konkursboet gick således miste om det värde som maskinerna 
representerade.  
 
Enligt Tuula talar NJA 1998 s 379 för att abandonering skulle vara 
möjligt.96 Även Millqvist menar att fallet kan tolkas som om att boets 
omfång kan avgöras av konkursförvaltaren.97 I detta fall var det förvaltarens 
försumlighet som ledde till att rådigheten över egendomen gick förlorad, 
vilket i sin tur resulterade i att konkursboet förlorade en tillgång. Skall 
rättsfallet betraktas som ett prejudikat med den innebörden att abandonering 
skulle vara tillåtet, måste givetvis även avsiktligt övergivande av egendom 
till konkursgäldenären i konkursboets intresse omfattas. Det bör observeras 
att det i detta fall inte var konkursgäldenären som vann rådighet över 
egendomen, utan den obligationsrättsligt berättigade tredje mannen. 
Situationen uppvisar dock likheter med abandonering till förmån för 
konkursgäldenären i det avseendet att egendom lämnar konkursboets 
rådighet. 
 
1998 prövade kammarrätten i Stockholm ett skattemål där frågan om 
abandonering ställdes på sin spets.98 Bakgrunden var att Independent Finans 
AB som bl.a. bedrev leasingverksamhet med lös egendom försattes i 
konkurs. Bolaget hade som säkerhet för ett lån pantsatt ett stort antal 
leasingobjekt med vidhäftande framtida leasingavgifter. Konkursförvaltaren 
bedömde att rättigheterna enligt leasingavtalen inte skulle generera något 
övervärde för konkursboet. Objekten och avtalen abandonerades till 
konkursgäldenären. Samtidigt slöts ett sysslomannaavtal mellan 
konkursboet och panthavaren med innebörden att boet skulle uppbära 
leasingavgifterna för panthavarens räkning. Frågan var om detta innebar att 
konkursboet såsom massaskuld skulle vara skyldigt att redovisa 
mervärdesskatt som belöpte på leasingavgifterna.  
 
Både länsrätten och kammarrätten ansåg att så var fallet. Detta motiverades 
i kammarrätten med att KL inte innehåller några explicita regler som tillåter 
abandonering. Det ovan nämnda rättsfallet NJA 1997 s 503 ansågs inte ha 
förändrat rättsläget. Märkligt nog tycks kammarrätten dessutom ha fäst 
avseende på omfattningen av det abandonerade. I domen uttalas att det inte 
finns stöd i lagstiftningen för att ett konkursbo skulle kunna avstå större 
delen av den av konkursgäldenären tidigare bedrivna rörelsen. Vidare ansåg 
domstolen att en juridisk person försatt i konkurs inte kan bedriva någon 
form av verksamhet, följaktligen inte heller uthyrningsverksamhet. 
Regeringsrätten beviljade inte prövningstillstånd.99  

                                                 
96 Tuula, Rekonstruktion av företag inom insolvenslagstiftningens ramar, s. 392. 
97Millqvist, Stegvis tradition tinar upp frysningsprincipen, Juridisk Tidskrift vid 
Stockholms Universitet 1998-99, s. 167 ff. 
98 Mål nr 5175-5177-1997, Kammarrätten i Stockholm. Fallet har kommenterats av Tuula, 
Rekonstruktion av företag inom insolvenslagstiftningens ramar, s. 396. 
99 RÅ 2002 not 106. 
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4 Rättsekonomisk modell över 
konkursen   

4.1 Inledning 

Lika länge som det förekommit kreditgivning har det inträffat att gäldenärer 
inte kunnat betala tillbaka sina skulder till fordringsägare. Redan den 
romerska rätten innehöll regler om hur det skulle förfaras i sådana fall och 
vissa grundprinciper i den moderna insolvensrätten kan härledas ur dessa 
tidiga regler och deras vidareutveckling i medeltidens Italien.100  
 
Oavsett om det beror på dåliga affärsidéer, den allmänna konjunkturen, 
slump eller otur, kommer gäldenärer emellanåt att hamna i lägen då de inte 
kan betala tillbaka sina skulder. Är betalningsoförmågan inte endast tillfällig 
kan gäldenären försättas i konkurs i de flesta moderna rättsordningar. 
Varför, kan man fråga sig, bör insolvens i sin förlängning som yttersta 
konsekvens bemötas av rättsordningen med konkursinstitutet? Hur kan 
konkursen som rättsfigur motiveras och vad bör en sådan lagstiftning ha för 
mål och begränsningar?  
 
Dessa och andra relaterade frågor skall i det följande behandlas med 
utgångspunkt i rättsekonomiska resonemang.  Kapitlet skall uppfattas som 
en redogörelse för en rättsekonomisk modell över konkursen.  
 
De teorier som presenteras i det följande är, vare sig det handlar om mer 
allmänna teser eller mer specifikt insolvensrättsliga sådana, i stort sett 
uteslutande utarbetade av amerikaner för amerikanska förhållanden. Detta 
vållar inga problem ifråga om mer allmänna juridiska resonemang. Vad 
anbelangar de rent insolvensrättsliga tankegångar som kommer att 
presenteras är det av intresse att notera följande. Överensstämmelsen mellan 
den amerikanska regleringen av ”liquidation” i chapter 7 i BC och den 
svenska motsvarigheten konkurs i KL är stor, något som kommer att framgå 
i det följande.101 En analys baserad på de amerikanska positiva reglerna 
borde således även vara tillämplig på svenska förhållanden. 
 

                                                 
100 Tuula, Rekonstruktion an företag inom insolvenslagstiftningens ramar, s. 279. 
101 Detta har konstaterats av Tuula, Rekonstruktion av företag inom 
insolvenslagstiftningens ramar, s. 643 och Henrik Johnsson, Ipso Facto Clauses, s. 34. Se 
även Wood, Principles of Internarional Insolvency, s. 4. 
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4.2 Konkursens funktioner -före och efter 
konkursbeslutet 

Sett ur ett rättsekonomiskt perspektiv kan konkursinstitutet sägas ha tre 
funktioner.102 Två av dessa är hänförliga till tiden före konkursen och den 
tredje till tiden efter ett konkursbeslut; 
 
1. Konkurslagstiftningen kan antas bidra till en effektiv allokering av 

kapital. Konkursinstitutet sänker kostnaderna för kreditgivning. 
Förutsebarheten i systemet gör att transaktionskostnader, exempelvis 
kostnader för information och kreditprövning, kan hållas nere. 

 
2. Konkurslagstiftningen kan antas påverka hur krediten används och hur 

stora övervakningskostnader borgenärerna lägger ned på att löpande 
utvärdera gäldenärens rörelse. 

 
3. När insolvens väl inträtt skall gäldenärens tillgångar användas på 

effektivast möjliga sätt. 
 
Som framgår av punkterna 1 och 2 ovan kan konkurslagstiftningen ha 
önskvärda effekter redan genom sin blotta existens. Ytterligare ett belägg 
för det påståendet är att möjligheterna att komma till förhandlingslösningar, 
privata ackord och uppgörelser sannolikt ökar genom de ramar en framtida 
konkurs ställer upp för förhandlingarna. Genom att kunna ”förhandla i 
konkursens skugga” ökar incitamenten att nå en överenskommelse och på så 
sätt kan den kostnadskrävande process en konkurs innebär undvikas.103  
 
I det följande kommer de materiella konkursreglerna kring förfarandet och 
hur dessa bör utformas att diskuteras. Detta har främst bäring på den ovan 
beskrivna situationen i punkt 3, dvs då konkursen är ett faktum och 
tillgångarna skall användas på effektivast möjliga sätt. Det är dock svårt att 
isolera denna frågeställning från de funktioner konkursinstitutet är tänkt att 
ha på olika aktörer före konkursen, eftersom de principer insolvensrätten 
vilar på tjänar flera syften. 
 

4.3 Varför ett kollektivt förfarande? 

4.3.1 Inledning 

En konkurs innebär att borgenärerna i ett sammanhang gemensamt tar 
gäldenärens tillgångar i anspråk för att få betalt. Varför har förfarandet fått 
denna kollektiva karaktär? Varför anses inte systemet med specialexekution 
som utmätning fungera lika bra när gäldenären är insolvent som annars?  
                                                 
102 Eger, Bankruptcy regulations and the new German insolvency law from an economic 
point of view, European Journal of Law and Economics, 2001 s.29 ff. 
103 Jackson. The logic and limits of bankruptcy law, s. 17.   
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Svaret på dessa frågor kan hämtas från spelteorin och spel som ”fångarnas 
dilemma”104 och ”allmänningens tragedi”105. Dessa spelmodeller bygger på 
situationer då de deltagande spelarna måste besluta sig för strategier och 
dessa beslut fattas under inflytande av motspelarnas strategival.106 På 
grundval av de strategier som spelarna empiriskt sett beslutar sig för kan 
deras beteenden i den givna situationen identifieras. 
 

4.3.2 Allmänningens tragedi i en kreditkontext 

Låt oss titta närmare på spelet ”allmänningens tragedi”. Spelet förutsätter ett 
antal antaganden107, nämligen att;  
 
 Spelarna är rationella maximerare av egennyttan 

 
 Spelarna utnyttjar en ändlig eller knapp resurs gemensamt 

 
 Spelarna kan inte kommunicera med varandra 

 
Dessa faktorer i förening leder till ett ineffektivt utnyttjande av den 
gemensamma resursen, vilket spelarna som kollektiv betraktat förlorar på. 
Detta blir följden av frånvaron av kommunikation. Eftersom spelarna 
känner till att resursen är ändlig finns det inga incitament för någon att 
lämna något för exempelvis återväxt då detta endast skulle exploateras av en 
motspelare. Givet att samtliga spelare är maximerare av egennyttan kommer 
alla att resonera på samma sätt. Detta leder till en situation då resursen 
överexploateras, något som i förlängningen inte gynnar någon, utan som 
slutar i just allmänningens tragedi. 
 
Situationen kan åskådliggöras med ett enkelt exempel.108 Ponera att X äger 
en sjö som han fiskar i. Fiskar han upp hela beståndet år 1, kan han sälja 
fångsten för 100.000. Är X rationell skulle han spara så pass mycket fisk i 
sjön år 1 så att återväxten för framtiden säkrades. På detta sätt skulle X 
kanske kunna tjäna 50.000 om året på fisket under en följd av år och alltså 
få ett totalutfall som är bättre än det första alternativet. Om vi istället antar 
att sjön är en allmänning där X måste samsas med ett antal andra fiskare, 
med vilka han inte kan kommunicera, förändras bilden. Fortfarande skulle 
alla parter tjäna på att tillräckligt mycket fisk lämnades så att återväxten 
tryggades. Det finns dock inga incitament för någon att agera altruistiskt, 
eftersom den enskilde fiskaren inte kan vara säker på att någon annan inte 
kommer att fiska upp den fångast han lämnar. I sådant fall är det ur den 
enskildes synvinkel bättre att fiska upp så mycket som möjligt medan det 

                                                 
104 Se om ”prisoners’ dilemma” i Cooter and Ulen, Law and economics s. 34 ff. 
105 Se Hardin, The tragedy of the commons, s.2 ff. 
106 Cooter and Ulen, Law and Economics, s. 34. 
107 Hardin, The tragedy of the commons, s. 4 ff. 
108 Exemplet bygger på ett liknande i Jackson, The logic and limits of bankruptcy law, s. 
11. 
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finns fisk kvar. Beteendet kan förmodas leda till att sjön fiskas ut. Eftersom 
resursen har utnyttjats på ett ineffektivt sätt, slutar det hela med att samtliga 
fiskare får dela på en mindre kaka än vad som hade varit möjligt om fisket 
samordnats dem emellan.  
 
Det ovan förda resonemanget kan appliceras i en insolvensrättslig kontext 
där spelarna är borgenärer och den knappa resursen är den insolventa 
gäldenärens tillgångar.109 Själva syftet med konkursinstitutet kan därför 
sägas vara att undvika en ”allmänningens tragedi” bland borgenärer genom 
att lagen föranstaltar om en gemensam och ordnad avveckling av 
gäldenärens verksamhet.110

 
Fanns inget samordnat förfarande skulle borgenärerna vara hänvisade till 
den vanliga gången med exekutionstitel och påföljande utmätning i 
gäldenärens egendom för att få betalt. En sådan ordning skulle i praktiken 
innebära ”först till kvarn får först mala”, eftersom tillgångarna i en konkurs 
i normalfallet inte räcker till betalning av samtliga fordringar. I vetskap om 
detta skulle alla borgenärer troligen göra sitt yttersta för att inte hamna sist i 
kön och bli utan betalning.111 En sådan ordning skulle innebära ökade 
kostnader för borgenärskollektivet. Först och främst skulle den sannolikt 
kräva ett större mått av övervakning av gäldenärens verksamhet.112 
Borgenärerna skulle emellertid även behöva övervaka varandra, eftersom 
ingen vill hamna sist i jakten på gäldenärens egendom.113 Genom konkursen 
kan alltså dessa kostnader sänkas, eftersom motivet för att övervaka övriga 
borgenärer bortfaller. Ett samordnat förfarande leder rimligen även till att 
mindre kostnader måste läggas ner på övervakning av gäldenären. De sämre 
informerade borgenärerna kan i det avseendet lita på att de välinformerade 
tar  rätt beslut å de förras vägnar.114

 
Det samordnande förfarande som konkursen innebär leder även till att 
gäldenärens egendom inte skingras, vilket annars hade blivit fallet då 
borgenärerna, antingen på frivillig väg eller genom exekution, hade berett 
sig betalning ur egendomen. Att kunna hålla en insolvent gäldenärs rörelse 
intakt kan ofta gynna borgenärskollektivet av två skäl. Ett antal maskiner 
som utför en process i en industri är sannolikt mer värda tillsammans än om 
de säljs en och en. En försäljning av egendom som av olika anledningar har 
ett samband med varandra kan förväntas inbringa en större sammanlagd 
köpeskilling än om sakerna såldes enskilt var för sig.115 Hålls gäldenärens 
rörelse intakt tillåter detta också att driften kan hållas igång och att 

                                                 
109 Jackson, The logic and limits of bankruptcy law, s. 10 f. 
110 Jackson, The logic and limits of bankruptcy law, s. 12 f. 
111 Jackson, The logic and limits of  bankruptcy law, s. 16. 
112 Ibid. 
113 Ibid. 
114 Detta förutsätter dock att den välinformerade borgenären inte agerar på egen hand 
genom specialexekution. Återvinningsreglerna torde dock avskräcka från Individuella 
aktioner.  
115 Jackson, The logic and limits of bankruptcy law, s. 14. 
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verksamheten kan överlåtas som en ”going concern”.116 För 
borgenärskollektivet kan detta ibland vara ett lönsammare alternativ än att 
slakta gäldenärens verksamhet.  
 
Ytterligare en effekt av ett kollektivt förfarande torde vara att den process 
där gäldenärens egendom skall omvandlas i pengar kan göras effektivare 
och de administrativa kostnaderna som är förenade med denna kan hållas 
nere.117

 

4.3.3 Konkurslagstiftningen - ett hypotetiskt kontrakt 

Svårigheten att på ett ordnat sätt kommunicera med gör alltså att 
borgenärerna som kollektiv betraktat gör en sämre affär än om 
kommunikation varit möjlig. Hade man kunnat kommunicera med varandra 
skulle man kunnat avtala om en koordinerad avveckling i händelse av 
gäldenärens konkurs. Om vi föreställer oss 10 borgenärer som alla har var 
sin fordran om 100 kr på en gäldenär vars tillgångar är värda 500 kr, inser vi 
snart att borgenärerna har 50 procents chans att få full betalning och 
samtidigt löper en  50 procents risk att inte få något alls. Hade borgenärerna 
på ett tidigare stadium istället avtalat om en koordinerad avveckling hade 
alla kunnat få ut 50 kr med 100 procents säkerhet. En riskaversiv borgenär 
skulle föredra ett sådant avtal eftersom det ur dennes synvinkel alltid är 
bättre med de garanterade 50 kr än den osäkerhet som är alternativet.118 
Samtliga borgenärer, oavsett deras inställning till risk, skulle som redan 
nämnts slippa de kostnader som är förenade med en kapplöpning om 
gäldenärens knappa tillgångar.  
 
Anledningen till att ett sådant avtal aldrig kommer att slutas i praktiken 
beror på att det är förenat med för höga transaktionskostnader.119 
Transaktionskostnader kan sammanfattas som kostnader för kontakt, 
kontrakt och kontroll, dvs olika typer av kostnader hänförliga till olika 
stadier av kontraktsprocessen.120  En borgenärskrets är i många fall stor och 
knappast särskilt konstant, eftersom fordringar uppkommer, utsläckes, 
cederas osv. Särskilt svårt blir det eftersom samtliga borgenärer 
ovillkorligen måste medverka.121 Kostnaderna för att upprätta kontakt, 
förhandla och avtala om en formbunden avveckling inom en grupp som är 
föränderlig är för höga i förhållande till de fördelar som skulle uppnås.  
 
Det vore dock som framgått av flera skäl önskvärt att ett samordnat 
arrangemang kunde komma till stånd.  Den eftersträvade effekten kan nås 
genom att lagstiftaren imiterar ett hypotetiskt kontrakt, dvs imiterar en värld 

                                                 
116 Ibid. 
117 Jackson, Bankruptcy, nonbankruptcy entitlements, and the creditors’ bargain, s. 43 f. 
118 Jackson, The logic and limits of bankruotcy law, s. 15.  
119 Se Cooter and Ulen, Law and Economics, s.90 för exempel på faktorer och situationer 
ägnade att höja transaktionskostnader. 
120 Cooter and Ulen, Law and Economics, s. 87 ff. 
121 Jackson, The logic and limits of bankruptcy law, s. 17. 
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där transaktionskostnaderna är noll.122 Konkurslagstiftningen kan således 
sägas tillhandahålla de regler som borgenärerna typiskt sett hade kommit 
överens om i fall de hade haft möjlighet att avtala om en samordnad 
avveckling av gäldenärens skuldförhållanden. 
 
Ett sådant hypotetiskt avtal måste givetvis som redan nämnts vara generellt 
och tvingande, dvs samtliga borgenärer måste bindas till det.123 Något annat 
skulle ju sabotera dess syfte. Detta avspeglas i den positiva lagstiftningen, 
exempelvis genom att den innehåller regler om återvinning och 
bestämmelser som sätter stopp för enskilda borgenärers initiativ till 
utmätning i gäldenärens egendom efter konkursbeslutet.124

 

4.4 Vilka intressen bör beaktas i konkursen? 

4.4.1 Allmänt 

I det föregående har det konstaterats att konkursinstitutet är ett instrument 
vars syfte är att på ett formaliserat sätt avveckla en gäldenärs 
skuldförhållande till ett antal borgenärer på ett förutsebart sätt. Det har även 
konstaterats att lagstiftningen på området kan sägas imitera ett hypotetiskt 
kontrakt ingånget mellan borgenärerna. Av detta följer att konkursinstitutet 
prima facie är givet i borgenärernas intresse, eftersom de knappast som 
kollektiv betraktat skulle avtala om något som vore oförmånligt för dem 
själva.  
 
Detta synsätt för med sig ett antal normativa begränsningar i fråga om vilka 
intressen som bör beaktas i konkursen. Konkursen bör enligt detta synsätt 
inte medföra andra effekter än de som är nödvändiga för att upprätthålla och 
genomföra borgenärernas hypotetiska kontrakt, dvs maximera konkursboets 
värde och dela ut behållningen. Konkursinstitutet blir med detta synsätt 
närmast rent processrättsligt. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
122 Dahlman, Rättsekonomi, s. 92 ff. 
123 Jackson, The logic and limits of bankruptcy law, s. 17. 
124 Jmf den svenska positiva regleringen i KL 4 kap om återvinning och förbudet mot 
utmätning under pågående konkurs i KL 3 kap. 7 §. 
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4.4.2 Konkursens syfte som gränsdragare 

Konkurslagstiftningens regler bör i så liten utsträckning som möjligt 
påverka eller rubba de rättsförhållanden som grundar sig i materiella regler i 
andra delar av rättsordningen.125 Inte heller bör de insolvensrättsliga 
reglerna introducera nya rättigheter.126 Dessa påståenden är egentligen inte 
särskilt kontroversiella om man betänker vilka syften konkursen skall tjäna. 
Insolvens innebär att en gäldenär inte kan fullgöra alla sina förpliktelser. 
Detta hade varit ett faktum oavsett om rättsordningen hade tillhandahållit 
konkursinstitutet eller ej. När detta nu de facto finns, innebär det att de 
anspråk som finns mot gäldenären löses kollektivt för att undvika 
destruktiva beteenden. Detta är syftet och det för också med sig 
begränsningar i så måtto att det blir gränssättande för vad konkursen bör 
respektive inte bör avhandla.127  
 
Konkursborgenärer har av olika anledningar före konkursen frivilligt eller 
ofrivilligt skaffat sig fordringar mot gäldenären. Ett annat sätt att uttrycka 
saken är att de har rättigheter i gäldenärens tillgångar. Dessa rättigheter har 
ingenting att göra med konkurslagstiftningen, utan grundar sig på annan 
lagstiftning eller avtal. Rättigheterna skall så långt möjligt respekteras i 
konkursen, eftersom de existerade redan på ett tidigare stadium.  
 
Ytterligare en effekt av detta betraktelsesätt är att konkursen endast bör 
handla om hur gäldenärens tillgångar används på bästa sätt och i 
borgenärskollektivets intresse.128 Allokeringen av de rättigheter som görs 
gällande i gäldenärens tillgångar är däremot inte en konkursrättslig fråga, 
utan bygger på som redan nämnts på annan lagstiftning.129

 
Givet premissen att konkursen inte är rätt forum för allokeringsfrågor kan vi 
sluta oss till att den inte heller bör etablera några nya rättigheter som inte 
fanns före konkursen. Skapas nya rättigheter som enbart kan göras gällande 
i konkursen blir ju effekten snarast konkursdrivande, eftersom det skapas 
incitament för enstaka borgenärer att använda sig av konkursinstitutet när 
det inte är motiverat ur kollektivets synvinkel.130 Det innebär också att 
syftet med förfarandet förfelas, eftersom enskilda borgenärers intressen 
gynnas på det övriga kollektivets bekostnad.131 Detta underminerar givetvis 
ett system som bygger på att kollektivets bästa sätts före egenintresset.  
 

                                                 
125 Jackson, The logic and limits of bankruptcy law, s. 21. 
126 Jackson, The logic and limits of bankruptcy law, s. 22. En icke önskvärd effekt av en 
sådan ordning skulle vara att marknadens aktörer då de inte kan lita på den vanliga 
uppsättningen civilrättsliga regler tvingas planera på ytterligare en nivå, något som för med 
sig kostnader. Se Eisenberg, Konkurs eller rekonstruktion, s. 47 f. 
127 Märk titeln på Jacksons bok The logic and limits of bankruptcy law. 
128 Jackson, The logic and limits of bankruptcy law, s.22. 
129 Ibid. 
130 Jackson, The logic and limits of bankruptcy law, s. 21. 
131 Ibid. 
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Som exempel kan nämnas att det står aktieägarna i ett bolag fritt att styra 
användningen av bolagets egendom.132 De kan exempelvis flytta produktion 
eller lägga ner en fabrik och flytta kapitalet dit det ger störst avkastning. 
Härom har de anställda inget att säga till om. Försätts bolaget i konkurs 
ändras egentligen bara förutsättningarna i så måtto att bolagets egendom 
”ägs” kollektivt av samtliga borgenärer som tidigare hade  anspråk mot det.  
Enbart detta faktum bör inte föranleda att de anställda ges rättigheter de inte 
hade under det tidigare ägarförhållandet. Således bör inte intressen, 
exempelvis samhälleliga eller sociala, som vid normala förhållanden inte 
skyddas, erhålla någon speciell status enbart p g a en konkurs.133

 
Ett exempel på en rättighet som enbart kan göras gällande i konkurs är för 
svenskt vidkommande statens förmånsrätt för skatter och avgifter enligt 
FRL 11 §. Regleringen ger ju knappast staten som borgenär något 
incitament att undvika konkurs eller medverka till ackord, vilket kan skada 
övriga borgenärer. 
 
Sammanfattningsvis bör konkursen respektera etablerade rättigheter, men 
inte skapa nya. Det innebär att de krav som rättsordningen erkänner och 
vilka kunnat riktas mot gäldenären före konkursen kan göras gällande som 
konkursfordringar.  
 

4.5 Relativa värden och förmånsrätt 

4.5.1 Pro rata-regeln 

Principen om att respektera borgenärernas rättigheter eller, annorlunda 
uttryckt, krav på gäldenären i konkursen kan dock inte vara absolut. Kunde 
alla krav tillgodoses fullständigt skulle det inte finnas någon anledning till 
konkurs. De nominella värdena som kraven representerar översätts istället 
till relativa värden, vilket innebär att alla borgenärer får betalt i förhållande 
till sin fordran och får vidkännas samma proportionella förlust.134 Detta kan 
uttryckas som 
 

q = V/C 
 
där V står för gäldenärens tillgångar minus konkursens omkostnader och C 
representerar summan av alla krav som görs gällande i konkursen. I det 
enskilda fallet blir den nominella utdelningen således q procent av 
borgenärernas fordringar.  
 
Varför bör då utdelning i konkurs baseras på den ovan beskrivna pro rata 
principen? Finns det andra skäl än ”rättvisa” som kan åberopas som stöd för 
denna ordning?  
                                                 
132 Jackson, The logic and limits of bankruptcy law, s. 24 f. 
133 Jackson, The logic and limits of bankruptcy law, s. 25. 
134 Jmf den svenska regleringen i FRL 1 §. 
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Det kan antagas att borgenärer i allmänhet, om det varit möjligt, före en 
kreditgivning skulle ha träffat en överenskommelse med innebörden att ett 
pro rata-system skulle tillämpas i händelse av gäldenärens insolvens. 
Anledningen till detta är att ett sådant system skulle reflektera sannolikheten 
för varje borgenär att få betalt i ett kapplöpningsscenario, dvs ett scenario 
utan ordnad avveckling.135 En dylik överenskommelse låter sig inte gärna 
träffas i realiteten. Återigen kan dock lagstiftaren imitera en värld utan 
transaktionskostnader och det är sannolikt att man i så fall skulle besluta sig 
för pro rata-regeln. Enligt Jackson finns det ingen annan allokeringsregel 
som  tycks passa bättre på ett obestämbart antal okända fall.136

 
Det sagda kan åskådliggöras med ett enkelt exempel. Borgenärerna A och B 
står i begrepp att låna ut 20000 kr vardera till samma gäldenär C. Som redan 
framgått ligger det i båda borgenärernas intresse att i händelse av konkurs 
hålla gäldenärens egendomsmassa intakt. Om C vid ett senare tillfälle skulle 
bli insolvent och hans tillgångar skulle uppgå till 30000 kr, kan den 
slutsatsen dras att sannolikheten för A respektive B att få full betalning är 
lika med 50 procent. I frånvaron av ett kollektivt förfarande representerar 
det sannolikheten för att A respektive B bereder sig betalning ur C:s 
egendom före den andra. Det förhållandet ändras inte om A lånar ut en 
större summa än B.    
 
Pro rata-regeln har alltså den stora fördelen att den när konkursen väl är ett 
faktum ger samtliga oprioriterade borgenärer incitament att samverka för det 
gemensamma bästa, dvs att boets värde maximeras.137 Eftersom alla får 
vidkännas samma procentuella förlust, kan ingen borgenär berika sig på en 
annan borgenärs bekostnad. 
 

4.5.2 Förmånsrätt 

Den konkursrättsliga grundregel som innebär att borgenärerna skall 
vidkännas samma proportionella kreditförlust spelar dock i många fall en 
underordnad roll i praktiken. I de flesta fall finns det rättigheter i 
konkursgäldenärens egendom, framför allt panträttigheter, vilka baseras på 
avtal eller i vissa fall är legala.138 Som redan nämnts bör dessa respekteras i 
konkursen. Dessa borgenärer är, förutsatt att panten täcker deras fordringar, 
i princip opåverkade av en konkurs. De kan beroende på pantens natur alltid 
sälja den eller begära utmätning i densamma i händelse av gäldenärens 
avtalsbrott eller betalningsoförmåga. 
 
Varför skall i så fall dessa borgenärer tvingas deltaga i ett kollektivt 
förfarande? Om borgenärer med särskild förmånsrätt kunde stå utanför 
                                                 
135 Jackson, The logic and limits of bankruptcy law, s. 30. 
136 Ibid. 
137 Eger, Bankruptcy regulations and the new German insolvency law from an economic 
point of view, European Journal of Law and Economics, 2001 s. 31. 
138 Jmf de särskilda förmånsrätterna i FRL.  
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konkursen skulle möjligheten att kunna hålla konkursgäldenärens egendom 
intakt inte längre föreligga, något som skulle innebära att ett av de starkaste 
argumenten för ett kollektivt förfarande skulle försvinna.139 Det ligger i 
borgenärskollektivets intresse att även borgenärer med särskild förmånsrätt 
medverkar i konkursen. Det är därför troligt att borgenärer utan särskild 
förmånsrätt skulle vara beredda att betala något till de med särskild 
förmånsrätt för deras medverkan.140 Den förra borgenärskategorin hamnar i 
en bättre position medan den senare förblir opåverkad, eftersom 
förmånsberättigade fordringar utgår ur konkursboet före oprioriterade 
konkursfordringar.141   

                                                 
139 Jackson, Bankruptcy, nonbankruptcy entitlements, and the creditors’ bargain, s. 45. 
140 Ibid. 
141 Ibid.  
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5 ANALYS 

5.1 Inledning 

I detta kapitel skall närmare studeras hur den rättsekonomiska modell som 
har presenterats i det föregående ställer sig till abandoneringsinstitutet. 
Tanken är att mot bakgrund av de normativa begränsningar modellen ställer 
upp pröva olika typfall av abandonering. Dessa typfall är identiska med dem 
som behandlats i kapitel 3. I tur och ordning skall således abandonering av 
egendom utan förmögenhetsvärde, egendom för vilken kostnaderna för 
omhändertagande och realisation  inte medför någon nytta och egendom 
vars besittning på olika sätt medför ett kostnadsansvar för konkursboet att 
behandlas. 
 

5.2 Typfall  

5.2.1 Egendom utan förmögenhetsvärde 

Den egendom som konkursgäldenären innehar kan vara värdelös i 
ekonomiskt avseende. Den kan sägas ha ett negativt värde och kan utgöras 
av såväl fast som lös egendom. Som nämnts ovan kan det tvärtom vara så att 
egendomen, särskilt i fråga om fastigheter, kan vara förenad med kostnader, 
främst för olika typer av offentligrättsliga ålägganden.142  
 
Skulle denna typ av egendom ingå i konkursen utan att det fanns någon 
möjlighet för konkursboet att göra sig av med den, vore detta snarast 
liktydigt med att ålägga boet en plikt att vidtaga en rad åtgärder som inte 
skulle tillföra borgenärskollektivet någon nytta. Ett synsätt som innebär att 
konkursinstitutet används som ett instrument för ”fysisk avveckling”  skulle 
resultera i att konkursboet skulle tvingas bekosta allt från städning, 
transporter till soptippar, rivning mm. En sådan ordning skulle alltså betyda 
att konkursboets medel i första hand inte användes till att förnöja 
borgenärerna, utan till att minimera de samhälleliga olägenheter som annars 
skulle kunna bli följden. 
 
Vore det möjligt att abandonera denna typ av egendom till 
konkursgäldenären, skulle det i praktiken, om konkursen avslutas som en 
underskottskonkurs, få som konsekvens att egendomen blir herrelös, 
eftersom ett aktiebolag då upplöses. I den mån det rör sig om fast egendom 
torde övergiven sådan i förlängningen troligen belasta staten143 och därmed 
även ansvaret för densamma, nödvändiga skyddsanordningar på en 
rivningstomt belastar sannolikt kommunen, bortforslandet av skräp som 
                                                 
142 Se ovan avsnitt 3.2.1 
143  Se not 9. 
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finns kvar i en lokal som konkursgäldenären hyrt får bekostas av 
hyresvärden144 osv.   
 
Att konkursen i sig medför kostnader som får bäras av borgenärskollektivet 
kan motiveras med de fördelar den antas resultera i totalt sett.145 Som har 
framgått är konkursinstitutet avsett att vara ett instrument för att 
effektivisera borgenärers sätt att bereda sig betalning ur en insolvent 
gäldenärs egendom. Sett ur detta perspektiv är konkursinstitutet egentligen 
rent processrättsligt, dvs ett verktyg för att på effektivast möjliga sätt i en 
insolvenssituation implementera de rättigheter och skyldigheter som 
parterna har förvärvat eller iklätt sig före konkursen. 
 
Att det förfarande som innebär att borgenärerna bereder sig betalning i 
konkursgäldenärens egendom koordineras, innebär egentligen inget annat än 
att borgenärskollektivet och i förlängningen samhället som helhet gör vissa 
vinster. Således är det samma egendom som hade varit intressant för en 
borgenär vid en utmätning som i konkursen, dvs egendom med ett 
ekonomiskt värde. Vid  en utmätning hade annan egendom lämnats kvar hos 
gäldenären. Det finns egentligen inga skäl att inta en annan ståndpunkt 
endast därför att borgenärerna bereder sig betalning genom ett samordnat 
förfarande istället för individuella aktioner. 
 
En ordning där andra intressen än de rättigheter som etablerats före 
konkursen skall beaktas, skulle dessutom innebära att de senare med 
nödvändig skulle rubbas i större utsträckning än annars. Detta skulle stå i 
strid med rättsekonomins syn på konkursinstitutets syfte. 
 
Den egendom som skall ingå i konkursen är följaktligen sådan som är så 
beskaffad att den utgör en tillgång. En tillgång kan definieras som något för 
vilket någon är villig att betala något, dvs något som har ett ekonomiskt 
värde och som är omsättningsbar.146 Att inkludera annan egendom än sådan 
som är omsättningsbar skulle knappast vara förenligt med konkursens syfte. 
Den bör istället vara möjlig att abandonera. 
 

5.2.2 Kostnaden för omhändertagande och realisation 
överstiger nyttan 

Det fall att konkursgäldenären vid konkursbeslutet innehar egendom som 
visserligen har ett positivt värde, men som det i förlängningen inte lönar sig 
för konkursboet att omhändertaga, liknar det förra fallet. Likheten består i 
att om det skulle föreligga en plikt att dra in egendomen i konkursen, detta 
inte skulle medföra någon nytta för boet. Orsaker till att abandonera något 
på denna grund kan vara att tillgången för att kunna realiseras drar 
                                                 
144 Det kontraktsbrott som blir effekten av konkursen ger upphov till en oprioriterad 
skadeståndsfordran som skulle kunna ge täckning för denna typ av kostnader beroende på 
hur avtalet ser ut. 
145 Jackson, The logic and limits of bankruptcy law, s. 14. 
146 Jackson, The logic and limits of bankruptcy law, s. 20.   
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kostnader för exempelvis förvaring, transport, arbete eller att marknaden för 
ett visst objekt är mycket liten. 
 
Givet att konkursens syfte är att på effektivast möjliga sätt avveckla 
konkursgäldenärens verksamhet på ett för borgenärskollektivet förmånligt 
sätt, vore det fel att dra in icke lönsam egendom. Här kan återknytas till 
argumentet att förutsättningarna vid utmätning och konkurs ur 
borgenärernas synvinkel teoretiskt sett liknar varandra. Det är exempelvis 
svårt att tänka sig att en borgenär vid en utmätning hos en gäldenär som 
endast har en enda utmätningsbar tillgång, skulle lägga ner mer pengar på 
saken än han kan sälja den för. Det vore föga rationellt. På liknade sätt 
förhåller det sig vid en konkurs. Att vidtaga åtgärder som minskar boets 
behållning istället för att öka den står i strid med det överordnade syftet.  
 
Vilka konsekvenser skulle abandonering av denna typ av egendom få? Till 
skillnad från den situationen att egendom med negativt värde abandoneras 
skulle det innebära att konkursgäldenären har tillgångar kvar vid konkursens 
avslutande. Bolaget skulle alltså göra en överskottskonkurs och därmed bli 
skyldigt att jämlikt ABL 13 kap. 50 § träda i likvidation med den följden att 
tillgångarna skiftas ut till ägarna.  
 
Till skillnad från en ”vanlig” överskottskonkurs kan det dock finnas 
obetalda fordringar kvar. Eftersom det efter en abandonering finns tillgångar 
hos konkursgäldenären skulle detta kunna resultera i att en eller flera 
borgenärer, åtminstone i teorin,  skulle kunna föranstalta om utmätning eller 
till och med försätta bolaget i likvidation i konkurs. Är en sådan 
händelseutveckling plausibel? Det måste rimligen bero på vilken 
information en borgenär har om bolagets ekonomiska situation efter 
konkursens avslutande. Vid i övrigt oförändrade omständigheter, dvs om 
inga  ytterligare tillgångar yppas efter konkursens avslutande, skulle en ny 
konkurs sannolikt som första åtgärd avskrivas enligt KL 10 kap. 1 §.147

 

5.2.3 Krav accessoriska till innehavet av egendomen 

5.2.3.1 Likabehandling av fordringar gör abandonering onödig 
 
I kapitel 3 framgick det att svensk rättspraxis idag tillåter att ett konkursbo 
under vissa förutsättningar görs till adressat för offentligrättsliga krav och 
därmed kan tvingas fullgöra sådana förpliktelser under massaansvar, trots 
att kravet uppstått genom konkursgäldenärens verksamhet. Det framgick 
också att det är innehavet eller besittningen av viss egendom som ligger till 
grund för vissa typer av krav. Ur konkursboets synvinkel ger denna ordning 
incitament till att abandonera den egendom till vilken kravet är kopplat. 
Genom att innehavet flyttas över på konkursgäldenären måste kravet göras 
gällande där, något som i praktiken innebär att fordringen inte blir betald 

                                                 
147 Håstad, Insolvensrättsligt Forum 1997, s. 63. 
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eftersom denne inte har någon förmåga att betala. Följden blir sannolikt att 
stat eller kommun får stå för kostnaderna. 
 
Ur rättsekonomisk synvinkel är en ordning som tillåter att vissa fordringar 
som härrör från konkursgäldenärens tidigare verksamhet kan göras gällande 
mot konkursboet tvivelaktig.148 Frågan är vad som skiljer en fordran 
grundad i ett föreläggande enligt exempelvis plan- och bygglagstiftningen 
från andra ofrivilliga krediter som en konkursgäldenärens handel och vandel 
kan ha gett upphov till. En civilrättslig skadeståndsfordran, sannolikt 
uppkommen på ofrivillig grund ur borgenärens synvinkel, är exempelvis 
oprioriterad i konkursen. Som redan nämnts bör konkurslagstiftningen så 
långt möjligt respektera rättigheter och skyldigheter så som de förelåg vid 
konkursutbrottet, vilket följer av konkursens roll som processrättsligt 
instrument för effektiv gäldavveckling vid insolvens. Riktas ett krav mot ett 
konkursbo som inte driver vidare konkursgäldenärens verksamhet, kan man 
sluta sig till att kravet har sin upprinnelse i konkursgäldenärens tidigare 
verksamhet. Kravet fanns således redan före konkursen och borde i så fall 
istället göras gällande som en konkursfordran.149

 
Om offentligrättsliga krav istället för som idag skulle göras gällande som 
konkursfordringar skulle motivet för att abandonera den egendom som ger 
upphov till kravet falla bort. Med den nuvarande svenska ordningen kvarstår 
motivet för att abandonera sådan egendom, vilket är mindre lyckat med 
tanke på att det innebär att konkursboet kan hålla nere sina kostnader genom 
att göra sig av med fordringar som egentligen förelåg redan före 
konkursen.150 Som jämförelse vore det orimligt att tänka sig att ett 
konkursbo genom att abandonera en bil med vilken konkursgäldenären har 
skadat tredje mans egendom skulle kunna undandra sig den konkursfordran 
som skadeståndskravet utgör.151 Skall konkursinstitutets syfte och en viss 
stringens upprätthållas borde alltså fordringar som är att hänföra till 
konkursfordringsplanet behandlas som sådana.  
 

5.2.3.2 Särbehandling av miljörättsliga fordringar? 
 
Ett konkursbo är enligt myndighetspraxis skyldigt att efter föreläggande 
omhänderta en konkursgäldenärs miljöfarliga avfall.152 Däremot är det 
troligtvis inte skyldigt att bekosta efterbehandling av mark- eller 
vattenområden som förorenats av konkursgäldenärens verksamhet.153 I de sk 
förvaringsfallen kan det röra sig om avfall som finns på konkursgäldenärens 
egen fastighet såväl som sådant som finns på annans fastighet. Detta är ett 
exempel på en typ av fordran som egentligen borde hänföras till 

                                                 
148 Baird, A World without bakruptcy, s. 36 och Jackson, The logic and limits of 
bankruptcy law, s. 22. 
149 Jackson, The logic and limits of bankruptcy law, s.22. 
150 Baird, A World without bankruptcy, s. 36. 
151 Jmf Baird, A World without bankruptcy, s. 36. 
152 Se ovan avsnitt 3.2.3 
153 Se ovan avsnitt 3.2.3 
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konkursfordringsplanet, men som riktas mot boet eftersom detta har 
rådighet över avfallet och således anses bedriva verksamhet i MB:s mening.  
 
Bör denna typ av krav liksom övriga offentligrättsliga krav istället göras 
gällande som konkursfordringar? Svaret på den frågan torde vara nej. Skälet 
till detta är att det skulle omöjliggöra en internalisering av de kostnader 
hanteringen av miljöfarligt avfall ger upphov till. Detta argument skulle i 
och för sig kunna åberopas för alla typer av offentligrättsliga krav. Motivet 
till att särbehandla miljön i detta avseende är dock att en internalisering 
skulle kunna verka preventivt, vilket ur miljösynpunkt gissningsvis är att 
föredra i jämförelse med reparativa åtgärder. Genom att placera risken för 
ett subsidiärt ansvar för omhändertagande av avfallet på kreditgivarna får 
dessa ett incitament att ställa krav på gäldenärernas hantering av miljöfarligt 
avfall.154 Detta skulle kunna ta sig uttryck genom negativklausuler i 
kreditavtal, upplysningsplikt, strängare kreditprövning och övervakning av 
gäldenärens verksamhet under det att krediten löper.  
 
Vilka konsekvenser detta skulle få på kreditgivningen i form av dyrare 
krediter kan man bara spekulera i. En nackdel är dock att en sådan modell, 
liksom en obligatorisk försäkring, även drabbar skötsamma gäldenärer. Den 
vinst en prevention innebär måste således vägas mot de eventuellt menliga 
effekter det kan ha på finansieringen i allmänhet. Denna ordning tillämpas i 
och för sig redan idag genom den praxis som utvecklats före MB:s 
ikraftträdande.155 Om den avsedda verkan skall uppnås, bygger dock detta 
på en allmän kännedom om konkursboets ansvar, varför man kan tycka att 
lagstiftaren borde ersätta dagens ”dolda förmånsrätt” med explicit 
lagstiftning.156  
 
Behovet av en civil normbildning på detta område grundar sig i MB:s 
uppbyggnad. Det är enbart tillståndspliktiga verksamheter som i sina villkor 
kan få den mängd avfall de får hantera reglerad. För brott mot dessa villkor 
finns även straffansvar i MB 29 kap. I de flesta fall föreligger emellertid 
endast en anmälningsplikt vid igångsättandet alternativt föreligger ingen 
prövning överhuvudtaget. Den offentliga tillsynen över den senare kategorin 
verksamhetsutövare kan endast bli mycket sporadisk.157 Ett enkelt sätt för 
ett företag att spara pengar i en ekonomiskt pressad situation är följaktligen 
att börja lagra miljöfarligt avfall.158 Till skillnad från förmögenhetsrättsliga 
fordringar är det svårt för borgenären att bevaka fordran. Ofta vet staten inte 
                                                 
154 En intressant fråga är hur kostnaderna skall fördelas mellan konkursborgenärerna. Skall 
det preventiva syftet uppnås måste kostnadsansvaret ha slagsida så att det träffar de 
resursstarka kreditgivarna. I doktrinen har det även diskuterats vilka borgenärer som skall 
bära frukten av att en fastighet kan säljas obelastad av avfall. Se Möller och Håstad, 
Insolvensrättsligt Forum 1999, s. 108 ff och s. 120 ff. 
155 Se ovan 3.2.3 
156 Detta påpekas av Lindskog som för övrigt, med utgångspunkt i den positiva 
lagstiftningen, hävdar att det är givet att det föreligger en rätt att abandonera miljöfarligt 
avfall så länge inte fordringar kopplade till innehavet av sådant avfall inte ges förmånsrätt. 
Se Lindskog, Något om övergiven egendom, s. 355 not 26. 
157 Darpö, Verksamhetsutövare, markägare och konkursbon i miljöbalken, s. 114. 
158 Darpö, Verksamhetsutövare, markägare och konkursbon i miljöbalken, s. 115. 
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ens om att den har en fordran.159 Det gör att det finns ett behov av 
prevention på detta område som inte gör sig lika starkt gällande ifråga om 
andra offentligrättsliga krav. Det bör rimligtvis även finnas en realistisk 
möjlighet för en kreditgivare att övervaka implementeringen av de villkor 
som ställs upp i ett kreditavtal. Skulle exempelvis även risken för att 
gäldenären uppför ett svartbygge särbehandlas kommer man snart ut på ett 
sluttande plan där grundprinciperna för konkursinstitutet luckras upp. En 
särbehandling av miljörättsligt grundade fordringar bygger i slutänden på att 
en ren miljö är ett självändamål som prioriteras av rättsordningen. 
 
Det allmännas fordran på att konkursboet hanterar konkursgäldenärens 
miljöfarliga avfall kan med goda skäl specialbehandlas på så sätt att den ges 
prioritet istället för att konkurrera med övriga oprioriterade fordringar. Av 
detta följer att en fastighet som är bemängd med sådant avfall eller som 
finns någon annanstans, men är under konkursboets rådighet, inte bör vara 
möjlig att  abandonera med åsyftad rättsverkan. Givet att dessa krav 
behandlas med prioritet vore det rent kontraproduktivt och omöjliggör den 
avsedda preventionen.  

                                                 
159 Håstad, Insolvensrättsligt Forum 1999, s. 121. 
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6 Avslutning 
Det mönster som framträder är att det enligt den rättsekonomiska modell 
som använts i denna uppsats bör finnas en möjlighet för konkursboet att 
abandonera egendom i de fall åtgärden resulterar i framtida 
kostnadsbesparingar. Själva konkursens syfte skulle äventyras om olika 
typer av åligganden som inte medför någon nytta för borgenärskollektivet 
skulle belasta konkursboet. Sålunda kan egendom som inte har något 
ekonomiskt värde, som kräver större kostnader än vad realisation skulle 
inbringa eller på andra sätt är betungande för konkursboet,  abandoneras till 
förmån för gäldenären. Däremot står det inte i överensstämmelse med 
konkursinstitutets syfte att ett konkursbo skall kunna göra sig av med krav 
som fanns mot konkursgäldenären före konkursen genom att abandonera 
egendom till vilken kravet på något sätt är kopplat.  
 
Inledningsvis ställdes frågan huruvida svensk rätt bör tillåta abandonering i 
konkurs. Ur rättsekonomisk synvinkel är svaret på den frågan ja i de fall det 
sker till undvikande av framtida kostnader. Teori och positiv lagstiftning är 
emellertid två olika saker. Det framhölls dock i inledningen till kapitel 4 att 
den normativa rättsekonomiska modellen och KL uppvisar stora likheter. 
Härtill kan fogas det faktum att både den rättsekonomiska modellen som 
teori och KL som lagstiftningsprodukt får betraktas som borgenärsvänliga. I 
allmänmotiveringen i propositionen till KL framhålls att staten visserligen 
har andra intressen än borgenärsintresset att beakta i en konkurssituation, 
men att sådana frågor inte kan lösas inom ramen för 
konkurslagstiftningen160 Enligt Woods komparativa studie av olika staters 
insolvenslagstiftningar är KL vid en internationell jämförelse 
borgenärsvänlig.161 En rätt för konkursboet att abandonera betungande 
egendom torde därför inte vara ett artfrämmande inslag i den svenska 
insolvenslagstiftningen.  
 
Det krav på att egendom skall ha ett ekonomiskt värde för att kunna ingå i 
konkursen innebär att den svenska lagstiftningen redan idag tillåter att 
egendom som inte uppfyller detta villkor förblir under konkursgäldenärens 
rådighet. Som tidigare påpekats krävs enligt KL 3 kap. 3 § att egendom för 
att ingå i konkursen skall vara utmätningsbar, vilket innebär att den skall ha 
ett förmögenhetsvärde. På denna punkt överensstämmer således den positiva 
svenska lagstiftningen och den rättsekonomiska modellen. Med detta faktum 
som utgångspunkt ligger det nära till hands att även abandonering av 
egendom som på olika sätt medför kostnader för boet trots att den har ett 
positivt värde skulle harmoniera med KL i övrigt. En sådan ordning skulle 
bäst stämma överens med den rättsekonomiska synen på konkursinstitutet. 
 

                                                 
160 Proposition 1986/87:90 Ny konkurslag s. 93 f.  
161 Wood, Principles of International Insolvency law, s. 4. 
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Mer komplicerat blir det som vi sett i fråga om abandonering av egendom i 
syfte att undgå kostnader som grundar sig på själva innehavet. Som 
rättspraxis på området ser ut idag kan offentligrättsliga krav i vissa fall 
göras gällande som massafordringar trots att de konkursrättsligt sett borde 
behandlas som konkursfordringar. Det är i första hand den praxis som 
tillåter att konkursbon kan åläggas massaansvar för åtgärder på 
miljöområdet som uppmärksammats i doktrinen. Om den nuvarande 
ordningen behålls kvarstår ett incitament för konkursboet att abandonera 
sådan egendom. En rätt att abandonera skulle, förutom att motivet för att 
särbehandla miljöfallen bortfaller,  dock innebära att en internalisering av 
sådana kostnader i konkursen skulle omöjliggöras. Eftersom en ren miljö 
enligt lagstiftningen är ett mål i sig, något som framgår av 
målsättningsstadgandet i MB 1 kap. 1 §, får kostnadseffektivitet bedömas 
utifrån detta mål. Bedöms således en ordning som innebär att risken för 
kostnaderna på ett specifikt område placeras på kreditgivarna vara det bästa 
sättet för att uppnå detta mål, bör abandonering inte tillåtas. I annat fall bör 
denna typ av fordringar behandlas som vanliga konkursfordringar.  
 
Den särställning som rättsordningen har gett miljöintresset kan således 
motivera att vad som egentligen borde vara konkursfordringar särbehandlas 
i i syfte att uppnå en viss prevention. Samma sak kan inte sägas om alla 
typer av offentligrättsliga krav som grundar sig på innehavet av 
konkursgäldenärens egendom. Det skulle inte stå i överensstämmelse med 
de principer den svenska konkurslagstiftningen vilar på att i praktiken låta 
stat och kommun få en dold förmånsrätt för allehanda förelägganden genom 
att rikta kraven mot konkursboet som rättssubjekt. Tvärtom borde de 
behandlas som oprioriterade  konkursfordringar. Detta skulle innebära att 
motivet att abandonera egendom på denna grund bortfaller. 
 
Ett alternativ till den ordning som har förespråkats i den här uppsatsen vore 
att i juridiska personers konkurs låta fullständig kongruens mellan 
konkursgäldenärens egendom och den egendom som skall ingå i konkursen 
råda. Det skulle innebära att en fullständig avveckling av 
konkursgäldenärens verksamhet och omhändertagande av dennes egendom 
skulle bekostas av konkursboet. De kostnader som abandonering har till 
syfte att undvika skulle i sådant fall internaliseras i konkursen. Som 
konsekvens skulle motivet för att abandonera egendom försvinna. 
Kostnaderna skulle istället träffa borgenärskollektivet i form av minskad 
eller obefintlig utdelning.  Gissningsvis skulle en sådan ordning få effekter 
på kreditgivningen i stort, exempelvis genom en strängare och mer 
noggrann kreditprövning samt ett större behov av övervakning av 
gäldenären. Dyrare krediter och strängare villkor skulle i sin tur kunna få 
effekter på ekonomin i stort. Som framgått ovan tillämpas denna modell 
genom praxis redan idag avseende hanteringen av miljöfarligt avfall i 
konkurs. Att utsträcka detta till att gälla som huvudregel på samtliga 
områden skulle dock innebära en ordning som skulle bygga på andra 
principer än den konkurslagstiftning vi har idag. 
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