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En borgenär kan enligt lagen (1984:649) om företagshypotek  erhålla
kreditsäkerhet i en näringsidkares lösa egendom. Säkerheten gäller i ett
egendomskollektiv, och är alltså inte knuten till individuella objekt.
Huvudregeln är att all näringsidkarens lösa egendom som tillhör den
intecknade verksamheten ingår i hypoteksunderlaget. Lagen gör dock ett
antal undantag från denna huvudregel, bl a omfattas kassa- och
banktillgodohavanden inte av företagshypotek. Frånsett undantaget för
bankmedel, ingår alla  fordringar i underlaget för företagshypotek.

Eftersom kontanta medel inte ingår i underlaget kan säkerheten snabbt
försämras, t ex genom att näringsidkaren får betalt för kundfordringar.
Hypoteksunderlaget kan även urholkas genom att näringsidkaren pantsätter
eller överlåter sina kundfordringar till någon annan (factoring).
Hypoteksinnehavaren har emellertid  rätt till förtida betalning om
säkerhetens värde går ner väsentligt. Överlåter näringsidkaren hela
verksamheten omfattar hypoteket dennes fordran på ersättning, under
förutsättning att fordringen avser egendom som omfattades av hypoteket vid
överlåtelsen. Företagshypoteket gäller dessutom då även i egendomen hos
förvärvaren, dock endast under en begränsad tid.

Företagshypotek ger förmånsrätt vid utmätning hos gäldenären och i dennes
konkurs. Om egendom som omfattas av   företagshypotek  utmäts för annans
fordran, har emellertid utmätningssökanden företräde till betalning framför
hypoteksinnehavaren om betalning till den senare anses obehövlig för att
trygga dennes rätt. Detta kan tyckas försvaga företagshypoteket som
kreditsäkerhet. Vid betalningsinställelse och ackordsförhandling riskerar
hypoteksinnehavare att deras säkerhet försvinner, t ex genom att
kundfordringar omvandlas till kontanter. I praxis har detta lösts genom att
medlen sätts in på  s k administrationskonton. Om gäldenären försätts i
konkurs, men konkursförvaltaren fortsätter tillverkningen, ska principerna i
Minitube-målet användas för att bestämma  hur stor del av värdestegringen
som ska tilldelas hypoteksinnehavare. Återvinns egendom anser majoriteten
inom doktrinen att egendomen ska ingå i underlaget för företagshypotek om
den är av sådant slag att den omfattas av företagshypotek.
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Syftet med detta examensarbete är att undersöka och redogöra för underlaget
för företagshypotek. Vilken egendom ingår i underlaget för denna
kreditsäkerhet? Vad kan/får en borgenär med företagshypotek
(hypoteksinnehavare) göra om underlagets värde försämras eller riskerar att
försämras? Hur står sig företagshypoteket vid utmätning och konkurs?
Dessa och andra frågor ska jag försöka besvara i framställningen.

Uppsatsen begränsas alltså i huvudsak till frågor knutna till
hypoteksunderlaget. Jag kommer därför t ex inte närmare gå in på  hur en
hypoteksinnehavare faktiskt får betalt för sin fordran (FHL 2:5) eller själva
inskrivningsförfarandet (FHL 4 kap). En annan begränsning som görs är att
NJA 1982 s 900 (Minitube-målet), vilket rör hypoteksinnehavares andel av
värdestegringen  vid fortsatt tillverkning under konkurs, inte kommer att
diskuteras särskilt ingående. Detta rättsfall har gett upphov till så många
följdfrågor, att det förmodligen behöver behandlas i en egen uppsats för att
man ska kunna belysa dessa  på ett tillfredsställande sätt.

Examensarbetet baseras  på doktrin, förarbeten och rättspraxis. Arbetet är i
huvudsak deskriptivt, men materialet kommenteras fortlöpande i form av
egna åsikter och slutsatser. I ett avslutande kapitel, kallat Summering,
försöker jag också knyta samman en del trådar.

Slutligen vill jag tacka min handledare, Bengt-Åke Jönsson, för all hjälp
under arbetets gång.
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ABL aktiebolagslagen (1975:1385)
AC ackordcentralen
FHL lagen (1984:649) om företagshypotek
FL lagen (1966:454) om företagsinteckning
FRL förmånsrättslagen (1970:979)
JB jordabalken
JT Juridisk Tidskrift
KL konkurslagen (1987:672)
LFR lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion
LkL lagen (1845:50 s.1) om handel med lösören, som köparen

låter i säljarens vård kvarbliva
NJA Nytt juridiskt arkiv Avd I
Prop. proposition
RH Rättsfall från hovrätterna
SjöL sjölagen (1994:1009)
SkbrL lagen (1936:81) om skuldebrev
SOU statens offentliga utredningar
SvJT Svensk Juristtidning
UB utsökningsbalken
UF utsökningsförordningen (1981:981)
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Kreditsäkerhet i en näringsidkares lösa egendom regleras i lagen (1984:649)

om företagshypotek (FHL). Syftet med lagstiftningen är att skapa en form

för utnyttjande av en näringsidkares lösa egendom som kreditsäkerhet utan

krav på tradition av egendomen. Egendomen måste ju kunna användas i

verksamheten. Tradering har  ersatts av inskrivning i ett offentligt register,

företagsinteckningsregistret. Inskrivningsmyndigheten för detta register är

tingsrätten i Malmö. Då registret är gemensamt för hela landet, handläggs

inskrivningsärenden från hela landet vid denna tingsrätt (FHL 4:1-2).

Säkerheten avser näringsverksamhetens lösa egendomskollektiv och alltså

inte, som vid panträtt,  individuella föremål. Säkerhetsrätten betecknas inte

heller som panträtt, utan istället används termen hypotek. Lagstiftningen har

emellertid anpassats till JB:s regler om fastighetsinteckning och

fastighetspant.1

)|UHWDJVK\SRWHN är benämningen på den säkerhet som upplåts enligt lagen.

Med I|UHWDJVLQWHFNQLQJ� menas inskrivning i verksamheten med ett visst

penningbelopp och beviset om inskrivningen kallas I|UHWDJVK\SRWHNVEUHY.

Företagshypoteket upplåts genom att näringsidkaren överlämnar

hypoteksbrevet till borgenären som säkerhet för dennes fordran. Dessa regler

framgår av FHL 1:1-3. Paralleller kan dras till upplåtelse av panträtt i

fastighet. Företagshypoteksbrevet utgör inte något fordringsbevis.  Det

grundar inte heller i och för sig någon rätt till betalning ur

hypoteksegendom, utan utgör endast ett bevis om inteckning i

näringsidkarens verksamhet. Hypoteksbrevet har alltså inte något

ekonomiskt värde i sig självt. Att ett fordringsförhållande dessutom existerar

är därför en nödvändighet. Fordringen fastställs vanligtvis i en av

näringsidkaren undertecknad  omslagsrevers, vilken reglerar villkoren för

krediten och även anger att borgenären som säkerhet ska ha företagshypotek

med visst belopp inom ett visst förmånsrättsläge. Borgenären måste få

                                                
1 Adlercreutz, A. Finansieringsformers rättsliga reglering. 2 uppl Lund 1995 s 136ff.
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hypoteksbrevet i sin besittning, och ska även i fortsättningen ha det i sin

besittning. 2

Företagshypotek ger borgenären förmånsrätt i gäldenärens konkurs och vid

utmätning förmånsrätt i den egendom som omfattas av hypoteket (FRL 5§ st

1 p 2). Konkurrensen mellan flera företagsinteckningar regleras i FHL 3:4.

Får en hypoteksinnehavare betalt för sin fordran, uppkommer till skillnad

från vad som gäller beträffande pantbrev i fastighet, inget ägarhypotek. Vid

en efterföljande konkurs ska därför den hypoteksinnehavare som står

närmast i tur rycka upp. 0HQ om näringsidkaren ger ut samma hypoteksbrev

igen som säkerhet för annan skuld, får den nye borgenären det ursprungliga

förmånsrättsläget. Den efterföljande hypoteksinnehavaren skjuts då åter ner i

förmånsrättsordningen. Överhypotek uppstår när hypoteksbrevet antingen

från början eller pga amortering är underbelånat. Detta kan nyttjas  som

kreditsäkerhet genom sekundär pantförskrivning. Innehavaren av

hypoteksbrevet, den primäre borgenären, ska då denuntieras enligt

bestämmelserna i lag (1936:88) om pantsättning av lös egendom som

innehaves av tredje man. Då företagshypotek endast kan upplåtas av

näringsidkaren, kan hypoteksinnehavaren inte återpantsätta hypoteket. Den

senare kan dock överlåta eller pantsätta sin fordran jämte säkerheten. Ett

obelånat företagshypoteksbrev kan inte utmätas för näringsidkarens skulder

eftersom det vid företagshypotek, som just nämnts, inte uppstår något

ägarhypotek.3

FHL är uppdelad i fem kapitel. 1 kap. innehåller grundläggande

bestämmelser. 2 kap. reglerar vilken egendom som omfattas av

företagshypotek (vilket också är vad som huvudsakligen kommer att

behandlas i detta arbete) och borgenärens rätt till betalning pga hypoteket. 3

kap. behandlar omfattningen av intecknad verksamhet, företagsinteckningars

företräde samt företagsinteckningars och företagshypoteksbrevs giltighet i

vissa fall. 4 kap. rymmer bestämmelser om inskrivningsförfarandet. 5 kap.

slutligen handlar om rätt till ersättning av staten i vissa fall.

                                                
2 Håstad, T. Sakrätt avseende lös egendom. 6 uppl Stockholm 1996 s 354f.
3 Håstad, T. A.a s 355f och Adlercreutz, A. A.a s 150f.
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Egendom som enligt FHL:s föregångare, lagen (1966:454) om

företagsinteckning (FL) kunde ingå  i underlaget för företagsinteckning

bestämdes genom en uppräkning i lagtexten. T ex skulle kundfordringar och

inventarier omfattas av inteckningen. Tanken var att bara sådan egendom

som inte på annat sätt, eller endast med svårighet, kunde användas som

kreditsäkerhet skulle omfattas av företagsinteckningen. Näringsidkarens

personliga kreditvärdighet togs även i beaktan.4 Utredningens förslag till lag

om företagshypotek behöll katalogiseringen av inteckningsunderlaget, men

föreslog att fler kategorier av egendom skulle ingå i underlaget. Vid

departementsbehandlingen bestämde man sig emellertid för att lagtexten

skulle få en annan utformning.5 Enligt FHL 2:1 st 1 omfattar

företagshypoteket näringsidkarens lösa egendom under förutsättning att den

tillhör den intecknade verksamheten.  Denna generella formulering innebär

en utvidgning av inteckningsunderlaget jämfört med den äldre

lagstiftningen. Lagstiftarens tanke bakom lagändringen var också att stärka

företagsinteckningarnas ställning som kreditsäkerhet.6

FHL 2:1 st 2 innehåller dock vissa undantag från huvudregeln i  första

stycket, dvs  att all lös egendom ingår i hypoteksunderlaget. Dessa kommer

att presenteras senare.

Lagen bestämmer alltså vilken egendom som ingår i hypoteksunderlaget.

Här är lagen tvingande för parterna (undantag: industritillbehör, se 5.3.1).

Har företagshypotek lämnats som säkerhet, gäller detta i hela det i lagen

angivna egendomskollektiv som finns vid varje tidpunkt i verksamheten.

Säkerheten gäller inte i viss bestämd egendom, utan i ett växlande underlag.

                                                
4 Dahlgren, R och Rune, C. Företagshypotek m.m. 2 uppl Stockholm 1996 s 33.
5 Håstad,T. A.a s 356.
6 Pettersson, P. Företagshypotek. Stockholm 1985 s 25.
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När ett objekt överlåts upphör det att omfattas av företagshypoteket (se dock

FHL 2:2-4 och 7).7

���� �(JHQGRPHQ�VND�YDUD�QlULQJVLGNDUHQV

Med näringsidkare förstås varje fysisk eller juridisk person som

yrkesmässigt bedriver verksamhet av ekonomisk art.8 Något krav på

bokföringsskyldighet finns inte. Det krävs inte heller att verksamheten har

en viss omfattning. Företagsinteckning kan beviljas redan innan någon

verksamhet påbörjats. Beträffande fysisk person krävs att denne råder över

näringsverksamheten och således i regel att han är myndig. Ett konkursbo

kan dock inte få företagsinteckning eller upplåta företagshypotek (FHL 1:4

st 1).9

Att egendomen ska vara näringsidkarens betyder att den ska ingå i

näringsidkarens förmögenhet så att den är tillgänglig för dennes borgenärer

vid utmätning eller konkurs. Egendom som inte längre tillhör näringsidkaren

upphör, som ovan nämnts, att ingå i hypoteksunderlaget. Vid

näringsidkarens död gäller hypoteket i dödsboets egendom (FHL 1:4 st 2). 10

Frågan huruvida egendomen tillhör näringsidkaren eller ej, besvaras av

Dahlgren-Rune genom beaktande av sakrättsliga grundsatser. De drar denna

slutsats genom att läsa FHL 2:1 st 2 p 3, där det (e contrario) uppställs som

krav att egendomen ska kunna utmätas eller ingå i konkurs för att kunna

ingå i underlaget för företagshypotek. Enligt författarna måste detta betyda

att det är hos näringsidkaren som egendomen ska kunna utmätas och i

dennes konkurs den ska ingå. Förarbeten talar i samma riktning.11

Rörelseegendom som näringsidkaren köpt kommer alltså att ingå  i

hypoteksunderlaget (om den inte faller under andra stycket) när

borgenärsskydd uppnåtts. Det som näringsidkaren överlåter ingår fortfarande

i underlaget tills dess att förvärvaren i sin tur uppfyllt kraven för sakrättsligt

                                                
7 Adlercreutz, A. A.a s 144f.
8 Prop.1983/84:128 s 49.
9 Walin, G. Om företagshypotek. Stockholm 1995 s 13 ff  (A.a).
10 Pettersson, P. A.a s 26.
11 Dahlgren, R och Rune, C. A. a s 38 och SOU 1964:10 s 109.
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skydd. Har varken tradition eller registrering enligt lösöreköplagen skett,

kan egendomen utmätas för överlåtarens skulder och ingå i dennes konkurs

och  omfattas därför av företagshypoteket.12

Walin anser emellertid att det enligt FHL är utan betydelse om egendomen

är sakrättsligt skyddad. Även anspråk som inte är skyddade ingår i

hypoteksunderlaget.13 Som exempel ges köparens rätt enligt ett

leveransavtal som ännu inte fullgjorts. I hypoteksunderlaget ska, enligt

honom, även ingå egendom som förvärvats från någon som därefter går i

konkurs och återvinningstalan riktas mot förvärvaren. Möjligheten att

egendomen kan gå förlorad, hindrar inte att den så länge den finns kvar

omfattas av företagshypoteket.14 (Kanske menar de ändå samma sak, men att

Walin ser det från en mer praktisk synvinkel.)

Frågan när äganderätten ska anses övergå från säljare till köpare är mycket

omdiskuterad. Numera torde den övervägande åsikten vara att äganderätten

vanligtvis inte övergår vid en viss tidpunkt, utan olika verkningar inträder

succesivt. Walin menar därför att det är att ta ett steg tillbaka, om man låter

uppkomsten av sakrättsligt skydd vara avgörande för frågan om egendomen

ska ingå i hypoteksunderlaget eller ej. Egendomen kan givetvis undandras

företagshypoteket om den inte är sakrättsligt skyddad och återvinning kan

likaså ske, men tills  detta sker ska egendomen  omfattas av hypoteket.

Tyngdpunkten bör istället läggas på egendomens beskaffenhet. Om ett

skeppsköp är ofullgånget när konkurs inträffar ska, enligt Walin, köparens

rätt  inte omfattas av hypoteket. Detta eftersom när förvärvet väl registrerats

och köparen fått sakrättsligt skydd kan skeppet inte ingå i företagshypotek

eftersom det är inteckningsbart och undandtaget enligt FHL 2:1 st 2 p 2.15

Tankesättet förhindrar en plötslig omvandling av egendomen, dvs att från

ena stunden ingå i underlaget för företagshypotek till att i nästa stund falla

utanför.

Enligt FHL ingår i princip alla fordringar i underlaget för företagshypotek,

medans kontanta medel faller utanför (se under 6). Detta betyder att fordran

på köpeskilling för sålt skepp ingår i företagshypotek hos säljaren trots att

                                                
12 Håstad, T. A.a. s 356.
13 Walin, G. A. a s 65.
14 Walin, G. A.a s 74.
15 Walin, G. A.a s 75f.
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skeppet inte gjorde det. I och med att fordringen betalas kontant faller dock

vederlaget utanför. Samma ”kontinuitet” som i Walins exempel gäller alltså

inte här.

Hyrd eller deponerad egendom ingår inte i underlaget för företagshypotek,

även om den nyttjas i verksamheten. Egendom som köpts med ägarförbehåll

omfattas av hypoteket, men säljarens rätt enligt ägarförbehållet ska

respekteras.16

Detta följer av NJA 1952 s 195. Smålands bank hade här en

förlagsinteckning (föregångare till företagsinteckning och nu

företagshypotek) i Telra industriaktiebolag. Det senare gick i

konkurs. Frågan uppkom då om banken skulle ha prioritet

framför konkursboet i lös egendom belastad med ägarförbehåll,

dvs om varor köpta på avbetalning ingick i underlaget för

förlagsinteckning i köparens bolag.

Underinstanserna besvarade denna fråga negativt. De sade att

förlagsinteckning enligt lagen endast gällde i näringsidkarens

egendom och inte i varor köpta med ägarförbehåll. Varorna

ansågs inte tillhöra köparen.

HD konstaterade emellertid att ett ägarförbehåll inte utesluter att

också köparen anses som ägare till varorna, även om dennes rätt

är villkorad av säljarens förbehåll tills dess att full betalning

erlagts. Varorna kan omfattas av förlagsinteckning, om inte

säljarens rätt förnärmas.

I det här fallet hade konkursboet betalat  restskulden till säljaren.

Denne skulle därför inte bli lidande av att varorna ingick i

underlaget för förlagsinteckningen. Banken kunde i sin tur sälja

varorna och tillgodogöra sig köparens (Telra) rätt till godset.

Banken fick företräde till betalning ur för godset influtna medel,

med avdrag för den restskuld som konkursboet betalat.

De slutsatser man kan dra av detta rättsfall är att både säljaren och köparen

har rätt till egendom köpt med ägarförbehåll. Köparens rätt omfattas av

företagshypoteket, dock med iakttagande av säljarens rätt enligt förbehållet.

Det egendomsvärde som tillkommer köparen vid en viss tidpunkt (enligt
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Håstad det  övervärde som tillfaller köparen vid ett återtagande av varan)

ingår i underlaget för företagshypotek i dennes näringsverksamhet. Säljarens

rätt enligt förbehållet ingår på samma sätt i företagshypotek upplåtna i

säljarens näringsverksamhet.17

Om egendom säljes med ägarförbehåll  är överlåtarens rätt åtkomlig  genom

rättighetsutmätning. Förvärvarens rätt är åtkomlig enligt

sakutmätningsreglerna, dock med förbehåll för överlåtarens rätt (UB 5:5

st 2, 6:6 och 9:10).

Gods som näringsidkaren köpt och betalt men inte fått levererat, ska

behandlas på samma sätt  som varor köpta med ägarförbehåll.18 (Man

frångår alltså  här kravet på att egendomen ska vara sakrättsligt skyddad för

att kunna ingå i hypoteksunderlaget. Den har ju i detta fallet inte traderats.)

Walin menar även att köparens rätt till egendom som inte betalats ingår i

hypoteksunderlaget (se vidare under 6.2.3).19

���� �(QGDVW�O|V�HJHQGRP

Med lös egendom avses alla ekonomiska tillgångar som inte enligt JB:s 2

kap  räknas som fast. Fast egendom är jord, indelad i fastigheter. Därtill kan

fastighetstillbehör finnas. I  JB 2:1 redogörs för vad som är allmänna

fastighetstillbehör, i JB 2:2 byggnadstillbehör och i JB 2:3 industritillbehör

(se separat avsnitt om industritillbehör). För att räknas som

fastighetstillbehör ska det också vara fastighetsägarens egendom. Om

egendomen tillförts fastigheten av någon annan  blir den inte tillbehör i

rättslig mening.

I JB 2:4 st 2 finns regler som fördröjer eller utesluter att egendom som redan

omfattas av företagshypotek, förenas med fastighet. Om en näringsidkare

överlåter sin verksamhet till fastighetsägaren, skulle hypoteksegendom

egentligen bli fastighetstillbehör. Men enligt denna paragraf sker inte detta,

såvida inte egendomen upphört att omfattas av företagshypoteket. Om

                                                                                                                           
16 Adlercreutz, A. A.a s 142.
17  Se vidare Walin, G. A.a  s  66 och Håstad, T. A.a s 356.
18 SOU 1981:76 s 144.
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näringsidkaren förvärvar fastigheten, löper en frist  på sex månader efter

ansökan om lagfart innan hypoteket i föremålen upphör. Väcker borgenären

inom denna period talan om betalning förlängs fristen till  två månader efter

det att ärendet avgjorts slutgiltigt. Avsikten med fristen är att främja en

uppgörelse, t ex att fastighetspant erbjudes i stället för företagshypotek som

kreditsäkerhet.20

Surrogatvärden för fast egendom, t ex försäkringsersättning vid skada,

behandlas inte som den fasta egendom  den ersätter utan som lös egendom.21

Skadas fast eller annan inteckningsbar egendom (som alltså inte omfattas av

företagshypotek), kommer näringsidkarens fordran på ersättning att ingå i

hypoteksunderlaget tills utbetalning sker. Ersättning kan dock enligt särskild

lagstiftning vara tillförsäkrad annan intressent.22

Till inteckningsbar egendom räknas skepp och luftfartyg. Tomträtt är även

inteckningsbar och ingår därför inte heller i underlaget för företagshypotek,

även om den räknas som lös egendom (se FHL 2:1 st 2 p 2).23

������ �,QGXVWULWLOOEHK|U

Vid tillkomsten av FHL genomfördes även ändringar i JB vilka möjliggör

för en fastighetsägare att genom ett inskrivningsförfarande  rättsligt skilja en

fastighet från dess industritillbehör och senare rättsligt återförena fastigheten

med sådan egendom. Tidigare (fr.o.m 1966 års fastighetsrättsliga

lagstiftning) kunde näringsidkare som ägde den industrifastighet där han

drev sin verksamhet, endast belåna sin rörelseegendom genom

fastighetsinteckning. Denne kunde inte enligt JB 2:7, med verkan gentemot

tredje man, omvandla fastighetstillbehör till lös egendom utan att fysiskt och

mer än tillfälligt bryta sambandet mellan fastighet och utrustning.24

                                                                                                                           
19 Walin, G. A.a s 65.
20 Adlercreutz, A. A.a s 145.
21 Dahlgren, R och Rune, C. A. a s 36.
22 Walin, G. A.a s 72.
23 Walin, G. A.a s 68f.
24 Dahlgren, R och Rune, C. A.a s 156f.
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Under förarbetena till FHL kom man fram till att det från kreditsynpunkt

kan vara fördelaktigt för en näringsidkare att en fastighet och dess

industritillbehör kan belånas var för sig, utan att dessa tillbehör behöver

skiljas från fastigheten. Emellertid kan det vara betydelsefullt att  tillbehören

räknas till fastigheten. Vad man eftersträvade var ett mer flexibelt system

där näringsidkarna och kreditgivarna kunde välja den kreditsäkerhetsform

som vid varje tillfälle passade parterna bäst. Lagstiftaren valde då ett sätt där

fastighetsägaren genom inskrivning kunde skilja industritillbehör från

fastighet, respektive återförena dem. Bestämmelserna togs in i  JB 2:3 och i

ett nytt 24 kap i denna balk.25

Genom tillkomsten av dessa regler kan alltså industritillbehör omfattas av

företagshypotek om näringsidkaren väljer att avskilja dessa från fastigheten.

De blir ju därmed lös egendom och ingår då enligt FHL 2:1 i

hypoteksunderlaget. Företagshypotek som näringsidkaren erbjuder kan alltså

på detta sätt förstärkas och av kreditgivaren betraktas som en bättre

kreditsäkerhet.

Lagrådet påpekade att för att  systemet ska kunna fungera krävs det att det

går att skilja mellan industritillbehör och andra fastighetstillbehör. Den

nuvarande gränsdragningen är osäker och lagrådet förslog därför en översyn

av reglerna. Departementschefen ansåg emellertid att detta fick tas upp vid

ett annat tillfälle.26

�������� ��-%����

I denna paragraf finner man huvudregeln om att industritillbehör tillhör

fastigheten. Denna stipulerar att till fastighet som helt eller delvis är inrättad

för industriell verksamhet hör, förutom vad som anges i JB 2:1-2, maskiner

och annan utrustning som tillförts fastigheten för att nyttjas i verksamheten

huvudsakligen på denna. Detta gäller dock inte om fastighetsägaren avgett

en förklaring att dessa inte ska höra till fastigheten och detta införts i

fastighetsboken. Rättsföljden av en sådan inskrivning blir att tillbehören

omvandlas till lös egendom. Även ny utrustning som tillförs fastigheten, och

som i och för sig är att hänföra till kategorin industritillbehör, behandlas

                                                
25 Pettersson, P. A.a s 101ff.
26 Prop. 1983/84:128 s 122f och 129.
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som lös egendom. Egendomen kan därmed utnyttjas som kreditsäkerhet för

sig. Paragrafen deklarerar även att fordon, kontorsutrustning och

handverktyg aldrig kan tillhöra fastigheten.

�������� ��-%����NDS

I detta kapitel har  de inskrivningsrättsliga reglerna om tillbehör till

industrifastighet intagits. JB 24:1 st 1 förklarar att det är fastighetsägaren

som har rätt att söka inskrivning i fastighetsboken och därigenom skilja

industritillbehör från sin fastighet. I andra stycket görs en uppräkning i åtta

punkter av de fall då en ansökan  ska avslås. Här kommer emellertid endast

att redogöras för  punkt tre. För att befintliga säkerhetsinnehavare inte ska

drabbas av förluster, ska varje borgenär för vars fordran pantbrev utgör

säkerhet medge ansökan och inge pantbrevet till inskrivningsmyndigheten

för att industritillbehören ska kunna avskiljas från fastigheten. I förarbetena

sägs inget om vilket inflytande sekundärpanthavare ska ha.  Dahlgren-Rune

tolkar  lagtexten så, att medgivandet uttrycks genom inlämnande av

pantbrevet. Då endast primärpanthavaren kan uppfylla detta krav, kan

sekundärpanthavaren  därför inte själv påverka prövningen av ansökan.

Denne får istället förlita sig på primärpanthavarens skyldighet att vårda

panten.27 Walin gör emellertid en annan tolkning och menar att

sekundärpanthavarnas samtycke fordras enligt punktens ordalydelse. 9DUMH

borgenär ska ha medgivit ansökan. Själva ingivandet av pantbrevet är inte

tillräckligt. Det torde dock inte kunna krävas att inskrivningsmyndigheten ex

officio undersöker om sekundärpanthavare finns.28

JB 24:2 beskriver avförandet av inskrivning. Befintlig och framtida lös

egendom av industritillbehörs karaktär återförenas då med fastigheten.

Ansökan kan avslås av samma skäl som anges i JB 24:1, dock med den

skillnaden att det nu är varje borgenär som har företagshypotek i

fastighetsägarens näringsverksamhet som ska medge ansökan och inge

företagshypoteksbrevet. Samma resonemang som förts angående

                                                
27 Dahlgren, R och Rune, C. A.a s 165.
28 Walin, G. A.a s 87f.
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sekundärpanthavares inflytande enligt JB 24:1 blir här aktuellt beträffande

borgenär med företagshypotek i andra hand. Medgivande är självklart inte

nödvändigt då återföreningen rör egendom som inte ingår i

företagshypoteket.

JB 24:3 anger att ovanstående paragrafer även är tillämpliga på tomträtt.

Rättsverkan av en fastighetsägares inskrivning eller avförande är ej absolut.

JB 19:16 säger att en inskrivning saknar betydelse för det materiella

rättsläget. Har t ex en inskrivning beviljats eller förts av utan att en berörd

borgenärs samtycke erhållits, kan denna föra talan mot fastighetsägaren. Vid

en vinnande dom undanröjs inskrivningen eller avförandet genom att domen

noteras i fastighetsboken och inskrivningsregistret.29

���� �(JHQGRPHQ�VND�WLOOK|UD�GHQ�LQWHFNQDGH
YHUNVDPKHWHQ

Genom kravet på att egendomen ska tillhöra den intecknade verksamheten

görs en avgränsning mot näringsidkarens privata egendom och mellan

dennes olika verksamheter i de fall inteckningen har begränsats enligt FHL

3:1, dvs till verksamhet av viss art. Enligt FL kunde regionala inteckningar

göras, men detta avskaffades genom införandet av FHL. Företagshypotek

gäller nu i all verksamhet som näringsidkaren driver i Sverige. Andra

stycket medger begränsning till verksamhet av viss art och därtill kommer

kraft- och gruvindustrins rätt att inteckna lokal verksamhet.

Gränsdragningsproblem kan givetvis uppkomma när man ska bestämma

vilken egendom som hör till en intecknad verksamhet. Egendom kan

användas i flera verksamheter och delvis för privat bruk. I förarbetena anses

det inte möljigt att genom lagstiftning eller generella rekommendationer

undgå dessa problem. Det överlämnas därför till rättstillämpningen att lösa

dessa frågor.30 (Används egendomen i två eller flera verksamheter som är

särintecknade får värdet delas upp.31) Till den intecknade verksamheten ska

                                                
29 Dahlgren, R och Rune, C. A.a s 162.
30 Prop. 1966:23 s 103 och 1983/84:128 s 53.
31 Walin, G. A.a s 66.
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även sådan egendom som endast indirekt tjänar rörelsen räknas. Som

exempel ges inventarier i restaurang och fritidslokaler för  personal.32

Efter NJA 1963 s 129 står det klart att det inte spelar någon roll

var egendomen befinner sig eller i vems besittning den är.

Näringsidkaren hade här hyrt ut en maskin och hyrestagaren

erhållit optionsrätt. Vid näringsidkarens konkurs uppstod frågan

om maskinen fortfarande omfattades av förlagsinteckning.

Underinstanserna ansåg att den med förlagsinteckning följande

förmånsrätten upphört genom maskinens förflyttning.

HD menade emellertid att det var ostridigt att maskinen använts

i rörelsen och att den fortfarande var i konkursboets ägo. Även

om rörelsen före konkursen nedlagts, hade inte inteckningsrätten

upphört. Hyrestagaren hade erhållit optionsrätt, men eftersom

denna inte utnyttjats ingick maskinen i underlaget för

förlagsinteckningen.

Upphör intecknad verksamhet utan att egendom som tillhört verksamheten

nyttjas för annat ändamål, torde egendomen fortfarande omfattas av det

tidigare upplåtna företagshypoteket. (Jmf ovan nämnda NJA 1963 s 129,

där HD alltså LQWH ansåg att inteckningsrätten upphört  därför att rörelsen

nedlagts.) Utredningen ville införa en paragraf om detta i FHL, men

departementschefen ansåg en sådan  vara obehövlig.33 Anknytningen till den

nedlagda verksamheten  bryts dock om egendomen används för annat

ändamål t ex för annan verksamhet eller för privat bruk.34

Walin anser inte att ett faktiskt bruk av egendomen skall beröva

borgenärerna deras säkerhet. Har inte rörelsens skulder betalats och

egendomen inte heller överlåtits på ett mot hypotekshavarna sakrättsligt

verksamt sätt, menar han att det som tillhörde näringsverksamheten  också

ska ingå i hypoteksunderlaget. Kanske måste dock undantag göras om

egendomen av ägaren tillförts ny inteckningsbar verksamhet. Det är

tveksamt om förföljelserätten (FHL 2:3-4) då kan tillämpas analogt.35

                                                
32 SOU 1964:10 s 109.
33 Pettersson, P. A.a s 26f.
34 Dahlgren, R och Rune, C. A.a s 37.
35 Walin, G. A.a s 67.
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Om en ensam bolagsman  i ett handelsbolag införlivar rörelsens egendom

med privata tillhörigheter, anser Dahlgren-Rune att förföljelserätten blir

analogt tillämplig. Detta eftersom bolaget då anses upplöst. Denna åsikt

finner Walin vara något krystad. Den egendom som kan identifieras dras in i

konkursen utan vidare och omfattas av företagshypotek i handelsbolagets

verksamhet.36

Upplåts företagshypotek i flera näringsidkares gemensamt utövade

verksamhet (FHL 3:2 st 1), omfattar hypoteket den till verksamheten

hänförliga egendomen, oberoende av om denna tillhör näringsidkarna

tillsammans eller någon eller några av dem.37

Ett ytterligare exempel på gränsdragningsproblem som kan

uppstå vid tillämpningen är NJA 1990 s 164. Sparbanken

Kronan gjorde, i egenskap av företagshypoteksinnehavare,

anspråk på att få betalt ur näringsidkarens fordran på

återbetalning av överskjutande preliminärskatt. Bankens talan

lämnades utan bifall i alla instanser. HD sade att fordran på

återbetalning av överskjutande preliminärskatt, i sig enligt FHL

2:1 kan ingå i hypoteksunderlaget. För att detta ska ske, krävs

det emellertid att fordringen tillhör den intecknade

verksamheten. I detta mål hänförde sig de betalda skattebeloppet

LQWH� till någon del av den verksamhet som omfattades av

hypoteket. Fordringen på återbetalning kunde därför inte heller

anses tillhöra verksamheten. Sparbanken Kronan hade

följdaktligen inte heller, i egenskap av

företagshypoteksinnehavare,  rätt att få betalt ur fordringen.

I underlaget för företagshypotek ingår alltså även näringsidkarens fordringar

på återbetalning av skatter och avgifter under förutsättning att de tillhör den

intecknade verksamheten. Dessa fordringar tas dock enligt lagen (1985:146)

om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter först i anspråk för

betalning av det allmännas fordringar på näringsidkaren.38

                                                
36 Dahlgren, R och Rune, C. A.a s 37f och Walin, G. A.a s 67.
37 Prop. 1983/84:128 s 53.
38 Dahlgren, R och Rune, C. A.a s 43.
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I början av detta avsnitt sades att det genom rekvistitet att egendomen ska

tillhöra den intecknade verksamheten, gjorts en avgränsning mot

näringsidkarens privata egendom. Gränsfall uppkommer dock givetvis även

här, såsom på alla andra områden inom juridiken.

I NJA 1986 s 559 ställdes frågan hur egendom, använd för privat

bruk, skulle behandlas. Lek och Hobby AB försattes i början av

år 1980 i konkurs. Konkursförvaltaren ansåg bl a att PK-banken,

såsom innehavare av företagsinteckning, skulle ha förmånsrätt i

erhållen betalning för en såld båt. Staten anmälde klander mot

utdelningsförslaget och yrkade att köpeskillingen om 85 000 kr

jämte ränta, som erhållits vid försäljningen av motorbåten skulle

tillfalla borgenärer med allmän förmånsrätt och därmed inte

omfattas av PK-bankens företagsinteckning.

Tingsrätten slog först fast att parterna var ense om att båten

tillhörde aktiebolaget vid konkursutbrottet. Av utredningen

framgick att stryrelseledamoten Hans A avsåg att använda båten

för privat bruk. Bolaget var ej så stort att båten  kunde likställas

med inventarier i restaurang eller fritidslokaler för personal (se

ovan angående egendom som endast indirekt tjänar rörelsen).

Utanför underlaget för företagsinteckning faller egendom som

helt är avsedd för privat bruk. Tingsrätten fann att motorbåten

var av sådant slag, och biföll därför statens talan.

Hovrätten lämnade besvären utan bifall.

Högsta domstolen sade först att båten varit avsedd  att användas

för privatbruk av Hans A, den ende styrelseledamoten i bolaget.

Det skulle emellertid strida mot aktiebolagsrättsliga regler om

man ansåg att någon  eller några av bolagets tillgångar inte

ingick i bolagets verksamhet. Att dela upp bolagets egendom

skulle även bidraga till uppkomsten av gränsdragningsproblem

vid tillämpningen av företagsinteckning. Domstolens

resonemang ledde fram till att båten ansågs tillhöra den

intecknade verksamheten och omfattades därmed  av

företagsinteckningarna.
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Om  t ex en bil köpts med medel som tillhörde verksamheten, hör bilen

alltså in dubio till verksamheten även om den används utanför tjänsten.39

                                                
39 Walin, G. A.a s 66.
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�

���� �8QGDQWDJ�IUnQ�KXYXGUHJHOQ

Som ovan nämnts, har alltså lagen om företagshypotek fått den

utformningen att  det i 2:1 st 1 anges att hypoteket omfattar näringsidkarens

lösa egendom i den mån den tillhör den intecknade verksamheten. I andra

stycket har det emellertid införts ett antal undantag från huvudregeln att all

lös egendom utgör underlag för företagshypotek. Dessa kommer nu att

beskrivas.

���� �.DVVD��RFK�EDQNWLOOJRGRKDYDQGHQ�VDPW
IRQGSDSSHU

Från hypoteksunderlaget görs i första punkten undantag för kassa- och

banktillgodohavanden, aktier, andra bevis om delaktighet i bolag,

obligationer, förlagsbevis och liknande skuldebrev avsedda för allmän

omsättning samt andelar i aktiefonder.

������ �/DJVWLIWQLQJVSURFHGXUHQ

Även i FL undantogs likvida medel och fondpapper. Det ansågs att dessa i

stället borde användas som säkerhet för exempelvis personlig kredit.40

Utredningen föreslog att hypoteksunderlaget enligt FHL skulle utvidgas och

omfatta kassamedel, alla rörelsefordringar och goodwill. Den menade att det

uppstår en mängd praktiska problem genom att kassamedel och

banktillgodohavanden inte omfattas av företagshypoteket. Vid t ex

betalningsinställelser kan hypoteksinnehavaren inte acceptera att

rörelsetillgångar som ingår i underlaget, omvandlas till likvida medel, i vilka

                                                
40 Adlercreutz, A. A.a s 143.
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han inte har någon förmånsrätt. Om inte komplicerade åtgärder vidtas för att

skydda hypoteksinnehavaren, kan denna känna sig tvungen att utlösa

konkurs för att tillvarata sina intressen.41

En annan brist med att kassa- och banktillgodohavanden undantas är enligt

utredningen att tillfälliga omständigheter, t ex att betalning för en fordran

erhålles, blir avgörande. Fordran ingick i företagshypoteket, men genom

betalningen undandras nu denna säkerhet då likvida medel inte ingår.

Näringsidkaren kan därmed indirekt gynna eller missgynna vissa borgenärer

genom att kräva eller inte kräva betalning för fordringar. Visserligen  skulle

den föreslagna utvidgningen strida mot  den i förarbetena till FL uppställda

principen, att endast sådan egendom som inte alls eller endast med svårighet

kan nyttjas för annat kreditändamål, ska omfattas av företagsinteckning.

Denna princip bör dock efterges för att komma till rätta med angivna

problem. Utvidgningen av hypoteksunderlaget medför att möjligheterna för

de oprioriterade borgenärerna att få utdelning i konkurs minskar. Men

faktum är att dessa ändå nästan aldrig får någon utdelning i konkurs.

Lagändringen skulle därför knappast gå ut över denna borgenärskategori,

utan i stället eventuellt drabba borgenärer med sämre förmånsrätt än

företagshypotek.  Motiven för utvidgning anses emellertid väga så tungt att,

hänsynen till dessa får vika för att företagshypoteket ska kunna bli en god

kreditsäkerhet.42

Utöver kassa- och banktillgodohavanden, ansåg utredningen att fordringar

enligt obligationer och förlagsbevis skulle omfattas av företagshypotek. Den

ville även att fordringar enligt konvertibla skuldebrev skulle ingå i

underlaget, så länge de inte konverterats till aktier. Aktier och andra

andelsrätter i juridiska personer borde däremot falla utanför underlaget för

företagshypotek. Fordran på aktieutdelning torde emellertid, som en

konsekvens av att alla rörelsefordringar föreslogs omfattas av hypoteket,

ingå i underlaget.43

Majoriteten av remissinstanserna tillstyrkte den föreslagna utvidgningen av

underlaget, dock inte Föreningen Sveriges kronofogdar och riksskatteverket.

                                                
41 SOU 1981:76 s 77.
42 SOU 1981:76 s 74 och 78f.
43 SOU 1981:76 s 144f
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De senare ansåg att utvidgningen skulle medföra att skatte- och

löneprivilegiet skulle få en försvagad ställning i förmånsrättsordningen.44

I propositionen ansågs i och för sig utvidgningen förstärka

företagshypotekets ställning, vilket var av godo. Förslaget skulle dock

samtidigt försvaga förmånsrätten för skatter, allmänna avgifter, löner och

pensioner. Man ville inte föregå utredningen angående det förmånsrättsliga

förhållandet mellan olika borgenärsgrupper. Kassa- och

banktillgodohavanden samt fondpapper föreslogs därför att även i FHL falla

utanför underlaget. Alla övriga rörelsefordringar och även t ex goodwill

borde emellertid omfattas av hypoteket. Detta för att undvika

gränsdragningsproblem.45 Den i propositionen föreslagna lagen om

företagshypotek godtogs av riksdagen.46

�������� �)RUWVDWW�GLVNXVVLRQ

Frågan huruvida företagshypotek bör omfatta även kassa- och bankmedel

mm återupptogs i förarbetena till lagen om företagsrekonstruktion.47 Det

medgavs att undantaget för denna egendom försvagar företagshypotek som

säkerhet eftersom underlagets värde kan växla markant från en dag till en

annan. Fordringar ingår i hypoteksunderlaget men det gör alltså inte influtna

betalningsmedel. Tillgångarna framstår från kommersiell synpunkt som

likvärdiga.  Man stannade emellertid vid att någon lagändring I|U

QlUYDUDQGH LQWH borde ske. Som skäl därför anfördes att de problem i

samband med betalningsinställelser som utredningen till FHL hade velat

komma åt, numera till stor del torde vara lösta i praxis genom sk

administrationskonton. Förfarandet har även godkänts av HD om vissa krav

varit uppfyllda. (Se bl a NJA 1987 s 105, 1989 s 705 och nedan under

rubriken Betalningsinställelse och ackordsförhandling.) Ett viktigt motiv till

att upphäva undantaget för kassa- och bankmedel ansågs därmed ha fallit

bort. En ändring skulle också medföra ett antal problem. Vid  exempelvis

återvinning  skulle  en sådan här utvidgning av hypoteksunderlaget innebära

att nästan allt som återvinns tillfaller hypoteksinnehavare. Möjligheten för

                                                
44 Prop. 1983/84:128 s 43.
45 Prop. 1983/84:128 s 44 och 54.
46 Pettersson, P. A.a s 12.
47 SOU 1992:113 s 398ff och Prop. 1995/96:5 s 154ff.
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borgenärer med sämre förmånsrätt och oprioriterade borgenärer att få

utdelning i konkurs skulle givetvis dessutom ytterligare försämras.

Huvudmotivet bakom en utvidgning av ovan diskuterat slag är alltså att

företagshypotek som kreditsäkerhet skulle stärkas. Emot utvidgningen talar

främst att situationen för andra borgenärer (däribland staten!!) skulle

försämras. Än så länge har statsmakterna ansett att nackdelarna överstiger

fördelarna. Frågan är dock säkert inte avgjord en gång för alla.

������ �.DVVD��RFK�EDQNWLOOJRGRKDYDQGHQ

Förarbetena ger ingen ledning angående hur begreppet kassa- och

bankmedel ska tolkas. Frågan huruvida checkar och betalningsanvisningar

ska betraktas som kassatillgodohavanden besvaras jakande av både Håstad

och Walin. Till kassamedel bör alla slags betalningsmedel räknas.48

Beträffande banktillgodohavanden innehåller förarbetena inte heller här

några svar på hur begreppet ska tolkas. Är exempelvis medel insatta på

gäldenärens postgiro att betrakta som bankmedel? Håstad anser att det

avgörande bör vara om medlen är tillgängliga för lyftning och tillhör vad en

gäldenär  typiskt sett brukar betrakta som likvida medel.49 Walin menar att

medel på post- och bankgiro bör betraktas som kassatillgodohavanden.

Enligt honom ses medel på dessa som den kassa ett företag främst har till

sitt förfogande.50

RH 1993:81 gällde frågan om medel insatta på postgirokonto

ingår i hypoteksunderlaget. Tingsrätten konstaterade även här att

förarbetena inte ger något svar på hur kassa- och

banktillgodohavanden ska tolkas. Klart torde emellertid vara att

inte endast medel innestående på bank avsetts. Tyngdpunkten

borde i stället läggas på om medlen var omedelbart tillgängliga

för lyftning och typiskt sett betraktades som likvida medel. Då

skulle frågan inte bli beroende av om sekundogäldenären kunde

                                                
48 Håstad, T A. a s 359 och Walin, G. A.a s 83.
49 Håstad, T A. a s 359.
50 Walin, G A.a s 83f.
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betecknas som bank och lagstiftningens syfte bakom undantaget

för kassa- och bankmedel, dvs att förbättra betalningsutsikterna

för skatteförmånsrätten, uppnås. Medlen insatta på

postgirokontot ansågs omedelbart tillgängliga för lyftning och

jämställdes med likvida medel. De ansågs därför tillhöra

kategorin kassa- och banktillgodohavanden och ingick  enligt

FHL 2:1 st 2 p1  LQWH�i underlaget för företagshypotek.

Hovrätten lämnade besvären utan bifall.

Domslutet överensstämmer alltså i stort med vad som anförts av Håstad och

Walin.

������ �)RQGSDSSHU

De värdepapper som anges i första punkten är identiska med dem som i

lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument betecknas

fondpapper.51 Det faktum att aktier undantas beror huvudsakligen på att

dessa lätt kan pantsättas. Vid tillämpningen har diskuterats om endast aktier

avsedda för allmän omsättning, främst börsintroducerade aktier avses, eller

om också andra slags aktier är undantagna. Enligt FL var alla aktier

undantagna från underlaget.  I förarbetena till FHL sägs ingenting om att

man ska skilja mellan olika typer av aktier. Håstad menar att orden ”avsedda

för allmän omsättning” endast hänför sig till ”liknande skuldebrev”,

eventuellt också obligationer och förlagsbevis . Därmed skulle alla aktier

vara undantagna från hypoteksunderlaget.52 Walin stöder Håstads tolkning

att alla aktier avses, men betonar att ”avsedda för allmän omsättning” endast

syftar på ”liknande skuldebrev”.53 Av en annan mening än dessa båda herrar

är emellertid advokaten och konkursförvaltaren Åke Söderström. Han tolkar

lagtexten så, att endast aktier avsedda för allmän omsättning ska undantas

från hypoteksunderlaget. S k organisationsaktier,   t ex aktier i helägda

dotterbolag, omfattas av företagshypotek. I en konkurs ska alltså likviden för

försäljning av dessa, enligt honom, utdelas till innehavare av

företagshypoteksbrev.54

                                                
51 Bessman, S. Karnov 1997/98, s 645.
52 Håstad, T A.a s 357f.
53 Walin, G. A.a s 84.
54 Söderström, Å. Advokaten 1992 s 301f.
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NJA 1992 s 497  gällde frågan om ett konkursföretag före

konkursutbrottet hade förvärvat aktier eller endast fått anspråk

på att få aktier. Gösta Bengtsson Transport AB var

försäkringstagare i de ömsesidiga försäkringsbolagen HANSA

SAK och HANSA TRAFIK. Dessa två beslutade vid

bolagsstämmor i sept 1988 att överlåta sitt försäkringsbestånd

den 1 jan 1989 till TRYGG-HANSA Holding AB och att

likvidera sina tillgångar. Tillgångarna, som utgjordes av aktier i

TRYGG-HANSA Holding AB, skulle utskiftas på dem som var

försäkringstagare vid tidpunkten för bolagsstämmobesluten.

Detta beslut var inte verkställt när Bengtssonbolaget försattes i

konkurs. Innehavare av företagshypotek hävdade att bolagets rätt

till aktierna skulle omfattas av hypoteket och därmed inte

tillfalla de med allmän förmånsrätt, vilket konkursförvaltaren

föreslagit.

Tingsrätten ansåg att aktierna tillfallit gäldenären under

konkursen och att de utgjorde  egendom som är undantagen från

att ingå i företagshypotek. Konkursförvaltarens

utdelningsförslag fastställdes.

Hovrätten  lämnade besvären utan bifall.

Prövningstillstånd meddelades. )|UHGUDJDQGHQ uttalade i sitt

betänkande att det vid konkursutbrottet stod klart att

Bengtssonbolaget skulle erhålla aktier. Vid denna tidpunkt hade

det emellertid endast ett anspråk på att få ut ett ospecificerat

antal aktier. Undantagsregeln i FHL 2:1 st 2 p 1 blev därför inte

tillämplig, utan aktierna ingick i underlaget för företagshypotek.

Högsta domstolen ansåg att aktierna, fastän dessa inte var

uppdelade när bolaget försattes i konkurs och alltså inte heller

traderats, likväl ägdes av konkursbolaget. Det var vid

konkursutbrottet oklart vilket antal aktier som skulle tillfalla

bolaget. Aktierna, som senare utskiftades, betraktades likväl som

en tillgång för bolaget och ingick i dess konkurs. Egendomen

omfattas inte av företagshypotek och konkursförvaltaren hade

därför gjort rätt i sitt utdelningsförslag.

Två justitieråd var av skiljaktig mening och gillade betänkandet.
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HD:s motivering är mycket kort och den innehåller ingen närmare förklaring

till varför domstolen anser att aktierna ska betraktas som en tillgång för

bolaget. Möjligen tyckte de tre justitieråden att den faktiska utdelningen av

aktierna endast var en formalitet som inte borde få spela en avgörande roll

vid bedömningen av om egendomen omfattades av företagshypoteket. Emot

denna ståndpunkt torde kunna invändas att det vid konkursutbrottet inte bara

var själva traderingen av aktierna som inte verkställd, utan det var ej heller

klart vilket antal aktier som skulle tilldelas bolaget. HD säger på       s 499 i

domslutet att detta berodde på det mycket stora antalet försäkringstagare i de

upplösta försäkringsbolagen. HD:s majoritet såg alltså aktierna som en

tillgång för företaget fastän de vid tidpunkten för Bengtssonbolagets konkurs

inte var specificerade till antalet och därmed inte heller var traderade.

Föredraganden i målet ansåg att bolaget endast hade en fordran på att få ut

ett, vid konkursutbrottet, ännu inte bestämt antal aktier. Undantagsregeln om

aktier i FHL 2:1 st 2 p 1 blev därför inte aktuell. Om HD följt dennes åsikt

hade aktierna  tillfallit hypoteksinnehavaren. Rättsfallet är alltså  ett utmärkt

exempel på konksekvenserna av att egendom kan vara undantagen från att

ingå i underlaget för företagshypotek, men att en fordan avseende samma

egendom omfattas av hypoteket. Bedömningen av egendomens status på

konkursdagen var därmed avgörande för målets utgång.  Eftersom det i

domen t ex påpekas att förhållandena i fallet till stor del var en följd av

antalet försäkringstagare, kan domslutet kanske inte ges generell giltighet.

Det kan även vara intressant att diskutera detta rättsfall utifrån en sakrättslig

synvinkel (se Walin under 5.2). I rättsfallet nämns ingenting om att bolagets

rätt till aktierna var sakrättsligt skyddad. Någon betalning skulle inte ske och

situationen var därför den samma som om näringsidkaren hade rätt att få ut

förskottsbetald egendom. Rätten till aktierna var ovillkorlig fastän den inte

var sakrättsligt skyddad. 2P egendomen inte varit undantagen skulle den

ingått i hypoteksunderlaget. Så här långt är Walin och Håstad ense, vad

angår förskottsbetald egendom. Det tycks emellertid som att Walin anser att

egendomen ska ingå i hypoteksunderlaget även om den  vid konkursutbrottet

var  helt eller delvis  obetald. Här menar Håstad att hypoteksinnehavares

rätt, om konkursboet fullföljer förvärvet, bör begränsas till vad som var

betalt vid konkursbeslutet (se NJA 1982 s 900 nedan) eller att den av
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konkursboet erlagda köpeskillingen tillgodoräknas boets allmänna del.55

Håstads åsikt torde, enligt min mening, vara den riktiga. Detta eftersom

hypoteksinnehavare annars  skulle få rätt till något som betalats av

konkursboet, dvs indirekt få förmånsrätt i pengar.

Med ”andra bevis om delaktighet i bolag” åsyftas dokument utfärdat enligt

ABL, men enligt Walin, inte bevis om delägarskap i handelsbolag eller

enkelt bolag. Beträffande obligationer finns det ingen legaldefinition.

Innebörden av ett förlagsbevis är att innehavaren får betalt först efter andra

borgenärer. Exempel på skuldebrev avsedda för allmän omsättning är

skuldebrev förenade med optionsrätt till nyinteckning och konvertibla

skuldebrev. Av ”liknande skuldebrev” torde krävas att de är negotiabla (jmf

32§ SkbrL). Gemensamt för nämnda obligationer, förlagsbevis och

skuldebrev är att lagstiftaren troligen avsett sådana som utges som

masspapper.56

Sist i FHL 2:1 st 2 p 1 nämns andel i aktiefond. Termen anslöt troligen till

terminologin i lagen (1978:428) om aktiesparfonder och till aktiefondslagen

(1974:931). Dessa är numera upphävda genom promulgationslagen till lagen

(1990:1114) om värdepappersfonder. Sannolikt gäller undantaget även

andelar i värdepappersfonder.57

������ �.RPPHQWDUHU

Utmärkande för de tillgångar som räknas upp i första punkten är att de

utgörs av pengar, eller i alla fall lätt kan omvandlas till sådana, alternativt

belånas genom pantsättning. Sådan egendom bör enligt förarbetena till FL

inte ingå i underlaget för företagsinteckning. Undantagen har alltså behållits

i FHL. Vissa värdepapper är dock inte lämpliga att särbelåna, exempelvis de

ej avsedda för omsättning (organisationsaktier). Lagstiftaren har, för att

undgå tillämpningssvårigheter, valt att inte göra någon uppdelning mellan

olika aktier (majoritetens åsikt). Det görs inte heller någon gränsdragning

mellan utländska och inländska värdepapper.58

                                                
55 Håstad, T. A.a s 358 och Walin, G. A. a s 76.
56 Walin, G. A.a s 84f.
57 Bessman, S. Karnov 1997/98, s 645.
58 Dahlgren, R och Rune, C. A.a s 42.
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Alla andra rörelsefordringar omfattas av företagshypotek. Detta utgör en

viktig förändring jämfört med FL, där endast sådana fordringar som

hänförde sig till hypoteksegendom ingick. Fordran på köpeskilling för såld

fastighet eller skepp ingår i hypoteksunderlaget, trots att egendomen i sig är

undantagen (se nedan 6.3). När fordringen väl betalas faller egendomen

återigen utanför underlaget eftersom kontanter ju inte omfattas av

företagshypotek. Såsom tidigare framförts (se 5.2) leder ändringen till en

viss ryckighet beträffande omfattningen av hypoteksunderlaget. Orsaken till

varför den genomfördes var troligtvis att en sådan generell regel skulle vara

lättare att tillämpa i praktiken. FHL gör heller ingen skillnad mellan

ersättning för tjänst och ersättning för utlägg i samband därmed.59

���� �(JHQGRP�VRP�NDQ�YDUD�I|UHPnO�I|U�SDQWUlWW
Sn�JUXQG�DY�LQWHFNQLQJ

Lös egendom för vilka det finns andra inteckningsinstitut faller utanför

underlaget för företagshypotek. Att fast egendom inte omfattas av

företagshypotek framgår redan av första stycket. Undantaget i FHL 2:1 st 2

p 2 gäller tomt- och vattenfallsrätt, skepp, skeppsbygge, luftfartyg och

inteckningsbara reservdelar till luftfartyg. Om byggnad på ofri grund i

framtiden kommer att kunna bli föremål för panträtt pga inteckning,

undandras även sådana byggnader från hypoteksunderlaget.  En av orsakerna

till dessa undantag är man vill undvika kollision mellan de olika

inteckningsinstituten.60 En annan är att de lätt kan uttnyttjas som

kreditunderlag enligt reglerna för hypotekarisk pant och därför inte bör

omfattas av företagshypotek. Det spelar ingen roll om egendomen förblivit

ointecknad och outnyttjad för pantsättning.61

Konkurrens i hypoteksegendomen kan trots undantagen uppstå mellan en

borgenär med panträtt pga inteckning och en hypoteksinnehavare. Båda två

kan göra anspråk på surrogatvärden för pantsatt egendom. Enligt SjöL 3:3

gäller panträtt pga skepps- och skeppsbyggnadsinteckning även i

                                                
59 Dahlgren, R och Rune, C. A. a s 42f och Håstad, T. A.a s 357.
60 Prop. 1983/84:128 s 44.
61 Adlercreutz,  A.  A.a s 144.
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försäkringsersättning för skada på egendomen, men denna ersättning kan

även ingå i hypoteksunderlaget då det är en rörelsefordran. Liknande

kollision kan uppstå beträffande ersättning för brandskada på fastighet.

Problemen får antagligen lösas med hjälp av FRL, varför pantborgenären går

vinnande ur striden.62

���� �(JHQGRP�VRP�YDUNHQ�NDQ�XWPlWDV�HOOHU
LQJn�L�NRQNXUV

Den som mottagit företagshypotek som säkerhet, vill vid exekution med

förmånsrätt få betalt för sin fordran. Egendom som varken vid utmätning

eller i en konkurs är åtkomlig, är utan värde för hypoteksinnehavaren.

I FL krävdes det  att egendomen  var utmätningsbar för att den skulle kunna

ingå i hypoteksunderlaget. Det var ej tillräckligt att egendomen kunde ingå i

näringsidkarens konkurs. Detta medförde att en del rättigheter som inte kan

utmätas men som kan ingå i konkurs, t ex varumärkesrätt och ibland

hyresrätt till lokal, föll utanför underlaget. Utredningen bakom FHL ansåg

att dessa rättigheter borde omfattas av företagshypoteket, särskilt då de inte

lätt kan utnyttjas som kreditsäkerhet på annat sätt. Egendom som antingen

kan utmätas eller ingå i näringsidkarens konkurs föreslogs därför ingå i

underlaget för företagshypotek. De nyttjanderätter och immateriella

rättigheter som uppfyller detta krav omfattas då av företagshypoteket. Detta

kan följdaktligen få en annan omfattning vid konkurs än vid utmätning.63

Departementschefen delade utredningens åsikt att det räcker med att

egendomen antingen kan utmätas eller ingå i konkurs för att den ska kunna

ingå i underlaget för företagshypotek. Han betonade dock (det uppenbara)

att om egendomen inte kan utmätas utan endast ingå i näringsidkarens

konkurs, så kan hypoteket i denna egendom endast göras gällande (med

förmånsrätt) i konkurs och inte vid utmätning. 64

                                                
62 Dahlgren, R och Rune, C. A.a s 44.
63 SOU 1981:76 s 146.
64 Prop. 1983/84:128 s 44 och 54.
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Det är alltså tillräckligt att egendomen är tillgänglig för den form av

exekution som blir aktuell. Huvudregeln är annars enligt KL 3:3 att

egendomen måste kunna utmätas för att den ska ingå i konkurs. Undantaget

i FHL 2:1 st 2 p 3 avser främst sådan egendom som enligt UB 5:1-9 inte kan

tas i mät. T ex reglerar UB 5:1 gäldenärens beneficium. Hur dessa paragrafer

påverkar underlaget för företagshypotek är inte helt klart. Om den exekutiva

åtgärden består i gäldenärens konkurs, exempelvis utmätning, torde den ge

utmätningssökanden förmånsrätt enligt FRL 8§. Då den förfaller eller går

åter får man se om egendomen enligt UB 5:1-9 är undantagen från konkurs.

Ingår den där,  måste även prövas huruvida egendomen är sådan som avses i

FHL 2:1. UB 5:10 påminner om  att det dessutom finns särskilda

bestämmelser om förbud mot utmätning i andra lagar.65

En fordran på återbetalning av mervärdesskatt får enligt 16:10 i lagen

(1994:200) om mervärdesskatt inte särskilt  överlåtas eller utmätas. Enligt

KL 3:3 borde den därför inte heller kunna ingå i en konkurs. Både Dahlgren-

Rune och Walin anser emellertid att syftet med utmätningsförbudet inte har

någon relevans i konkurs och fordran bör därför ingå i denna. Ett aktiebolags

fordran på betalning för tecknade aktier får enligt ABL 2:10 st 2  inte heller

utmätas. Likväl måste en sådan fordran anses kunna ingå i bolagets konkurs.

(Walin säger att fordan eventuellt bör tillkomma hela borgenärskollektivet

och inte hypoteksinnehavarna speciellt. Denna åsikt strider dock, enligt min

mening, mot principen att fordringar ingår i underlaget för företagshypotek

även om egendomen i sig inte gör/gjorde det.)66

Om en hyresrätt kan överlåtas är den också utmätningsbar enligt UB 5:5 och

hyresrätten kan då ingå i konkurs. Har hyresvärden före konkursen givit sitt

samtycke till överlåtelse av hyresrätten ingår denna i hypoteksunderlagtet.

Då samtycke för konkursen LQWH erhållits, var det tidigare tveksamt om

hyresrätten omfattades av hypoteket.67

I NJA 1986 s 68 uppkom frågan om hyresrätt till affärslokal

utgör underlag för företagsinteckning. (Rättsfallet är även

tillämpligt på företagshypotek.) En bank bevakade här sin

                                                
65 Walin, G. A.a s 79f.
66 Se vidare Dahlgren, R och Rune, C. A.a s 45f och Walin, G. A.a s 79f.
67 Håstad, T. A.a s 363.
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fordran med förmånsrätt pga företagsinteckning. I

konkursförvaltarens utdelningsförslag hade banken bl a fått   100

000 kr som var ersättning för hyresrätten till lokal, vilken

överlåtits vid försäljningen av konkursbolagets rörelse.

Konkursdomaren återförvisade emellertid utdelningsförslaget till

förvaltaren eftersom hyresvärdens tillstånd saknades vid

konkurstillfället. Hyresrätten kunde då inte överlåtas och därmed

inte utmätas. Denna omfattades därför inte av företagshypoteket.

I förvaltarens andra förslag tilldelades likviden istället staten pga

skattefordran (FRL 11§) och detta fastställdes av

konkursdomaren.

Banken hävdade i sina besvär att hyresrätten kunde utmätas,

oavsett att hyresvärdens samtycke eller hyresnämndens tillstånd

erhållits först efter konkursen.

Hovrätten  lämnade besvären utan bifall med samma motivering

som konkursdomaren anfört.

Banken fick prövningstillstånd. Staten hävdade att konkursdagen

var den avgörande tidpunkten för bedömningen av om

hyresrätten fick överlåtas.

Högsta domstolen  konstaterade att den som hyr en lägenhet som

avses i JB 12:36 kan, om hyresvärdens samtycke inte erhålles, få

hyresnämndens tillstånd. Har hyresgästen haft lägenheten i mer

än tre år, ska sådant tillstånd lämnas om inte hyresvärden har

befogad anledning att motsätta sig överlåtelsen. Med hänsyn till

de förutsättningar för överlåtelse som följer av denna paragraf

ansågs en där avsedd hyresrätt kunna utmätas, så länge det inte i

det enskilda fallet visat sig att varken hyresvärdens godkännande

eller hyresnämndens tillstånd kunde erhållas. I detta fall fanns

vid tiden för konkursutbrottet varken godkännande eller

tillstånd. I enlighet med det anförda kunde hyresrätten ändå

utmätas och  då hyresvärdens samtycke erhållits under

konkursförfarandet, omfattade företagsinteckningen likviden för

överlåtelsen av hyresrätten.

Oavsett om tillstånd till överlåtelse ännu föreligger eller inte, är hyresrätten

alltså utmätningsbar och ingår i hypoteksunderlaget. Den  blir emellertid
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tills vidare en villkorlig tillgång.68 Efter detta rättsfall har statens möjligheter

till utdelning ur hyreslikvider minskat när företagshypotek upplåtits.69

En annan viktig tillgång är bostadsrätt. Den kan inte intecknas och omfattas

därför av företagshypoteket om den tillhör verksamheten.70

���� �3DQW�RFK�ERUJHQ

Alla fordringar ingår alltså som huvudregel i underlaget för företagshypotek.

Panträtt för fordran som tillkommer näringsidkaren höjer värdet av den

fordran som den är ämnad att skydda, och detta värde bör därför ingå i

underlaget. Då panträtt ställts för fordran som upptas i FHL 2:1 st 2 p 1,

omfattas emellertid panträtten inte heller av företagshypoteket. En

borgensförbindelse är också en tillgång som ingår i borgenärens

företagshypotek, under förutsättning att fordringen hör till verksamheten.71

Egendom som är pantsatt kan likväl omfattas av företagshypotek (om den

inte är undantagen i andra stycket). Panthavaren har emellertid förmånsrätt

enligt 4§ FRL och hypoteksinnehavaren enligt 5§ FRL. Panthavaren har

alltså företrädesrätt till betalning. Motsvarande gäller hypoteksegendom

som har blivit föremål för retentionsrätt.72

                                                
68 Walin,G. A.a  s 70.
69 Åkerlind, H. Advokaten  1986 s 199f.
70 Walin, G. A.a s 70.
71 Walin, G. A.a s 72f.
72 Walin, G. A.a s 77f.
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Factoring är en finansieringsform där  näringsidkaren antingen pantsätter

eller överlåter sina kundfordringar. Den första kallas fakturabelåning, och

innebär att kreditgivaren (factorn) lämnar kredit upp till en viss gräns mot

pantsäkerhet i näringsidkarens kundfordringar. Den senare kallas

fakturaköp, och innebär att factorn köper näringsidkarens fakturor till ett

visst belopp för att senare inkassera dessa. Factorn övertar i den senare, men

inte första, formen av factoring även kreditrisken. Sakrättsligt skydd vid

factoring uppnås genom denuntiation till gäldenären (10 och 31 §§ SkbrL).73

���� �)|UHWDJVK\SRWHN�KRV�QlULQJVLGNDUHQ

Om en näringsidkare upplåter företagshypotek i sin verksamhet och därefter

även använder sig av factoring, uppkommer en del konkurrensproblem.

Kundfordringar omfattas enligt FHL 2:1  av företagshypoteket och vid

fakturabelåning hör kundfordringarna i och för sig fortfarande till

näringsidkarens verksamhet. Enligt FRL har factorn vid denna form av

factoring förmånsrätt enligt 4§ p 2, medan hypoteksinnehavaren har

förmånsrätt enligt 5§. Företagshypoteket får alltså vika (se FRL 9§). Vid

fakturaköp hör kundfordringarna inte längre till näringsidkarens verksamhet

utan till factorns och denne har eventuellt separationsrätt hos näringsidkaren.

Detta innebär alltså att hypoteksinnehavaren vid båda formerna av factoring

får  stå tillbaka för factorns rätt, under förutsättning att sakrättsligt skydd

uppnåtts.74

En intressant fråga är om en näringsidkare som upplåtit företagshypotek

verkligen fritt får lov att nyttja factoring, med hänsyn till de konsekvenser

det får för hypoteksinnehavaren. Vad man emellertid hela tiden måste hålla i

minnet är att företagshypoteket gäller i ett växlande underlag. Det gäller

inte, som panträtt, i individualiserade objekt. För att skydda sig kan

                                                
73 Adlercreutz, A. A.a s 173ff.
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hypoteksinnehavaren i kreditavtalet förbjuda näringsidkaren att använda sig

av factoring (s k negativklausul). Det händer också att samma kreditgivare,

eller två närstående, erbjuder kredit mot både factoring och

företagshypotek.75 Enligt FHL 2:7 har hypoteksinnehavaren också rätt att

säga upp krediten om säkerhetsunderlaget allvarligt försvagas. I förarbetena

sägs att denna paragraf kan  komma att aktualiseras då näringsidkaren träffar

avtal om fakturabelåning och fakturaköp.76

Kundfordringar upphör alltså  att omfattas av företagshypotek inte endast

genom betalning, utan även genom överlåtelse och pantsättning. Vid

fakturabelåning gäller dock företagshypoteket fortfarande i det värde som

factorn inte tar i anspråk (överhypoteket), om inte detta utnyttjas helt för

sekundär pantförskrivning.77 I företagshypoteket ingår även näringsidkarens

fordran hos factorn på redovisning av medel som finns hos den senare.78

���� �)|UHWDJVK\SRWHN�KRV�IDFWRUQ

Vid fakturaköp upphör, som sagts, kundfordringarna att omfattas av

företagshypotek upplåtit hos näringsidkaren. Huruvida dessa enligt FL

ingick i företagsinteckning hos factorn är mycket tveksamt. Utredningen till

FHL påpekar att dessa representerar ett slags varulager hos factorn och bör

därför kunna ingå i underlaget för företagshypotek hos denne. De kan

förvisso även återbelånas  genom pantsättning, men genom att hänföra dem

till hypoteksunderlaget hos factorn ges möjligheten  att välja

kreditsäkerhetsform. Liknande konkurrensproblem som diskuterats under

7.1 kan alltså uppstå här genom att factorn får denna dubbla

belåningsmöjlighet. Utredningen överlämnar till kreditmarknaden att reglera

dessa frågor (t ex genom ovan nämnda negativklausuler). 79

Lagrådet kritiserade utredningens klara gränsdragningen mellan fakturaköp

och fakturabelåning. Enligt lagrådet upphör kundfordringarna att omfattas

                                                                                                                           
74 SOU 1981:76 s 76.
75 Adlercreutz, A.a s 186f.
76 Prop. 1983/84:128 s 60.
77 Adlercreutz, A. A.a s 147 och 187.
78 Håstad, T. A.a s 357.
79 SOU 1981:76 s 75f.



36

av näringsidkarens företagshypotek endast då fakturaöverlåtelsen kan anses

vara en omsättningsöverlåtelse. Så är troligtvis fallet då factorn övertar

kreditrisken. Ofta torde det emellertid vara frågan om en

säkerhetsöverlåtelse och då är panträttsliga regler vanligtvis tillämpliga.

Svårlösta konflikter kan därmed uppstå, t ex i vems (näringsidkarens eller

factorns) hypoteksunderlag kundfordringarna ska ingå. Hur dessa

gränsdragningsproblem ska lösas har ej tagits upp av utredningen. Lagrådet

föreslår därför att det i motiven anges att det endast är vid en verklig

omsättningsöverlåtelse  som fordringarna helt klart kan omfattas av

företagshypotek som upplåtits av factorn. Då fakturaöverlåtelsen utgör en

säkerhetsöverlåtelse är saken mer osäker och konkurrenfrågor kan lätt

uppstå.80 Regeringen överlämnade åt rättstillämpningen att avgöra hur

factoring ska behandlas vid bestämmandet av underlaget för ett

företagshypotek.81

Walin anser även, till skillnad från uttalanden i förarbetena, att factorns

panträtt i kundfordringar vid fakturabelåning ingår i företagshypotek hos

denne. Kundfordringarna omfattas av näringsidkarens företagshypotek, dock

belastade av factorns panträtt. Detta gäller troligtvis även fakturaköp som i

verkligheten är säkerhetsöverlåtelser. Walin menar att det faktum att

äganderätten till de pantsatta fordringarna ingår i näringsidkarens

företagshypotek, inte hindrar att panträtten i dessa omfattas av factorns

företagshypotek. Panträtt är en rättighet, och rättigheter utgör lös egendom.

Panträtt i kundfordringar har inte undantagits i FHL 2:1 st 2 och  ska därför

ingå i företagshypotek. Det är tveksamt om man på detta sätt kan ”dela” på

fordran och panträtt. Håstad förespråkar att factorns fordran mot klienten

förstärkt med panträtten ska ingå i företagshypotek hos factorn. Denna åsikt

torde vara den riktiga.  Vid fakturaköp som är  omsättningsöverlåtelser,

håller de med utredningen om att kundfordringarna ingår i factorns

företagshypotek.82 Walin pläderar även för att kundfordringar vid fakturaköp

som är  säkerhetsöverlåtelser ska betraktas som factorns egendom, och

således ingå i företagshypotek hos denne.83

                                                
80 Prop. 1983/84:128 s 114f.
81 Prop. 1983/84:128 s 127f.
82 Walin, G. Materiell konkursrätt. 2 uppl Stockholm 1987 s 208f  och Håstad, T. A.a s 357
not 190.
83 Walin, G. A.a s 77f.
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Företagshypotek gäller inte, som tidigare nämnts, i individuellt bestämda

föremål utan i ett växlande underlag. Näringsidkaren ska kunna avyttra

egendom utan att köparen ska behöva oroa sig över huruvida denna kommer

att belastas av säljarens företagshypotek även efter överlåtelsen.

Hypoteksinnehavarens rätt är alltså här begränsad till tiden egendomen finns

hos näringsidkaren. Om näringsidkaren överlåter hela verksamheten och

därigenom företagsintecknad egendom, gäller emellertid inte denna

huvudregel. Då blir istället ett antal paragrafer, vilka avser att skydda

innehavare av företagshypoteksbrev, tillämpliga. Dessa och andra

skyddsregler kommer nu att redogöras för.

���� 6lNHUKHW�L�QlULQJVLGNDUHQV�IRUGUDQ�YLG
|YHUOnWHOVH�DY�YHUNVDPKHWHQ

Överlåts en intecknad verksamhet ingår överlåtarens (näringsidkarens)

fordran på ersättning i underlaget för företagshypotek, i den mån denna

avser egendom som vid tidpunkten för överlåtelsen omfattades av hypoteket.

(Detta överensstämmer med att fordran på ersättning för överlåtelse av

hypoteksegendom, såsom rörelsefordran, ingår i underlaget för

företagshypotek.) En motsvarande bestämmelse fanns i FL 4§ st 2 och den

motiverades av att det annars kunde uppstå tvekan huruvida nämnda fordran

kunde anses tillhöra den intecknade verksamheten. Dess plats ansågs, på

liknande grunder, berättigad även i FHL.84

Enligt lagtexten tillämpas FHL 2:2  endast då hela verksamheten överlåts. I

motiven till FHL 2:3 jämställs detta med att en verksamhetsgren i sin helhet

överlåts. Något sådant uttalande har emellertid inte gjorts beträffande FHL

2:2, varför osäkerhet beträffande denna fråga råder. Om lagrummet anses

tillämpligt vid överlåtelse av (endast en av flera verksamheter eller) endast

                                                
84 SOU 1981:76  s 145.
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en verksamhetsgren, påpekar Walin att det då uppstår en diskrepans. Det

upplåtna företagshypoteket gäller fortfarande i kvarvarande verksamhet hos

näringsidkaren (om inte begränsning enligt FHL 3:1 st 2 gjorts). Detta

omfattar alla fordringar som inte är undantagna enligt FHL 2:1 st 2, även de

som anges i FHL 2:2. Han anser alltså att FHL 2:2 inte kan inskränka

hypoteksunderlaget enligt FHL 2:1.85 Möjligen talar denna eventuella

diskrepans för att lagstiftaren endast avsett att paragrafen ska tillämpas när

hela verksamheten överlåts.

Förmånsrätten gäller så länge fordran på ersättning utestår. Den upphör

emellertid när betalning mottages av näringsidkaren. Förarbetena ger ingen

ledning angående vad som avses med ”fordran på ersättning”. Troligen

avses inte endast fordringar som ska betalas kontant, utan även de som

kommer att erläggas med ovanliga betalningsmedel och som omsättes.86 (Jfr

vad som sagts beträffande kassa- och banktillgodohavanden i FHL 2:1 st 2

p 1.)

FHL 2:2 står  självständigt i förhållande till den s k förföljelserätten i FHL

2:3 (se nedan). Hypoteksinnehavaren kan därför åberopa både surrogat som

avses i FHL 2:2 och förföljelserätten i FHL 2:3. Motiven ger dock inget svar

på hur dessa alternativ ska kombineras. Walin intar den uppfattningen att

den som förvärvat verksamheten inte ska vara skyldig att både betala sin

skuld till näringsidkaren och belastas med förföljelserätten. Utsätts han för

den senare, måste han anses ha fått  en motfordran som han kan dra av på

skulden till näringsidkaren. Eventuellt kan förvärvaren istället ges rätt att

häva avtalet om förvärv av verksamheten. I övriga fall anser Walin att

näringsidkaren och förvärvaren ska vara solidariskt ansvariga gentemot

hypoteksinnehavaren. Han jämställer näringsidkaren med en huvudgäldenär

och förvärvaren med en borgensman. Den senare har regressrätt mot

huvudgäldenären.87 Förslagen låter rättvisa, men de har som sagt varken

stöd i förarbeten eller rättspraxis.

                                                
85 Walin, G. A.a s 93ff.
86 Bessman, S. Karnov 1997/98 s 645.
87 Walin, G. A.a s 95f.
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Problem kan uppstå vid avgörandet om ersättningen för den överlåtna

näringsverksamheten hänför sig till hypoteksegendom som fanns vid

överlåtelsetillfället. I FL ingick inte goodwill (affärsvärde) i

företagsinteckning, utan då fick man först försöka bestämma hur stor del av

ersättningen som kunde hänföras dit och därefter dra av denna summa. Detta

slipper man i alla fall numera, eftersom goodwill enligt FHL omfattas av

företagshypotek. Motivet till ändringen var också till stor del att undvika

dessa svårigheter. Goodwill är   endast  en bokföringspost i  förvärvarens

årsbokslut och inte ett självständigt förmögenhetsobjekt. (Skillnaden mellan

vederlaget för affärsrörelsen och rörelsetillgångarnas värde bokförs, till den

del differensen representerar ett affärsvärde, som en anläggningstillgång.)

Vid överlåtelse av verksamheten torde dock detta värde få  betydelse för

hypoteksinnehavarens rätt enligt FHL 2:2. Denna kan hålla sig till

näringsidkarens fordran på ersättning för överlåten verksamhet och

därigenom tillgodogöra sig goodwill inom ramen för ersättningen.88

Walin poängterar att goodwill i sig inte utgör någon  tillgång. Enligt FHL

2:2 omfattar företagshypoteket vid en verksamhetsöverlåtelse överlåtarens

fordran på ersättning HQGDVW�L�GHQ�PnQ�GHQ�DYVHU�HJHQGRP�VRP�RPIDWWDGHV

DY�K\SRWHNHW�YLG�|YHUOnWHOVHQ� För att man ska kunna få in goodwill under

denna formulering, måste man se det så att egendomsmassan vid en samlad

överlåtelse av verksamheten får ett högre värde. Goodwill ska därför inte

betraktas som en särskild tillgång som överlåts vid sidan av egendomen.89

���� �+\SRWHNVLQQHKDYDUHQV�I|UI|OMHOVHUlWW

������ �)|UI|OMHOVHUlWW�YLG�VLQJXODUVXFFHVVLRQ

I FHL 2:3 återfinns huvudregeln beträffande borgenärens sk förföljelserätt

(omsättningsskydd). Denna innebär att hypoteksinnehavaren, oberoende av

                                                
88 Dahlgren, R och Rune, C. A.a s 47.
89 Walin, G. A.a s 70 och 95.
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att den intecknade verksamheten överlåts,  kan göra företagshypoteket

gällande i egendom hos förvärvaren. Därmed görs ett avsteg från FHL 2:1,

som ju stipulerar att företagshypoteket endast omfattar egendom som tillhör

näringsidkaren som upplåtit hypoteket. Förföljelserätten kan endast göras

gällande i den särskilda egendom som ingår i överlåtelsen och som omfattas

av företagshypotek. Den gäller alltså inte i  ett växlande egendomskollektiv

hos förvärvaren. Den avgörande tidpunkten för förföljelserättens tillkomst är

då verksamheten faktiskt byter ägare, dvs då den förre frånträder och den

nye tillträder.90

En viktig fråga är  vad som avses med överlåtelse av en intecknad

verksamhet. För ledning i denna fråga hänvisar förarbetena till FHL tillbaka

till motiven till FL. Här konstaterade departementschefen att det inte är

möjligt att ge ett detaljerat svar på denna fråga. Några generella exempel

torde dock kunna anges. Självklart omfattas det fallet att hela verksamheten

inkl organisationsapparaten och alla tillgångarna överlåts. Även då viss

egendom undantas för överlåtarens fortsatta bruk är regeln tillämplig.

Omfattar överlåtelsen inte verksamhetens organisation utan endast en del av

tillgångarna pga en branschändring, krävs för paragrafens tillämplighet att,

överlåtelsen avser en klart urskiljbar verksamhetsgren.91 Som ovan nämnts

omfattar förföljelserätten endast den bestämda hypoteksegendom som ingår

i överlåtelsen. När endast en verksamhetsgren överlåts, gäller

förföljelserätten  alltså endast i den hypoteksegendom som  tillhör denna

gren. Företagshypoteket gäller dock fortfarande hos näringsidkaren i

egendom tillhörande verksamhetsdel som inte överlåtits. Detta gäller även

då hela verksamheten överlåts, men näringsidkaren undantar viss

egendom.92

Förföljelserätten förutsätter alltså för sin tillämpning att hela eller del av

verksamheten jämte hypoteksegendom överlåts. Den gäller inte då endast

egendomen överlåts. Dessutom avser den endast frivillig överlåtelse och är

därför inte tillämplig när näringsidkarens konkursbo överlåter den

intecknade verksamheten. Hypoteksinnehavaren kan däremot göra gällande

sin förföljelserätt oberoende av god tro hos förvärvaren. Den senare bör

                                                
90 Pettersson, P. A.a s 29.
91 Prop. 1966:23 s 111.
92 Dahlgren, R och Rune, C. A.a s 51.



41

därför vid förvärv av verksamhet undersöka om denna är intecknad. Det

görs enklast genom att ansöka om ett gravationsbevis (utdrag ur

företagsinteckningsregistret) hos inskrivningsmyndigheten i Malmö.93

Överlåter förvärvaren i sin tur egendomen belastade med förföljelserätt,

gäller däremot företagshypoteket inte hos denne förvärvare nr två. Det gäller

emellertid i den förste förvärvarens fordran för överlåtelsen. Samma gäller

beträffande fordran på ersättning för upplåtelse av särskild rätt i egendomen.

Walin påpekar att med särskild rätt i lös egendom avses vanligtvis

panträttsupplåtelse och retentionsrätt. De kan dock inte vara avsedda här.

Förföljelserätten riktar sig mot fordan på ersättning men en sådan fordran

uppkommer inte vid dessa två fall. Det torde istället bli fråga om fordran på

ersättning pga t ex hyres- och licensavtal. Vid upplåtelse omfattar

borgenärens rätt även egendomen, eftersom den fortfarande tillhör

förvärvaren.94 Skadas egendomen eller tas den i anspråk genom

expropriation eller liknande, gäller förföljelserätten i förvärvarens

ersättningskrav. (Beträffande innebörden av  ”fordran på ersättning” gäller

samma som sagts om detta uttryck i FHL 2:2.)

Förföljelserätten gäller alltså inte hos förvärvarens successorer, men vid

konkurrens mellan förföljelserätten och företagshypotek som upplåts av

förvärvaren har den förra företräde. Detta är uttryckligen stadgat i FHL 2:3.

Det blir således här fråga om en tyst förmånsrätt som inte kan utläsas av

något gravationsbevis rörande det förvärvande företaget. Den som ämnar ge

kredit till förvärvare av en verksamhet måste därför kontrollera om det

överlåtande företagets borgenärer kan göra förföljelserätt gällande.95

Borgenärens förföljelserätt är emellertid enligt andra stycket tidsbegränsad.

Denne förlorar sin rätt om han inte inom viss tid väcker talan mot

förvärvaren om betalning ur egendomen och dessutom anmäler detta till

inskrivningsmyndigheten. En anteckning görs då enligt FHL 4:21 i

företagsinteckningsregistret. Syftet med detta är att ge saken publicitet.

Fristen är sex månader från det att borgenären av överlåtaren eller

förvärvaren underrättades om överlåtelsen. Det räcker inte att underrättelsen

                                                
93Dahlgren, R och Rune, C. A.a s 48ff.
94 Walin, G. A.a s 103.
95 Adlercreutz, A. A.a s 148 och  Bessman, S. Karnov 1997/98 s 645.



42

avsänts, utan det krävs att meddelandet nått hypoteksinnehavaren. Fristen

börjar endast löpa pga mottagen underrättelse och inte av att borgenären på

annat sätt fått reda på överlåtelsen. Vid tvist om borgenären blivit

underrättad eller ej, ligger bevisbördan på den som påstår att underrättelse

kommit borgenären till handa. Görs ingen underrättelse förlorar borgenären

ändå sin rätt när arton månader gått sedan verksamheten avträddes. 96

Vid överlåtelse av en verksamhet kan det finnas två eller flera borgenärer

med företagshypotek i denna. I förarbetena sägs ingenting om deras inbördes

förhållande. Har de väckt talan i tid, torde deras inbördes ställning

bestämmas enligt den företrädesordning som gäller i överlåtarens konkurs

(FHL 3:3-4).97

Enligt tredje stycket kan förföljelserätten åberopas även gentemot

förvärvarens dödsbo.

Håstad ställer sig kritisk till regleringen av hypoteksinnehavarens

förföljelserätt. Den skapar en mängd problem och kan lätt kringgås. Som

exempel ger han det fallet att förvärvaren missat att den köpta verksamheten

är  företagsintecknad. Han kan då undgå förföljelserätten genom att  sälja

egendomen belastad med företagshypotek och så fort som möjligt kassera in

fordran. Håstad anser inte att detta kan ge upphov till skadeståndsskyldiget

för förvärvaren gentemot hypoteksinnehavaren. Walin menar att åtgärden

kanske kan återvinnas enligt  KL  4:5 om förvärvaren kommer på

obestånd.98

Förföljelserätten är inte avsedd att förstärka hypoteksinnehavarens rätt så att

den blir mer omfattande än om någon överlåtelse inte skett. Det högsta

belopp som en borgenär kan få ut pga ett företagshypotek anges i FHL 2:5.

Vad en hypoteksinnehavare erhåller genom sin förföljelserätt får givetvis

inte överstiga detta tak. Reglerna om förföljelserätt avsågs inte komma att

tillämpas så ofta. De ska istället främja en uppgörelse med

hypoteksinnehavaren redan i samband överlåtelsen. Genom att

förmånsrätten består i den överlåtna egendomen, blir även förvärvaren

                                                
96 Dahlgren, R och Rune, C. A.a s 52f.
97 Walin, G. A.a s 101.
98 Håstad, T. A.a s 367 och Walin, G A.a s 105.
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intresserad av en uppgörelse. Träffas ingen överenskommelse före

överlåtelsen, ger bestämmelserna tid för förhandlingar.99

������ �)|UI|OMHOVHUlWW�YLG�XQLYHUVDOVXFFHVVLRQ

En intecknad verksamhet kan emellertid övergå till ny ägare på annat sätt än

genom överlåtelse. FHL 2:4 st 1 säger att bestämmelserna i 3§ ska tillämpas

i två  fall då intecknad verksamhet och hypoteksegendom övergår till annan

genom universalfång.�'HW�I|UVWD�IDOOHW rör skifte av handelsbolags tillgångar.

Att borgenärens förföljelserätt ska gälla även här har motiverats med att

lagstiftningen om handelsbolag och enkla bolag inte ger några garantier för

att handelsbolagets borgenärer tillgodoses före bolagsmännen.

Bestämmelsen är analogiskt tillämplig om en ensam kvarvarande

bolagsman, utan att genomföra skifte, införlivar bolagsegendomen med sin

förmögenhetsmassa. 100 Walin förmodar att förföljelserätten, liksom enligt

FHL 2:3, kan åberopas även då en gren av verksamheten övergår till annan

genom  skifte eller genom att en ensam bolagsman tilllgodogör sig den. Han

anser även att skifte av enkelt bolag som upplåtit företagshypotek borde ha

omfattats av lagtexten, och rekommenderar en analogisk tillämpning av

FHL 2:3 eller 2:4.101

I  NJA 1990 s 3 ansågs företagsinteckningar som beviljats i ett dotterbolags

näringsverksamhet ha upphört att gälla i och med att bolaget genom fusion

uppgått i moderbolaget. Bogenären kan inte åberopa sin förföljelserätt vid

fusion mellan aktiebolag eftersom fusion inte utgör en överlåtelse i den

mening som avses i FHL 2:3. Det har inte heller ansetts nödvändigt att  låta

reglerna i FHL 2:3 vara tillämpliga på detta fall. Beträffande fusion mellan

aktiebolag finns istället särskilda regler i ABL 14 kap som skyddar det

överlåtande bolagets borgenärer. Även då ett aktiebolags egendom övergår

till aktieägarna genom skifte, är borgenärernas intressen tillgodosedda

genom bestämmelser i ABL. Liknande bestämmelser om fusion och skifte

finns också för ekonomiska föreningar, vilka anses ge fordringsägarna ett

tillräckligt skydd.102

                                                
99 SOU 1964:10 s 94.
100 Dahlgren, R och Rune, C. A.a s 54f.
101 Walin, G. A.a s 111.
102 Pettersson, P. A.a s 32f.
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'HW�DQGUD�IDOOHW�som återfinns i  FHL 2:4 st 1 är då bodelning sker av någon

annan anledning än näringsidkarens död. Vid näringsidkarens död gäller

företagshypoteket i dennes dödsbo utan tidsbegränsning (FHL 1:4 st 2).

������ �/|V|UHN|S�RFK�I|UHWDJVK\SRWHN

Lösöreköp enligt LkL har vanligtvis samma funktion som företagshypotek,

dvs av ge kreditgivare säkerhet i egendom som inte traderats utan istället

finns kvar hos ägaren. I FHL 2:4 st 2 finns en regel som är avsedd att skydda

hypoteksinnehavare mot minskning av underlaget genom lösöreköp (se även

LkL 3a§).103 Här regleras alltså konkurrensförhållandet mellan innehavare

av företagshypotek och någon som förvärvar eller har förvärvat

rörelseegendom genom registrering enligt LkL. Då företagshypoteket

grundar sig på  företagsinteckning som sökts senast 30 dagar efter det att

lösöreköpshandlingen givits in till rätten, har detta företräde framför

lösöreköpet. Eftersom egendomen då är köparens tillgång, och inte

näringsidkarens, är det gentemot köparen som hypoteksinnehavaren ska göra

sin rätt gällande. Tidigare lösöreköp har däremot företräde framför

företagshypotek i  egendom som finns förtecknad i handlingen. Den

avgörande tidpunkten är alltså när inteckning sökts.  Det krävs inte att

upplåtelse av företagshypotek också skett. Lagen (1930:173) om beräkning

av lagstadgad tid, torde enligt NJA 1974 s 173  vara tillämplig på

trettiodagarsfristen.104

Det blir alltså här fråga om en variant av förföljelserätten. Till skillnad från

FHL 2:3-4 st 1 gäller emellertid hypoteksinnehavarens rätt även gentemot

lösöreköparens successorer. Detta har motiverats med att egendomen finns

kvar hos näringsidkaren och att sådan egendom vanligtvis kan tas i anspråk

av dennes borgenärer.105 Bestämmelsen förutsätter dock för sin tillämpning

att egendomen inte traderas. Om den överlämnas till den nye ägaren sedan

registrering enligt LkL skett, kan hypoteksinnehavaren inte enligt FHL 2:4

st 2 hävda företrädesrätt till egendomen.106

                                                
103 Adlerceutz, A. A.a s 146.
104 SOU 1981:76 s 150.
105 Dahlgren, R och Rune, C. A.a s 56.
106 SOU 1964:10 s 124 och Prop. 1966:23 s 114.
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Något behov av att reglera konkurrens med företagshypotek på

lösöreköparens sida har inte ansetts föreligga. Walin har dock en åsikt även i

denna fråga och anser att egendomen kan ingå  i underlaget för

företagshypotek på säljarens sida, medans köparens rätt (belastad med

företagshypoteket) kan omfattas av företagshypotek på dennes sida.107

För att förstärka skyddet vid utmätning hos näringsidkaren, används ibland

lösöreköp av borgenär som även har företagshypotek som säkerhet. Som

nedan kommer att beskrivas, kan en utmätningssökande erkännas betalning

framför en borgenär med företagshypotek. Då förutsättningarna enligt LkL

är uppfyllda (se 1 och 3§§), ger lösöreköpet fullständigt sakrättsligt skydd

mot utmätning och konkurs.108

���� �5lWW�WLOO�I|UWLGD�EHWDOQLQJ

I en situation där borgenärens förföljelserätt aktualiseras brukar denne även

enligt FHL 2:7 p 1 ha  rätt att kräva betalning ur egendom som omfattas av

företagshypoteket trots att hans fordran ej är förfallen. (Observera att

hypoteksbrevet LQWH  anger någon förfallotid.) I FL (15§) fanns ingen

begränsning till betalning ur egendom i vilken inteckningen gällde, utan

borgenären kunde få betalt ur hela gäldenärens egendomsmassa upp till

fordringens belopp. Förmånsrätten gällde dock endast i egendom som

omfattades av företagsinteckningen. I FHL ville lagstiftaren emellertid

anpassa företagshypotek till panträttskonstruktionen i JB. Där begränsas

borgenärens rätt att få betalt omedelbart till betalning ur egendomen som

omfattas av säkerhetsrätten (JB 6:6). Detta infördes alltså även i FHL.109

I FHL 2:7 p 1 nämns bl a det fallet att den intecknade verksamheten eller

väsentlig del därav överlåts. Vad som ska motsvara en väsentlig del

förklaras inte närmare förarbetena. Walin intar den ståndpunkten att det inte

bör krävas att större delen av verksamheten överlåts för att

väsentlighetsrekvisitet ska anses uppfyllt. Enligt honom är det tillräckligt att

                                                
107 Walin, G.  A.a s 115.
108 Adlercreutz, A. A.a s 146.
109 Prop. 1983/84 :128 s 59f.
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en så stor del har överlåtits att säkerheten måste anses negativt påverkad på

ett sätt som vållar oro.110 (Jag vet  inte om denna formulering gör saken

mycket klarare?!)

FHL 2:7 p 2 ger rätt till förtida betalning om hypoteksegendomens värde pga

vanvård eller naturhändelse eller därmed jämförlig orsak väsentligt går ner.

I förarbetena ges som exempel att näringsidkaren förvärvar den fastighet på

vilken han redan innan drev den intecknade verksamheten (se JB 2:4 st 2

och 3.3 ovan) och  som redan tidigare nämnts, att näringsidkaren ingår avtal

om factoring (se 7.1). Punkten avser dock inte en värdeminskning till följd

av en förändring av marknadsläget eller att lagret minskar genom

försäljning. Detta är risker som borgenärer med företagshypotek måste räkna

med.111

FHL 2:7 är emellertid dispositv och ersätts därför ofta av avtalsklausuler

vilka är mer långtgående beträffande borgenärens rättigheter, t ex att denne

kan göra fordringen personligt gällande mot näringsidkaren om säkerheten

inte längre är betryggande.112 Genom att bestämmelsen är  dispositiv,

minskar dess praktiska betydelse avsevärt.

Walin betonar skillnaden mellan en förfalloklausul och regleringen i FHL

2:7. Enligt den förra förfaller själva skulden till betalning när vissa avtalade

omständigheter är uppfyllda. Den senare ger emellertid endast rätt att vid

vissa tillfällen kräva betalning ur säkerheten, men skuldens förfallotid

ändras inte. Han anser det alltså felaktigt att det i förarbetena och av

Dahlgren-Rune talas om att FHL 2:7 behandlar s k acceleration av

förfallotid.113

I FHL 2:7 st 2 sägs att vid utmätning av egendom som omfattas av

företagshypotek har hypoteksinnehavaren rätt till betalning ur egendomen

enligt UB 8 kap, även om hans fordran inte är förfallen till betalning.  Den

paragraf som avses är UB 8:13. (Se vidare beträffande denna under 9.2).

                                                
110 Walin, G. A.a s 118.
111 Dahlgren, R och Rune, C. A.a s 63f och Walin, G. A.a s 122.
112 Håstad, T. A.a s 366.
113 Walin, G. A.a s 116f, Prop. 1983/84:128 s 59, Dahlgren, R och Rune, C. A.a s 63.
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���� �6N\GGVUHJOHU�L�-%

Här ska endast påminnas om att det i JB 2:4 st 2 finns regler som fördröjer

eller utesluter att egendom som redan omfattas av företagshypotek, förenas

med fastighet (FHL 2:7 kan emellertid även bli tillämplig, se 8.3). Vidare

krävs det enligt JB 24:2 att varje borgenär med företagshypotek i

fastighetsägarens näringsverksamhet medger den senares ansökan om lös

egendom av industritillbehörs karaktär ska återförenas med fastigheten (se

5.3.1.2).
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�� �870b71,1*

���� �.RUW�RP�XWPlWQLQJ�I|U
K\SRWHNVLQQHKDYDUHQV�IRUGUDQ

Till skillnad mot vad som var fallet beträffande förlagsinteckning, gäller

företagshypotek (med förmånsrätt) inte bara i konkurs utan även vid

utmätning (FRL 2§ och FHL 2:5). Borgenär med företagshypotek kan

åberopa UB 4:4  för utmätning av egendom som omfattas av hypoteket.

Finns det ingen konkurrent vid utmätningen kan han även få betalt ur annan

egendom. För utmätning fordras en exekutionstitel som riktar sig mot den

näringsidkare i vars verksamhet företagshypoteket gäller. Exekution genom

utmätning kan ske genom ansökan till kronofogdemyndigheten om

betalningsföreläggande och stämning till rätten. Utmätning innebär

förmånsrätt enligt FRL 8§ vilket är sämre än förmånsrätten för

företagshypotek (FRL 5§ st 1 p 2). Utmätningens prioritet  kan dock ha

betydelse för fordran som överstiger förmånsrätten enligt FRL 5§, t ex

ersättning för kostnader som inte omfattas av företagshypotek.114

���� �+\SRWHNVLQQHKDYDUHQV�UlWW�YLG�XWPlWQLQJ
I|U�DQQDQV�IRUGUDQ

Det finns inget hinder mot att utmäta  egendom vari företagshypotek

upplåtits. Om en annan borgenär erhåller utmätning  av egendom som

omfattas av företagshypoteket har emellertid hypoteksinnehavaren, enligt

UB 8:13, rätt att ingripa. )|UVWD�VW\FNHW i denna paragraf säger nämligen att

borgenär med företagshypotek har rätt att få betalt ur den utmätta

egendomen, under förutsättning att han anmäler sin fordran innan

egendomen säljs eller, om försäljning sker under hand eller utmätt fordran

drivs in eller försäljning i annat fall inte behövs, senast när fördelning ska

ske. (Anmäls inte fordran i tid finns det dock möjlighet för borgenären att

                                                
114 Walin, G. A.a s 128 och 147 ff.
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enligt UB 13:6 st 3 få betalt ur eventuellt överskott.) Enligt DQGUD� VW\FNHW

har emellertid utmätningsökanden företräde om betalning till borgenär med

företagshypotek anses obehövlig för att trygga dennes rätt och de som har

sämre förmånsrätt i egendomen enligt FRL 5§. Vid prövningen enligt andra

stycket ska hänsyn även tas till sådan egendom som gäldenären på annat sätt

än genom företagshypotek ställt som säkerhet för hypoteksinnehavarens

fordran  (t ex panträtt i fastighet). Tredjemanspant och borgen ska dock inte

tas med i beräkningen eftersom risken då övervältras på  tredje man.115

������ �7LOOlPSQLQJHQ�DY�8%�����

Bedömningen av om kvarvarande företagsintecknad egendom i förening

med andra ställda säkerheter ger hypoteksinnehavaren (och eventuella

innehavare av företagshypotek med sämre rätt) tillräcklig trygghet, är

givetvis svår. Det är lagt i kronofogdemyndighetens hand att avgöra detta.

Frågan är då hur aktiva undersökningar denna måste göra.

NJA 1972 s 197 gällde tillämpningen av UL §139 (motsvarar

nuvarande UB 8:13). Kronofogdemyndigheten utmätte här

företagsintecknad egendom för andra borgenärers fordringar.

Svenska Handelsbanken yrkade såsom innehavare av en i

gäldenärens verksamhet beviljad företagsinteckning á 25 000 kr

att få betalt ur köpeskillingen (11 834 kr).

Underinstanserna ansåg att de tillgångar gäldenären hade vid

fördelningssammanträdet var tillräckliga för att trygga bankens

rätt. Det faktum att banken i den efterföljande konkursen inte

fick fullt betalt för sin fordran berodde på att det i konkursen

fanns löne- och hyresfordringar på ungefär 20 000 kr, vilka hade

bättre förmånsrätt. (Idag har företagshypotek bättre förmånsrätt

än lönefordringar.) Det ansågs inte kunna krävas att

kronofogdemyndigheten skulle ha undersökt om gäldenären

hade skulder som kunde äventyra bankens rätt.

Utmätningsborgenärerna var därför berättigade att före banken

                                                
115 Walin, G,  Gregow, T och Löfmarck, P. Utsökningsbalken och promulgationslag m.m 2
uppl Sthlm 1987  s 272f.
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få betalt ur den utmätta egendomen. Det överskottet på cirka 400

kr som uppkom sedan dessa fått betalt tilldelades  dock banken.

Högsta domstolen sade att det i förarbetena utförligt redogörs för

hur värderingen av den kvarvarande företagsintecknade

egendomen  och annan säkerhet ska genomföras. Där betonas att

betryggande säkerhetsmarginal måste lämnas, då det är svårt att

förutse hur mycket en framtida exekutiv försäljning kommer att

ge. Det sägs emellertid ingenting om huvudfrågan i detta mål,

dvs om utmätningsmannen vid sin prövning även ska beakta

fordringar mot gäldenären som i konkurs har bättre förmånsrätt

än den som tillkommer innehavare av företagsinteckning. Om

utmätt egendom säljs brukar detta vara ett tecken på att

gäldenären snart kommer att försättas i konkurs. Vid

värderingen av inteckningshavares säkerhet när

egendomsunderlaget utmäts för annans fordran ska man därför

beakta även fordringar med bättre förmånsrätt i konkurs. Det kan

dock inte krävas att utmätningsmannen gör alltför omfattande

undersökningar beträffande förekomsten av sådana fordringar.

Inteckningshavaren är oftast bättre insatt i gäldenärens

ekonomiska ställning och det ligger i dennes intresse att ge

utmätningsmannen den information som krävs för att utreda

förekomsten av sådana fordringar. Det står numera klart att det

vid fördelningssammanträdet fanns fordringar på cirka 20 000 kr

med bättre förmånsrätt än företagsinteckning. Även om det vid

denna tidpunkt alltså fanns egendom till ett värde av 40 000 kr

var detta inte tillräckligt för att trygga bankens fordran på cirka

30 000 kr. Banken ansågs därför berättigad att före

utmätningsborgenärerna få betalt ur köpeskillingen.

HD ansåg alltså att kronofogdemyndigheten borde ha beaktat fordringarna

med bättre rätt. Domstolen uttalade även att betryggande säkerhetsmarginal

måste lämnas vid prövningen av om återstående säkerhet är tillräcklig för att

borgenär med företagshypotek ska kunna få betalt för sin fordran. Av

rättsfallet framgår emellertid också att berörda exekutionsrättsliga regler

innebär stora risker för en hypoteksinnehavare, eftersom utmätningsmannen

inte behöver lägga ner alltför stor  kraft på att undersöka om fordringar med

bättre förmånsrätt existerar. Dessutom överensstämmer den bedömning
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utmätningsmannen gör utifrån det framtagna materialet inte alltid med

hypoteksinnehavarens. Helander anser därför att hypoteksinnehavarens

förmånsrätt i praktiken är mycket sämre än vad som framgår om man bara

läser lagtexten.116 (Se även andras åsikter nedan.)

Kronofogdemyndigheten är inte skyldig att före utmätning hos en gäldenär

som är näringsidkare undersöka om denne upplåtit företagshypotek i

verksamheten.117 Enligt riksskatteverket görs emellertid detta regelmässigt,

såvida inte utmätningssökanden åberopar panträtt i hypoteksegendomen.118

(Panträtt har ju som tidigare nämnts bättre förmånsrätt än företagshypotek,

se FRL 4 och 5 §§.)  Vanligtvis tillfrågas gäldenären om de finns belånat

företagshypoteksbrev, och om så är fallet, hos vem och till vilket belopp.

Utmätningsordningen i UB 4:3-7 innehåller ingen bestämmelse om att

kronofogdemyndigheten ska försöka undvika att ta egendom som omfattas

av företagshypotek i mät, jfr RH 1991:99 nedan. Enligt Riksskatteverket bör

förättningsmannen ändå undersöka om det finns egendom som inte ingår i

underlaget för företagshypotek.119

RH 1991:99 rör tillämpningen av FHL 2:7 st 2 och UB 8:13

samt möjligheten att föra talan mot ett utmätningsbeslut enligt

UB 18:2 st 1. En borgenär med företagshypotek anförde här

besvär över kronofogdemyndighetens beslut att utmäta en bil

hos näringsidkaren och yrkade att utmätningen skulle hävas.

Som (enda) grund anfördes att bilen omfattades av hypoteket.

Hovrätten sade att enligt förarbetena till UB är

hypoteksinnehavare behöriga att överklaga utmätning av

egendom som omfattas av deras förmånsrätt. Borgenären hade

därför talerätt. Beträffande själva utmätningen fastslog

domstolen  att det inte fanns några hinder mot att för annan

borgenärs fordran utmäta egendom som ingår i underlaget för

företagshypotek.  UB 8:13 ger då hypoteksinnehavaren ett visst

skydd. Paragrafen är tillämplig även om dennes fordran inte är

förfallen till betalning (FHL 2:7 st 2). Som sagt har alltså

hypoteksinnehavaren även rätt att överklaga utmätningen.

                                                
116 Helander, Bo. Kreditsäkerhet i lös egendom. Sthlm 1983 s 559.
117 Gregow, T. Utsökningsrätt. 3 uppl Sthlm 1996 s 224.
118 Riksskatteverket. Utsökning&Indrivning. 4 uppl Sthlm 1996 s 173.
119 Riksskatteverket. A.a s 175.
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Endast förekomsten av företagshypoteket utgör emellertid inte

skäl för att häva utmätning, varför besvären lämnades utan

bifall.

Innan försäljning av den utmätta egendomen sker ska

kronofogdemyndigheten i alla fall anskaffa gravationsbevis rörande

näringsverksamheten (UF 9:5 st 1). Det finns ingen motsvarande

bestämmelse för det fallet att kronofogdemyndigheten avser att driva in

utmätt fordran. Känd hypoteksinnehavare ska underrättas innan försäljning

sker på auktion eller under hand (UB 9:2 st 2 och 9:8). Det finns inte heller

här någon motsvarande bestämmelse för indrivning av utmätt fordran, men

naturligtvis bör hypoteksinnehavare även då underrättas.120 Genom att

innehavet av  företagshypoteksbrev antecknas i företagsinteckningsregistret

(FHL 4:20) kan hypoteksinnehavare försäkra sig om att bli underrättade.

Riksskatteverket säger att som huvudregel får en oprioriterad borgenär

utmätning i gäldenärens egendom även om den omfattas av företagshypotek.

Det måste dock beslutas om begränsad eller fullständig utmätning ska göras.

Med den förra avses att endast så mycket av hypoteksegendomen tas i

anspråk som krävs för att utmätningsfordringen och kostnaderna för

förfarandet ska bli täckta. Denna ”form” används t ex då värdet på

egendomen väsentligt överstiger hypoteksinnehavarens fordran även sedan

utmätningssökanden fått betalt där ur. Med den senare avses att så mycket

av egendomen utmäts att hypoteksinnehavarens fordran täcks och att

utmätningsfordringen i alla fall delvis blir betald. Borgenär med

företagshypotek ska då först få betalt. Vid total utmätning måste ofta all

hypoteksegendom utmätas och säljas. Det fordras då att

kronofogdemyndigheten gjort bedömningen att värdet av det utmätta

överstiger hypoteksinnehavarens fordran med så mycket att kostaderna för

förfarandet kan betalas och dessutom utmätningssökandens fordran i vart

fall delvis täcks. Den avgörande frågan när total utmätning övervägs är alltså

hur mycket en exekutiv försäljning kommer att inbringa. Detta är svårt att

förutse och det kan därför vara befogat att ta hjälp av en utomstående

värderingsman. Då total utmätning är mer arbetskrävande säger

riksskatteverket att den enklare ordningen med begränsad utmätning i första

                                                
120 Walin, G. A.a s 129.
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hand bör användas.121 Enligt Håstad innebär denna ståndpunkt att

kronofogdemyndigheten sällan anser att borgenär med företagshypotek

behöver få betalt före utmätningssökanden.122 (Se fortsättningen av Håstads

kritik nedan.)

Överskott kan uppkomma sedan en utmätningssökande fått betalt före en

borgenär med företagshypotek som yrkat betalning ur influtna medel. Frågan

är då om detta överskott ska tillfalla gäldenären eller hypoteksinnehavaren.

Enligt förarbetena ska detta tillfalla den senare om denne anmält sin fordan.

Kronofogdemyndigheten är inte heller begränsad till att antingen ge

hypoteksinnehavaren eller utmätningssökanden företräde för hans fordran i

dess helhet. Möjligheten finns även att, efter väderingen av ställda

säkerheter, dela upp det influtna beloppet mellan fordringarna.123 Om

betalning utgår till borgenär med företagshypotek är företagsinteckningen i

motsvarande mån utan verkan (FHL 3:5). En anteckning härom ska även

göras i företagsinteckningsregistret (FHL 4:21).

Ett antal negativa konsekvenser kan uppstå vid utmätning hos en

näringsidkare för en annan borgenärs fordran. Detta beror på att om en

borgenär med företagshypotek yrkar och får rätt till betalning, kan utmätning

behöva ske av flertalet eller alla tillgångar om hypoteksinnehavarens fordran

avser ett högt belopp. Exekutiv försäljning ger ofta dålig utdelning, varför

hypoteksinnehavaren kan känna sig tvingad att betala utmätningssökandens

fordan för att undvika detta. Det kan i detta läge vara bättre för borgenär

med företagshypotek att försätta gäldenären i konkurs. Håstad ställer sig

mycket tveksam till värdet av förmånsrätten för företagshypotek vid

utmätning.124 Denna ståndpunkt intages, som ovan framförts, även av

Helander. Adlercreutz menar också att UB 8:13 st 2 försvagar

företagshypoteket som kreditsäkerhetsform.125  Jensen är av motsatt

uppfattning och anser, med ledning av ovanstående rättsfall, att UB 8:13 ger

hypoteksinnehavarna ett bra skydd. 126 Motiven bakom bestämmelsen är att

det annars skulle bli svårt för sämre prioriterade och oprioriterade

                                                
121 Riksskatteverket. A.a s 173 och 176.
122 Håstad, T. A.a s 375.
123 Prop. 1980/81:8 s 591.
124 Håstad, T. A.a s 375.
125 Adlercreutz, A. A.a s 154.
126 Jensen, U. 36 lektioner i sakrätt. Uppsala 1994 s 250.
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borgenärer att få utmätning i hypoteksegendomen. Dessa torde även ha

förstärkts genom den utvidgning av hypoteksunderlaget som genomfördes i

FHL.127

UB 8:13 är tillämplig även då förföljelserätt enligt FHL 2:3-4 kan

åberopas.128

������ �.RQNXUUHQV�HQOLJW�)5/����VW��

Företagshypotek har förmånsrätt enligt FRL 5§ st 1 p 2 och utmätning har

förmånsrätt enligt FRL 8§. Huvudregeln är enligt FRL 9§ st 1 att de

särskilda förmånsrätterna gäller inbördes efter paragrafernas följd. I FRL 9§

st 3 görs dock ett undantag, eftersom det här stipuleras att vid konkurrens

mellan utmätning och företagsinteckning har utmätningen företräde om

utmätningsbeslutet meddelades senast samma dag som inteckningen söktes.

Walin&Rydin tolkar denna paragraf så att den som har företagshypotek pga

inteckning, vilken sökts senast dagen före utmätning, har företräde framför

utmätningen  även om inteckningen pantsatts eller  belånats efter

utmätningen. Det avgörande blir då istället om hypoteksinnehavaren har

någon fordran vid den tidpunkt då han enligt UB 8:13 senast kan fordra

betalning. Villkorlig fordran borde enligt dem även vara skyddad om

hypoteket upplåtits före angivna tidpunkt. På detta sätt skulle alltså

gäldenären kunna försämra den rätt som borgenären vunnit genom

utmätning.129 Detta kan dock förhindras genom att hypoteksbrev  tages i

förvar enligt UB 6:5 och pantsättning därigenom förbjuds eller att

ingripande sker enligt UB 6:7.130 Håstad håller inte med Walin&Rydin, utan

anser att deras ståndpunkt bl a strider mot principen att den som har panträtt

i fast egendom inte har förmånsrätt för fordran som uppkommit efter det att

egendomen utmätts.131 Jag instämmer i Håstads åsikt eftersom

Walin&Rydins tolkning av paragrafen, enligt min mening, förvanskar syftet

bakom regleringen.

                                                
127 Dahlgren, R och Rune, C. A.a s 59.
128 Walin, G m fl. Utsökningsbalken och promulgationslag m.m. s 273.
129 Walin, G, Rydin, B och Kihlgren, T.   Förmånsrättslag mm 4 uppl Sthlm 1995 s 91.
130 Walin, G. A.a s 129.
131 Se vidare Håstad, T. A.a s 375.
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Det finns inga lagregler angående innebörden av en betalningsinställelse.

Vanligtvis brukar emellertid med denna term förstås att gäldenären ställer in

alla betalningar eller i alla fall de till oprioriterade borgenärer. Efter en

betalningsinställelse försöker gäldenären ofta få till stånd en förhandling

med borgenärerna.132

Ackord berör i princip endast oprioriterade borgenärer och förutsätter att

förmånsberättigade borgenärer får full täckning för sina fordringar (så långt

förmånsrätten gäller). Ackordslagen (1970:847) är numera ersatt av  lagen

(1996:764) om företagsrekonstruktion.  Tredje kapitlet i denna lag behandlar

offentligt ackord under företagsrekonstruktion. Ett offentligt ackord

(tvångsackord) utanför en företagsrekonstruktion kan inte komma i fråga.

Däremot kan en frivillig uppgörelse mellan gäldenären och dess borgenärer

(underhandsackord) ske utan att någon myndighet behöver blandas in.

Ackordslagens gode man har i LFR ersatts av en rekonstruktör.133

����� �)|OMGHU�I|U�ERUJHQlU�PHG�I|UHWDJVK\SRWHN

Om en gäldenär ställer in sina betalningar och förhandling om ackord

påbörjas, kan den säkerhet som borgenär med företagshypotek har vara i

farozonen. Det beror på att egendom som ingår i underlaget för

företagshypotek under den fortsatta driften av verksamheten  kan komma att

ersättas med egendom som inte omfattas av företagshypotek. Om t ex en

kundfordran (som ingår i hypoteksunderlaget) betalas under

förhandlingsperioden minskar företagshypotekets värde i motsvarande

omfattning eftersom hypoteket inte omfattar  kassa- och

banktillgodohavanden. Detta kan få allvarliga följder om förhandlingarna

misslyckas och gäldenären i stället försätts i konkurs. Även om ackord för

                                                
132 SOU 1992:113 s 116 och Walin, G. A.a s 131.
133 Prop. 1995/96:5 s 204.
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oprioriterade borgenärer beviljas kan hypoteksinnehavaren lida förlust om

säkerhetsunderlaget förlorat så mycket i värde att dennes fordran till viss del

blivit oprioriterad. För att hypoteksinnehavaren i denna situation  ska

förhålla sig avvaktande och inte genast söka näringsidkaren i konkurs, krävs

då att åtgärder vidtages till skydd för borgenären. 134

����� �6N\GGVnWJlUGHU

För att skydda hypoteksinnehavarna mot att deras säkerhet försämras under

en ackordsförhandling som kanske slutar med konkurs, kan rekonstruktören

öppna ett konto (administrations- eller redovisningskonto) i sitt eget namn

för mottagande av likvider för kundfordringar. Det brukar då anges att

betalningarna i första hand mottages för hypoteksinnehavarnas räkning, men

att medlen får användas för nödvändiga utgifter för att hålla gäldenärens

verksamhet igång under ackordsförhandlingen. Avsikten med förhandlingen

är ju att gäldenären, efter en uppgörelse med borgenärerna, ska kunna

fortsätta verksamheten. Frågan är då om hypoteksinnehavarens förmånsrätt

gäller i medel som inbetalats på kontot. Svaret  blir  beroende av om

gäldenären härigenom måste anses ha fått rådighet över inbetalningarna.135

Hypoteksinnehavaren kan även sluta ett avtal med näringsidkaren om att

kundfordringarna pantförskrivs till honom. Betalningar kan också dirigeras

till ett särskilt konto, varefter de belopp som inflyter där pantförskrivs till

hypoteksinnehavaren.136 Nedanstående redogörelse behandlar emellertid i

huvudsak konstruktionen med administrationskonton.

I NJA 1987 s 105 hade Båtsaken AB (B), efter det att bolaget

sålt egendom som omfattades av företagsinteckning, inställt

betalningarna. Ackordcentralen (AC) inledde förhandlingar om

underhandsackord och god man förordnades. Monark AB (M)

hade en fordran hos B på ca 103 000 kr med säkerhet i

företagsinteckning om 500 000 kr med bästa rätt.  M

underrättades om att dess fordran var prioriterad och att de inte

                                                
134 Walin, G. A.a s 127 och 131f.
135 Håstad, T. A.a s 359f.
136 Walin, G. A.a s 132f.
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behövde vidtaga några åtgärder. Betalning för den sålda

egendomen inflöt under ackordsförhandlingen i form av två

checkar. På direktiv av den gode mannen insattes den ena

checkens belopp, 213 000 kr, på ett redovisningskonto hos AC.

B försattes därefter i konkurs och AC redovisade behållningen

på kontot till konkursförvaltaren efter avdrag för arvodet på

15 000 kr. M gjorde gällande förmånsrätt i beloppet.

TR:n och HovR:n fann att eftersom den gode mannen  kunde

göra utbetalningar för driften av B:s rörelse med medel från

redovisningskontot, hade medlen inte på ett erforderligt sätt

hållits avskilda från B:s tillgångar i övrigt. M tillerkändes alltså

inte yrkad förmånsrätt.

HD ansåg emellertid att det med hänsyn till den verksamhet som

AC bedriver måste förutsättas att den gode mannen ansåg sig

tillvarata M:s intressen när han gav B:s firmatecknare direktiv

att sätta in checkbeloppet på AC:s redovisningskonto. Eftersom

det genom AC:s bokföring kunde urskiljas vad som motsvarade

betalning för den sålda egendomen, spelade det ingen roll att det

till kontot gjorts även andra inbetalningar.  Vid bedömningen av

det faktum att den gode mannen kunde använda medel på kontot

för att betala utgifter för bolagets drift, framhöll domstolen att

behållningen på kontot avsevärt översteg M:s fordran. Den gode

mannen ansågs ha varit förhindrad att utan M:s medgivande göra

så stora uttag från kontot att medlen inte längre skulle räcka till

för att täcka dennes fordran. HD fann därmed att betalningen,

genom AC:s anvisningar, inte kom under B:s rådighet utan

ställdes till AC:s disposition i M:s intresse. Medlen förblev även

undandragna B:s rådighet. M:s förmånsrätt gällde därför i den

del av behållningen på kontot som motsvarade det inbetalda

beloppet.

Enligt Walin tillämpade HD VXUURJDWLRQ till stöd för att ge M förmånsrätt i

medlen. Säkerheten i egendomen som omfattades av företagsinteckningen

ersattes alltså av ackordsgäldenärens redovisningsfordran hos den gode

mannen. HD har härvid inte förutsatt att M gett AC i uppdrag att tillvarata

M:s rätt, utan den gode mannen handlade som en negotiorum gestor för M.

Domstolen konstruerade en plikt för AC att inte använda så mycket av
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behållningen att M:s fordran inte längre helt täcktes. Walin anser emellertid

att surrogation inte heller borde ha nekats, om AC bemyndigats att efter

prövning bruka så mycket av medlen att M:s fordran därigenom inte fullt

täcktes, oberoende av om denna fullmakt begränsats till ett visst  belopp

eller ej. M skulle alltså då ha fått förmånsrätt i vad som fanns kvar av

surrogatet vid konkursutbrottet. Håstad är av en annan åsikt, och menar  att

den bibehållna förmånsrätten förutsatte att den gode mannen inte fick göra

så stora utbetalningar från kontot att hypoteksinnehavarens fordran

riskerades. Detta måste enligt honom krävas för att surrogation ska godtas.

Han ställer emellertid frågande till hur HD i NJA 1987 s 105 kom fram till

att ett sådant förfogandeförbud för den gode mannen förelåg, eftersom denne

själv ansåg sig ha rätt att göra större uttag.  Om ett bemyndigande givits utan

någon begränsning i förhållande till hypoteksinnehavarens fordran har

Håstad m fl ansett att detta strider mot sakrättsliga principer (gäldenären

skulle då inte vara avskuren från rådighet). Walin försvarar sin inställning

med att gäldenären gör en uppoffring redan genom att överlämna

prövningen till AC och därmed inte får fri rådighet över medlen.137

I NJA 1989 s 705 I hade det mellan en bank (B), en

ackordcentral (AC) och ett företag (F) träffats ett avtal, som

innebar att B som villkor för att inte söka F i konkurs uppställt

kravet att avvecklingen skulle verkställas så att B behöll sin

förmånsrätt pga innehavet av företagsinteckningar. All

försäljning av egendom och inbetalningar av fordringar vilka

omfattades av företagsinteckning skulle ske genom AC, som

även skulle se till att medlen insattes på ett AC:s namn öppnat

konto hos B. B förband sig att medge AC rätt att göra vissa

nödvändiga uttag,  men förbehöll sig rätten att pröva

medelsbehovet. En DQQDQ inteckningshavare, X, yrkade

förmånsrätt i F:s  redovisningsfordran hos AC.

HD  utgick även i detta fall ifrån att gäldenärens (F) rådighet

måste ha avskurits. AC var skyldig att hantera kontot så att

inteckningshavarnas intresse inte väsentligen skadades vid en

eventuell framtida konkurs. Det kunde dock inte anges någon

beloppsgräns för den gode mannens rätt att göra uttag för den

                                                
137 Walin, G. Festskrift till Lars Welamson. Sthlm 1987 s 491ff och Håstad, T. SvJT 1988 s
250f.
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löpande driften. Avvägningar fick  istället göras utifrån  den vid

varje tidpunkt föreliggande situationen. B kunde också vägra att

ge sitt godkännande till uttag. HD ansåg därför att F genom

administrationsavtalet blivit på ett sådant sätt avskuren från

rådighet över medlen, att den däremot svarande

redovisningsfordringen omfattades av företagsinteckningen, i

den mån medlen motsvarade vederlag för fordringar som före

betalningen ingick i inteckningsunderlaget. Uttag från kontot

hade gjorts i överensstämmelse med avtalets syfte. X:s yrkande

bifölls.

JustR Lambe var VNLOMDNWLJ� och sade att  B i avtalet förbundit sig

att medge uttag för vissa angivna ändamål. B måste därför anses

ha avsägt sig möjligheten att vid varje tillfälle kunna vägra

utbetalning. F kunde därför genom AC  disponera över medlen

på kontot. Dessa kunde därför inte med tillämpning av

principerna om surrogation ha trätt i stället för kundfordringarna.

X ansågs alltså ha  förmånsrätt i surrogatet, trots att denne inte biträtt avtalet

mellan banken och ackordcentralen. Den senare ansågs därmed skyldig att

som negotiorum gestor tillvarata även X:s rätt.138

I NJA 1989 s 705 II hade samma bank träffat ett pantavtal med i

huvudsak samma innebörd. B yrkade och tillerkändes panträtt i

gäldenärens redovisningsfordran hos AC med  i det närmaste

samma domskäl som i ovanstående fall. JustR Lambe var även

här skiljaktig med samma motivering.

HD vidhåller i de båda rättsfallen att gäldenären måste ha varit avskuren

från rådighet över redovisningsfordringen hos AC, för att förmånsrätt i

kundfordringens surrogat ska föreligga. Detta krav ansågs av HD:s majoritet

uppfyllt, då dessa inte läste AC:s uppdrag efter avtalets ordalydelse (dvs att

banken medgivit uttag som var nödvändiga för driften, se dissidenten), utan

antog att V\IWHW med detta var att AC skulle tillvarata inteckningshavarnas

rätt inför en eventuell konkurs. I motsats till NJA 1987 s 105 ansågs dock

AC ha varit berättigad att prioritera gäldenärens intressen, så länge inte

inteckningshavarna åsamkades väsentlig förlust. Uttag som orsakade dessa
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marginell skada hindrade inte surrogation eller panträtt. Att de tillåtna

uttagens storlek var beroende av den vid varje tidpunkt föreliggande

ekonomiska  situationen, betyder enligt Håstad att inteckningshavarnas

säkerhet i annat inteckningsunderlag och framtida inbetalningar troligtvis

även ska beaktas. Om varulager och utestående kundfordringar bedöms ge

tillräcklig säkerhet torde kontot kunna tömmas. 139

I rättsfallen betonas att den gode mannen handskats med medlen på kontot i

enlighet med avtalet syfte. Detta borde emellertid sakna betydelse för

inteckningshavarnas förmånsrätt i kvarstående medel. En panthavare

förlorar inte sin panträtt i återstoden  om en denuntierad, förvaltande tredje

man förskingrar en del av panten.140

I NJA 1991 s 550 hade ackordsgäldenären sålt företagsintecknad

egendom och satt i medlen på ett i JlOGHQlUHQV namn öppnat

bankkonto. Denne fick även göra uttag från kontot som var

absolut nödvändiga för driften av verksamheten. Banken skulle

kontrollera att uttagen verkligen var nödvändiga, och vid

tvivelsmål huruvida så var fallet ta kontakt med den gode

mannen. Tillgångar fanns så att inteckningshavaren,

Kapitaltraktören, hela tiden hade full täckning för sin fordran.

Konkursförvaltaren ansåg emellertid att gäldenären (JOLO

Matmarknad)  inte undandragits rådigheten över medlen på

kontot eftersom firmatecknarna var för sig kunde göra uttag från

detta och att kontoll endast kunde ske i efterhand.

HD  betonade först att FL skulle tillämpas. Domstolen gjorde

därefter en jämförelse med 1987 och 1989 års rättsfall och

konstaterade att medlen där, till skillnad från nuvarande fall,

tillförts ett av AC disponerat bankkonto. Ett konto i gäldenärens

namn skulle kunna förses med så effektiva uttagsbegränsningar

att förhållandena blev jämförliga med de tidigare avgörandena

(se även NJA 1959 s 128). Vad som framkommit i målet var

emellertid otillräckligt för att gäldenären skulle anses ha på ett

sådant sätt avskurits från rådigheten över medlen på kontot, att

                                                                                                                           
138 Walin, G. A.a s 136.
139 Håstad, T. JT 1989-90 s 636f.
140 Walin, G. A.a s 136f och Håstad, T. A.a s 361.
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dessa kunde betraktas som substitut för egendom som

omfattades av företagsinteckning.

HD säger inte vilka uttagsbegränsningar som  hade varit nödvändiga för att

gäldenären skulle anses ha varit tillräckligt avskuren från rådighet över

medlen, utan hänvisar endast till NJA 1959 s 128. I det rättsfallet ansågs

gäldenären avskuren från rådighet över medel insatta på ett bankkonto i

gäldenärens namn eftersom denne endast gemensamt med den blivande

konkursförvaltaren kunde förfoga över medlen.

Lindskog menar att praxis ger uttryck för uppfattningen att

ackordsgäldenären under vissa förutsättningar kan åstadkomma en

utvidgning av hypoteksunderlaget genom att förmånsrätten även gäller i

likvider på ett särskilt konto, vilka härrör från hypoteksegendom. Lindskog

anser att resonemanget om surrogation  i samband med

administrationskonton är missvisande och menar att det istället är fråga om

en form av pantsättning. En hypoteksutvidgning, i den meningen att

gäldenären åstadkommer en utvidgning av vad som faller under hypoteket,

är inte möjlig. Vad som  enligt honom istället sker, är att gäldenären genom

en särskild rättshandling upplåter säkerhetsrätt i egendom till förmån för de

borgenärers fordringar för vilka företagshypoteksbrev har pantsatts.

Säkerhetsrätten blir sakrättsligt skyddad genom ett rådighetsavskärande i

hypoteksinnehavares intresse. Istället för surrogation bör förfarandet i stället

kallas för kompensationspantsättning.141

Håstad  kritiserade  HD:s införande av så vaga rekvisit som ”väsentlig

förlust” och ”avvägningar som görs utifrån den vid varje tillfälle

föreliggande ekonomiska situationen”. Den gode mannen (nu

rekonstruktören) får då svårt att avgöra vilka transaktioner som är tillåtna.

Håstad föreslog därför att den kritiska tidpunkten för vad som ska ingå i

hypoteksunderlaget  när en ackordsförhandling misslyckats och konkurs

istället följer, inte ska vara konkursdagen utan dagen då  förhandlingen

inleddes. Borgenärer med företagshypotek skulle då få förmånsrätt i

inbetalningar för kundfordringar som görs efter betalningsinställelsen. Den

gode mannen skulle även fritt kunna använda inbetalda medel för driften av

gäldenärens verksamhet utan att hypoteksinnehavarnas förmånsrätt i
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kvarvarande medel bortfaller. Anser dessa att  deras säkerhet  riskeras

genom alltför stora uttag av den gode mannen, kan de försätta gäldenären i

konkurs  och kräva skadestånd av gode mannen om denne förfarit vårdslöst.

Det  skulle även förhindra att hypoteksinnehavarna förstärker sin ställning

genom att få säkerhet i nya varor inköpta under betalningsinställelsen.

Förslaget torde, enligt Håstad, vara praktiskt genomförbart eftersom den

gode mannen per dagen för betalningsinställelsen upprättar en

bouppteckning.142

Insolvensutredningen föreslog att  borgenär med företagshypotek till

säkerhet för sin fordran, vid konkurs som föregåtts av

företagsrekonstruktion, skulle få rätt till betalning ur egendom som

omfattades av hypoteket vid tidpunkten för beslutet om

företagsrekonstruktion, eller ur egendom som trätt i sådan egendoms ställe.

En sådan  klargörande rättsregel borde utgöra ett incitament för

hypoteksinnehavare att medverka till rekonstruktionsförsök. Den verkar

emellertid även  i andra riktningen, dvs att företagshypotek (som meddelats

före beslutet om företagsrekonstruktion)  inte ger säkerhet i egendom som

anskaffats under rekonstruktionen, såvida inte anskaffandet sker med medel

ur vilka hypoteksinnehavare har rätt till betalning. Det medgavs att förslaget

inte var utan invändningar.  Jämfört med Håstads förslag är

hypoteksinnehavarnas rätt att försätta gäldenären i konkurs under en

pågående företagsrekonstruktion  starkt begränsad (se KL 2:10a). Något

formellt krav på upprättande av bouppteckning föreskrivs inte heller i LFR,

varför det kan uppstå tveksamheter beträffande inteckningsunderlagets

omfattning. Huvudmotivet bakom lagförslaget sades vara att klargöra

rättsläget.143

Utredningens förslag godtogs emellertid inte. I propositionen anfördes en

rad orsaker till varför detta inte borde förverkligas t ex att arbetet med en

företagsrekonstruktion måste komma igång så fort som möjligt. Ska

tidpunkten för beslut om företagsrekonstruktion tillmätas avgörande

betydelse, blir det nödvändigt att upprätta en fullständig bouppteckning när

företagsrekonstruktion beslutas. Det skulle försena  rekonstruktionsarbetet.

                                                                                                                           
141 Lindskog, S. JT 1991-92 s 440ff.
142 Håstad, T. JT 1989-90 s 637f och Håstad, T. A.a s 362.
143 SOU 1992:113 s 398ff och 453ff.
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Utan en lagändring kvarstår visserligen en viss osäkerhet beträffande

hypoteksinnehavares förmånsrätt vid bruket av

redovisnings/administrationskonton. Det anses dock att de viktigaste

frågorna lösts på ett tillfredsställande sätt i rättspraxis.144

Håstad har även framhållit att den praxis som utbildats angående

hypoteksinnehavares förmånsrätt till medel på sk administrationskonton

gällt tillämpningen av äldre lag och inte FHL. Enligt FHL 2:1 utgör alla

slags fordringar underlag för företagshypotek utom bankmedel. Om

gäldenären har en fordran hos rekonstruktören, som i sin tur har bankmedel,

måste hypoteksinnehavaren anses ha förmånsrätt i fordringen hos

rekonstruktören utan att man behöver diskutera om det är fråga om panträtt

eller surrogation. Möjligtvis kan medel som rekonstruktören satt in på ett

konto i eget namn men för ackordsgäldenärens räkning anses vara

gäldenärens bankmedel och därigenom undantagna från hypoteksunderlaget.

Efter 1987 och 1989 års rättsfall torde man emellertid kunna räkna med att

rekonstruktören betraktas som hypoteksinnehavarnas representant.

Hypoteksinnehavarna bör därför anses ha förmånsrätt i gäldenärens

redovisningsfordran hos rekonstruktören. Finner man att rekonstruktören i

ett specifikt fall inte primärt behöver tillvarata hypoteksinnehavarnas

intressen, bör tillgången i stället ses som gäldenärens bankmedel och inte

omfattas av företagshypotek.145

Mot Håstads uppfattning talar enligt Insolvensutredningen främst att den

strider mot grundtanken bakom regeln, dvs att kontanter och bankmedel inte

ska ingå i hypoteksunderlaget. Medlen på rekonstruktörens konto är avsedda

att nyttjas som gäldenärens bankmedel under ett rekonstruktionsförsök. Det

skulle heller inte bli någon fri sektor kvar för borenärer med allmän

förmånsrätt (t ex statens skatteförmånsrätt!!) och oprioriterade borgenärer.146

Min personliga åsikt är att det visserligen ligger något i Håstads teori, men

att det i praktiken skulle var orättvist mot andra borgenärer om man på detta

sätt skulle kunna kringå undantaget för kassa- och bankmedel mm. Det är

                                                
144 Prop.1995/96:5 s 156ff.
145 Håstad, T. JT 1989-90 s 638f och Håstad, T. A.a  s 361f.
146 SOU 1992:113 s 402.
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emellertid  ett exempel på gränsdragningsproblem som kan uppstå genom att

i princp alla fordringar ingår i hypoteksunderlaget.
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��� �.21.856

Om näringsidkaren försätts i konkurs har hypoteksinnehavaren förmånsrätt

till betalning ur den egendom som ingår i underlaget för företagshypotek

(FHL 2:5 och FRL 5§). Efter en lagändring år 1975 ger företagshypotek

numera bättre förmånsrätt än arbetstagares allmänna förmånsrätt för lön.

Ändringen genomfördes eftersom lönefordringarna, bl a till följd av de långa

uppsägningstiderna, blev så omfattande att de riskerade kredit mot

företagsinteckning när denna hade sämre förmånsrätt.147

Insolvensutredningen föreslog att fordran på s k produktiv lön, dvs lön för

arbete tiden före  en konkurs och  maximalt två månader därefter när

rörelsen drivs vidare under konkursen, skulle ge förmånsrätt framför

företagshypotek. Som motiv anfördes bl a att detta skulle ge

hypoteksinnehavare  ett ökat incitament  att följa näringsidkarens

ekonomiska förhållanden och tidigare ingripa om problem upptäcktes. En

rekonstruktion av företaget utan konkurs skulle då ha bättre förutsättningar

att lyckas.148  Regeringen ansåg emellertid att förslaget I|U�QlUYDUDQGH inte

borde genomföras eftersom t ex förutsättningarna för nyföretagande och

investeringsmöjligheterna för befintliga företag skulle minska  genom att

företagshypotekets värde som kreditsäkerhet på detta sätt försämrades.149

Om rätten beslutar att bevakningsförfarande ska äga rum, måste borgenär

med företagshypotek  (till skillnad från panthavare) enligt KL 9:4 bevaka sin

fordran och yrka förmånsrätt enligt FRL 5§ st1 p 2.

����� �)|UNRYUDQ�XQGHU�NRQNXUV

Om en konkursförvaltare driver ett tillverkningsföretag vidare en tid efter

konkursutbrottet ökar hypoteksunderlaget i värde genom att de anställda

förädlar befintliga råvaror och halvfabrikat. Före år 1983 fick

inteckningshavarna tillgodoräkna sig hela värdestegringen eftersom

                                                
147 Håstad, T. A.a s 368.
148 SOU 1992:113 s 321ff.
149 Prop. 1995/96:5 s 122ff. (Olika Förmånsrättskommiteer tillsätts dock löpande).
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konkursförvaltarnas praxis var den att innehavare av företagsinteckning

tilldelades hela försäljningsintäkten för egendom som omfattades av

företagsinteckning.150 En företagsinteckning kunde alltså bli mer värd under

en konkurs.

������� �0LQLWXEH�PnOHW�RFK�HIWHUI|OMDQGH�UlWWVIDOO

I  NJA 1982 s 900 försattes Mititube AB i konkurs.

Verksamheten, tillverkning av ett slags plastskydd, drevs

emellertid vidare under ett antal månader efter konkursutbrottet.

Konkursförvaltarens förslag till utdelning följde sedvanlig praxis

(se 11.1) och inteckningshavarna tilldelades alltså medel som

influtit från den fortsatta tillverkningen och försäljningen. Staten

klandrade förslaget till slututdelning och menade att ett belopp

som tilldelats Föreningsbanken i egenskap av inteckningshavare,

istället skulle tilldelas staten. Som grunder för sin talan anförde

staten i första hand att inkomsterna av den fortsatta

verksamheten inte borde ha tilldelats borgenärer med

förmånsrätt pga inteckning utan istället fördelats inom hela

borgenärskollektivet och i andra hand att den fortsatta driften

finansierats med lönegarantimedel, varför staten borde få

ersättning för dessa kostnader. Föreningsbanken bestred bifall

till bankens talan.

Underinstanserna lämnade den av staten förda talan om att få

praxis ändrad utan bifall.

Högsta domstolen slog emellertid fast att borgenär med

företagsinteckning endast har förmånsrätt i den av

företagsinteckningen omfattade egendom som fanns vid

konkursutbrottet eller kan återvinnas till boet, den s k

IU\VQLQJVSULQFLSHQ. Principen ska tillämpas så att

inteckningshavare, liksom tidigare, får förmånsrätt i

försäljningsintäkterna för varor som vid konkursutbrottet var

färdiga. Om råvaror och halvfabrikat under konkursen förädlas

till färdiga varor ska en uppskattning göras av vad råvarorna och

halvfabrikaten vid konkursbeslutet var värda.

                                                
150 Håstad, T och Lambertz, G. SvJT 1985 s 258.
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Inteckningshavarna ska tillgodoräknas ett värde som motsvarar

de kostnader som lagts ner på produkten före konkursbeslutet

multiplicerat med försäljningssumman, dividerat med summan

av de kostnader som lagts ner före och efter konkursen. Detta

sätt att beräkna inteckningshavarnas del av värdeökningen kallas

NRVWQDGVSURSRUWLRQHULQJVPHWRGHQ�� Alla kostnader som enligt

företagsekonomiska grunder kan hänföras till produktionen ska

beaktas vid värderingen. Av praktiska skäl är det dock tillåtet att

endast beakta löner och råvarukostnader samt att använda sig av

schabloner. Produkter som tillverkats uteslutande av råvaror

inköpta under konkursen omfattas enligt det sagda inte av

företagsinteckning. HD undanröjde alltså underinstansernas

beslut och återförvisade ärendet till konkursförvaltaren att med

iakttagande av vad domstolen sagt, upprätta nytt

utdelningsförslag.

Målet avgjordes enligt FL men är tillämpligt även på företagshypotek.151

Underlaget för företagshypotek är visserligen endast de råvaror och

halvfabrikat som fanns vid konkursutbrottet, men underlaget ska värderas

enligt kostnadsproportioneringsmetoden där det avgörande är vilka

kostnader som lagts ner på materialet före respektive efter konkursutbrottet.

Man gör således en fiktiv bedömning av vad råvarorna och halvfabrikaten

var värda i det skick de befann sig i vid konkursutbrottet. Därigenom

fördelas ackumulerad vinst och förlust på hypoteksinnehavarna och boets

allmänna del.152 Efter detta rättsfall försämrades alltså hypoteksinnehavares

rätt till utdelning vid konkurs jämfört med tidigare praxis. Statens

möjligheter att få utdelning för skatte- och lönefordringar ökade istället.

(Observera dock att det inte blir fråga om någon ersättning till

lönegarantifonden från konkursmassan, jmf statens andrahandsgrund.)153

Minitube-målet startade en livlig diskussion i litteraturen och flera ställde

sig kritiska till målets utgång. Anna Moberg anser t ex  att

proportioneringsmetoden är svårtillämpad i praktiken. Detta beror  bl a på

att det är mycket svårt att skilja  kostnader som lagts ner på råvaror och

                                                
151 Prop. 1983/84:128 s 53f.
152 Moberg, A. SvJT 1988 108f.
153 Håstad, T och Lambertz, G. A.a s 258f.
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halvfabrikat från kostnader som lagts ner på redan färdiga produkter. Det är

ju endast försäljningsvärdet för de produkter som varit råvaror eller

halvfabrikat vid konkursutbrottet, men därefter förädlats, som ska fördelas

ut. Problem kan då uppstå för konkursförvaltaren om denne vid

försäljningen av en verksamhet mottar en summa som inkluderar hela

varulagret. Varulagret kan ju omfatta produkter som var helt färdiga vid

konkursutbrottet, produkter som tillverkats under konkursen av de råvaror

och halvfabrikat som fanns och slutligen produkter om framställts

uteslutande av material som konkursboet köpt. Det är vidare osäkert vilket

tillämpningsområde proportioneringsmetoden har.154 Minitube-målet avsåg

ett tillverkningsföretag. Går ett tjänsteproducerande företag i konkurs och

verksamheten fortsätter, har hypoteksinnehavarna förmånsrätt i vad som

tjänats  in på kundfordringarna vid konkursutbrottet (jmf NJA 1973 s 635).

Troligtvis ska proportioneringsmetoden användas vid beräkningen av den

intjänade fordringens värde på konkursdagen.155 Enligt RH 1994:126 ska

principerna fastställda i NJA 1982 s 900 tillämpas även vid beräkningen av

företagshypoteks andel av försäljningsintäkterna vid fortsatt drift av

detaljistföretag i konkurs.

Enligt NJA 1991 s 755 ska förvaltarens arvode för fortsatt drift belasta

hypoteksinnehavarna tillså stor del som motsvarar hypotekets andel av

driftöverskottet.

Det har i doktrinen antagits att hypoteksinnehavare ska få

räntekompensation och annan ersättning om hypoteksunderlaget används för

att tillverka produkter som inte kommer att ingå i underlaget. Håstad och

Lambertz anser att en spärregel, som innebär att inteckningshavare aldrig

ska kunna förlora på att rörelsen drivs vidare under konkursen, bör

tillämpas.156 NJA 1993 s 120 gällde frågan om borgenär med säkerhet i form

av pantbrev i tomträtt och i form att företagsinteckning skulle tillföras

särskild kompensation för att tomträtten och egendom som omfattades av

företagsinteckningen använts i fortsatt drift under konkursen. HD besvarade

denna fråga nekande. Såväl Håstad som Walin har ställt sig kritiska till

målets utgång.157 Enligt Walin kan torde man dock av HD:s motivering

                                                
154 Moberg, A. A.a s 109ff.
155 Håstad, T. A.a s 371.
156 Håstad, T och Lambertz, G. A.a s 282ff.
157 Håstad, T. A.a s 372 och Walin, G. A.a  s 159.
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kunna dra den slutsatsen att ersättning skulle kunna utgå om den använda

egendomen minskat i värde genom slitage eller därmed jämställt.158

Minitube-målet har som sagts debatterats flitigt i doktrinen och ett otal

följdfrågor har uppkommit. Som framförts i inledningen   är detta emellertid

inte rätt plats att fördjupa sig i dessa frågor.

����� �1\FNHOSHUVRQI|UVlNULQJ

NJA 1997 s 759 gällde frågan huruvida  en sk

nyckelpersonförsäkring skulle ingå i underlaget för

företagshypotek. Ett bolag hade den 18 mars 1992 försatts i

konkurs. En tidigare delägare i bolaget avled den 6 juni samma

år och nämnda försäkring, tecknad på denna person, utföll med

681 246 kr. Konkursförvaltaren ansåg att beloppet skulle tillfalla

borgenärer med allmän förmånsrätt. Svenska Handelsbanken,

som för en fordran gentemot bolaget erhållit ett

företagshypoteksbrev, yrkade att beloppet istället skulle fördelas

mellan borgenärer med förmånsrätt enligt FRL 5§ st 1 p 2.  Till

stöd för sin talan anförde banken bl a att försäkringen utgjorde

lös egendom och ingick i näringsverksamheten.. Den kunde

utmätas och pantsättas. Banken menade att försäkringen, så

länge försäkringsfall inte inträffat, skulle ses som en villkorlig

fordran. Konkursförvaltaren anförde bl a att underlaget för

företagshypotek, enligt frysningsprincipen, utgörs av  lös

egendom som gäldenären äger vid konkursutbrottet och

eventuell återvunnen egendom. När bolaget försattes i konkurs

fanns ingen fordran på försäkringsersättning.

Tingsrätten fastställde förvaltarens utdelningsförslag och angav

som skäl därför att försäkringen hade kunnat pantsättas och att

försäkringsfallet inträffat efter konkursutbrottet.

Hovrätten ansåg att försäkringen inte hade kunnat pantsättas

genom inteckning, men att den varit utmätningsbar.

Undantagsreglerna i FHL 2:1 st 2 hindrade därmed inte att

                                                
158 Walin, G. A.a. s 159.
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försäkringen omfattades av företagshypoteket. Enligt NJA 1982

s 900 omfattar emellertid företagshypotek endast

företagsinteckningsbar egendom som fanns vid konkursbeslutet.

Försäkringen kunde inte överlåtas eller återköpas av bolaget.

Fordran uppkom först vid delägarens död den 6 juni 1992. Innan

detta datum hade bolaget inte kunnat göra gällande något

anspråk gentemot försäkringsbolaget, varför försäkringen inte

haft något ekonomiskt värde för bolaget vid konkursbeslutet.

Ersättningen utgjorde inte heller substitut för egendom som

omfattades av företagshypoteket. Bankens överklagande

lämnades därför utan bifall.

Högsta domstolen fastställde hovrättens beslut.

Först är kanske på sin plats att säga att tanken med en

nyckelpersonförsäkring är att ett företag ska kunna försäkra sig mot de

ekonomiska konsekvenser det drabbas av om en viktig person för företaget

avlider eller blir livsvarigt arbetsoförmögen.159 Vad därefter gäller själva

domslutet, torde en del saker vara värda att kommentera. Banken ville att

försäkringen innan utfallet skulle betraktas som en villkorlig fordran, vilken

utgjordes av en i förväg bestämd ersättning som under vissa förutsättningar

utbetalades  och där surrogatvärdet utgjordes av ersättningen vid

försäkringsfallet. Vid sakförsäkring tillfaller ersättningen de som har

säkerhet i egendomen och banken menade att samma borde gälla beträffande

den i målet aktuella försäkringen. Banken tillade även i hovrätten att det var

ovidkommande att försäkringsfallet inträffat efter konkursbeslutet, eftersom

det avgörande istället var att försäkringsavtalet var ingånget dessförinnan

och att den villkorade fordringen uppkom vid detta avtalsslut. Hovrätten

ansåg dock, som sagt, varken  att bolaget vid konkursutbrottet  kunde göra

gällande någon fordran mot försäkringsbolaget eller att ersättningen

utgjorde substitut för egendom som omfattades av förmånsrätten.

Jag är benägen att hålla med hovrätten. En fordran som kunde göras

gällande gentemot försäkringsbolaget  måste anses ha uppkommit först vid

den försäkrades död.  Eftersom personen ifråga avled efter konkursen ska,

enligt frysningsprincipen, försäkringsersättningen inte ingå i underlaget för

bankens företagshypotek. Bankens invecklade resonemang om att
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försäkringen skulle ses som en villkorlig fordran godtages alltså inte.

Eftersom försäkringen var tecknad på en person, kan det inte heller anses att

utbetalningen var substitut för egendom som omfattades av

företagshypoteket. Delägaren utgjorde ju inte lös egendom, som enligt FHL

2:1 ingick i underlaget för företagshypotek! Man kan därför inte, som

banken framfört, sätta likhetstecken mellan rättsverkningarna av sak- och

personförsäkring. Sammanfattningsvis torde det alltså inte ha kunnat bli

någon annan utgång i målet, men kanske kunde HD utvecklat domskälen

något och inte bara fastställt hovrättens beslut .

Slutligen kan påpekas att tingsrätten  som skäl för sitt beslut bl a  anförde att

försäkringen hade kunnat pantsättas. Enligt min mening är detta inte ett

tungt vägande skäl. Visserligen sades det i förarbetena till FL att endast

sådan egendom som inte alls eller endast med olägenhet kunde tillgodogöras

för kreditändamål skulle omfattas av företagsinteckning. Vid införandet av

FHL  ville man dock lätta  på denna princip.160 Mycket av den egendom som

omfattas av företagshypotek enligt FHL 2:1 kan också kan pantsättas, t ex

kundfordringar. Dessa kan pantsättas genom factoring,  men

egendomskategorin ingår ju ändå  i underlaget för företagshypotek.

                                                                                                                           
159 Se bankens anförande i tingsrätten.
160 SOU 1981:76 s 78.
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��� c7(59,11,1*

����� �6DPPD�VWDWXV�SULQFLSHQ

En intressant fråga är om vad som återvinns ingår i underlaget för

företagshypotek. Saken diskuteras inte i förarbetena. Enligt FL ingick endast

de fordringar som räknades upp i lagtexten, varför det då var klart att

återvinningsanspråk LQWH omfattades av företagsinteckning. Huvudregeln i

FHL är, som tidigare sagts, att alla fordringar ingår i underlaget för

företagshypotek. Det kan dock anses tveksamt om ett återvinningsanspråk

verkligen uppfyller rekvisiten i FHL 2:1 st 1 eller att all egendom som

återvinns ska tillfalla borgenärer med företagshypotek. I doktrinen har

majoriteten ansett att återvunnen egendom ska få samma status som den

hade före återvinningen. Om egendom som omfattades av företagshypotek

återvinns ska den därmed utdelas till hypoteksinnehavare (med avdrag för

eventuella kostnader).161

Frågan hur återvunnen egendom ska fördelas mellan borgenärer

i en konkurs torde numera definitivt ha besvarats genom NJA

1989 s 736. En konkursförvaltare hade här framställt

återvinningsanspråk mot en borgenär. Förlikning träffades och

borgenären betalade 460 000 kr till konkursboet. Tvisten i målet

gällde hur denna summa skulle utdelas i konkursen. Svenska

Handelsbanken hävdade såsom hypoteksinnehavare att summan,

med avdrag för konkurskostnader, skulle tillfalla banken. Till

stöd för sin talan anförde den bl a att den latenta

återvinningsfordringen vid konkursutbrottet ingick i gäldenärens

förmögenhetsmassa och fordringen måste även anses ha tillhört

dennes verksamhet. Staten menade emellertid att medlen skulle

tillkomma borgenärer med allmän förmånsrätt och uttalade bl a

att en återvinningsfordran inte kan hänföras till begreppet

rörelsefordran i näringsverksamhet.

                                                
161 Lennander, G. JT 1990-91 s 78f.
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Alla instanser lämnade bankens talan utan bifall. I Hovrättens

beslut, vilket också fastställdes av Högsta domstolen, framhölls

att egendom som återvinns till konkursbo ingår i underlaget för

företagshypotek RP�den återvunna egendomen är av sådant slag

att den omfattas av företagshypotek. En återvinningsfordran

omfattas LQWH som sådan av företagshypotek. Den återvunna

rättshandlingen var en betalning av konkursgäldenären, gjord

med vanliga betalningsmedel. Sådan egendom omfattas inte av

företagshypotek och beloppet ska därför tilldelas borgenärer med

allmän förmånsrätt.

Rättsfallet bekräftade alltså den i doktrinen intagna ståndpunkten. Det

avgörande är alltså vilken egendom en återvinningstalan avser. Återvunnen

egendom ska behandlas och fördelas som om den återvunna rättshandlingen

aldrig utförts. Ett av återvinningsinstitutets syften är också att återställa den

situation som rådde före en viss transaktion. Detta syfte skulle förfelas om

borgenärer med företagshypotek skulle ges förmånsrätt i all egendom som

återvinns, eftersom säkerheten då skulle gälla i ett större underlag än före

transaktionen.

Om egendomen vid tidpunkten för rättshandlingen kunde omfattas av

företagshypotek, ska den alltså ingå i hypoteksunderlaget. Frågan är då vad

som gäller när företagshypoteket inte var upplåtet vid tidpunkten för

rättshandlingen. Eftersom  rättshandlingen, när den utfördes, inte var till

nackdel för en sådan borgenär menar Lennander att prejudikatets

tillämpningsområde bör begränsas till egendom som vid tidpunkten för

transaktionen var föremål för företagshypotek.162

������� �*RWWVNULYQLQJVUHJHO

Återvunnen egendom ska alltså få samma status som den utgivna

egendomen hade. Om egendomen återställs in natura eller  om dess värde

ersättes genom betalning torde var ovidkommande. Samma status-principen

har dock en svaghet. Ponera att  gäldenären  sålt en maskin värd 50 000 kr

för 25 000 kr och att rättshandlingen återvinns enligt KL 4:5. Enligt
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ovannämnda princip ska maskinen eller ersättningen för dess värde tilldelas

hypoteksinnehavarna. För att återfå maskinen måste emellertid konkursboet

återbära den av återvinningssvaranden erlagda köpeskillingen, dvs 25 000

kr. Beloppet tas ur boets allmänna del.  Enligt Håstad måste det anses

olämpligt att borgenärer med företagshypotek tjänar  50 000 kr på

återvinningen, medans borgenärer med sämre förmånsrätt förlorar 25 000 kr.

Återvinningen företas ju inte för att rätta en förskjutning mellan

borgenärerna, utan för att gäldenären överlåtit egendom till underpris. Han

föreslår därför att samma status-principen kompletteras med en

gottskrivningsregel. Denna innebär att det belopp som tas ur boets allmänna

del och ges till återvinningssvaranden ska vid egendomens försäljning

gottskrivas den allmänna delen. Applicerat på nämnda exempel medför

regeln att hypoteksinnehavarna tjänar 25 000 kr och att borgenärer med

sämre förmånsrätt inte tjänar, men inte heller förlorar något.163

Jur kand Jan Byström har angripit den till synes allmänt antagna samma

status-principen. Även då denna kompletteras men den beskrivna

gottskrivningsregeln, anser han att principen leder till ett oriktigt resultat.

Hypoteksinnehavares säkerhet avser ett växlande underlag och de måste

därför acceptera att gäldenären säljer viss egendom. Hade denne tagit fullt

betalt för t ex den ovannämnda maskinen, hade överlåtelsen varit

oangripbar. Han menar därför att man rubbar förmånsrättsordningen om

man återupplivar hypoteksinnehavarnas förlorade säkerhet. Det är istället de

allmänna borgenärerna som lidit skada, eftersom det kontanta tillskottet

blivit för litet. Det är därför dessa som ska få tilläggsvederlaget.

Hypoteksinnehavarna ska bara ha förmånsrätt i det som återvinns när

grunden för återvinningen är att rättshandlingen skadat dessa. Som exempel

därpå nämner han att näringsidkaren sålt hela varulagret utan att först tala

med hypoteksinnehavarna eller säkerställa deras rätt. Återvinns sådan

egendom till konkursboet ska den tilldelas innehavare av företagshypotek.164

Walin & Palmer framhåller att även om företagshypotek gäller i ett växlande

underlag, måste en näringsidkare som belånat sin näringsverksamhet genom

att upplåta företagshypotek, anses ha ett visst ansvar gentemot

                                                                                                                           
162 Lennander, G. JT 1990-91 s 80.
163 Håstad, T. A.a s 364 och Byström, J. SvJT 1991 s 627f.
164 Byström, J. SvJT 1991 s 632ff och Håstad, T. A.a s 364f.
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hypoteksinnehavarna. Om näringsidkaren t ex skänker bort en maskin eller

säljer den  till underpris har han brustit i ansvaret mot dessa. De anser därför

att samma-statusprincipen, kompletterad med en gottskrivningsregel, står

sig. Skulle denna vid något tillfälle leda till ett oskäligt resultat, anser de att

jämkning enligt KL 4:17 måste kunna ske.165

Byström har förvisso rätt i att företagshypotek gäller i ett växlande underlag,

men man måste komma ihåg att ett syfte med återvinning är att återställa

förhållandena som rådde före rättshandlingen. Om egendomen dessförinnan

omfattades av företagshypotek, borde den alltså även efter det att

egendomen återvunnits ingå i hypoteksunderlaget

����� �cWHUYLQQLQJ�DY�XSSOnWHW�I|UHWDJVK\SRWHN

Ett lämnat företagshypoteksbrev kan återvinnas enligt KL 4:5 eller 4:12.

Eftersom KL 4:12 inte kräver någon bevisning om insolvens och ond tro,

bör konkursförvaltaren först undersöka om denna paragraf är tillämplig.

Säkerställande genom företagshypotek ska enligt KL 4:12 gå åter om

hypoteket inte var betingat vid skuldens tillkomst eller säkerheten lämnats

med dröjsmål. (Beträffande tidsfrister; se paragrafen.) För att återvinning

enligt KL 4:5 ska kunna ske krävs att den borgenär som fått företagshypotek

hade en tidigare osäkrad fordran eller hade sämre förmånsrätt, och att

säkerställandet gynnat denne på ett otillbörligt sätt samtidigt som gäldenären

vid säkerställandet var eller därigenom blev insolvent och borgenären  i alla

fall bort inse detta och omständigheterna som gjorde rättshandlingen

otillbörlig.

NJA 1983 s 737  gällde fråga om återvinning av två

företagsinteckningar som en gäldenär lämnat som säkerhet för

förfallna skattefordringar samtidigt som förhandlingar om en

ackordsuppgörelse med oprioriterade borgenärer pågick. Då

skattefordringarna var förenade med bästa allmänna förmånsrätt,

hade säkerställandet endast medfört nackdel för

företagsinteckningshavare med sämre rätt. Med hänsyn till

                                                
165 Walin, G och Palmer, E. Konkurslagen. s 170f.
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bakgrunden till säkerställandet ansåg HD emellertid att staten

LQWH gynnats på ett otillbörligt sätt.

Lennander anser att många faktorer talar för att målets utgång var riktig.

Staten hade kunnat ta emot betalning för fordringarna utan att riskera

återvinning, se KL 4:1 p 1. Den hade även kunnat försätta gäldenären i

konkurs och då sannolikt fått full utdelning, på bekostnad av oprioriterade

borgenärer. Slutligen, fanns det vid tidpunkten för säkerställandet full

täckning för samtliga företagsinteckningshavare.166

����� �cWHUYLQQLQJ�YLG�PLQVNDW�HOOHU�|NDW
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Återigen måste här påminnas om att företagshypotek gäller i ett växlande

underlag. En återvinningstalan kan dock vid vissa tillfällen vara befogad.

Om hypoteksegendomen drastiskt minskar, har hypoteksinnehavaren

visserligen enligt FHL 2:7 rätt att erhålla betalning för sin fordran i förtid.

Återvinning kan dock aktualiseras när det är för sent för

hypoteksinnehavaren att ingripa, t ex i samband med konkursutredning.

Återvinning kan givetvis även avse den motsatta situationen, dvs att en

gäldenär före konkursen ökar den företagsintecknade egendomen på

bekostnad av sina övriga tillgångar och därmed till nackdel för andra

borgenärer i konkursen. Nämnda fall kan återvinnas enligt KL 4:5 om

rekvisiten är uppfyllda. Det måste emellertid poängteras att det måste röra

sig om extraordinära åtgärder från gäldenärens sida, eftersom det som sagts

hör till företagshypotekets natur att underlaget förändras.167 Att gäldenären

nära konkursutbrottet t ex förvärvar råmaterial för kontanter eller förädlar

halvfabrikat innebär YDQOLJWYLV LQWH att ökningen av underlaget kan

återvinnas.168

                                                
166 Lennander, G. Återvinning i konkurs. 2 uppl Stockholm 1994 s 155f.
167 Lennander, G. Återvinning i konkurs. s 316.
168 Håstad, T. A.a s 373.
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Här kommer nu att redovisas för två fall där gäldenären strax innan

konkursutbrottet betalat borgenär med företagshypotek med medel erhållna

ur hypoteksegendomen. Huvudfrågan var naturligtvis om dessa

rättshandlingar kunde återvinnas till boet.

I NJA 1990 s 562 hade ett bolag ett checkkonto med kredit på

300 000 kr i SE-banken. Denna hade som säkerhet för krediten

erhållit  företagsinteckningar om samma belopp.

Inteckningsunderlaget utgjordes till stor del av bolagets

kundfordringar. Banken hade fullmakt att från postgirot till

bolagets checkkonto överföra belopp insatta av kunderna, vilket

också skedde ungefär en gång i månaden. På konkursdagens

morgon överförde banken 180 000 kr från bolagets postgiro till

dess checkkonto. Bolagets skuld till banken minskade

därigenom med samma belopp. Summan avsåg inbetalningar för

kundfordringar. Konkursboet yrkade att beloppet skulle

återvinnas enligt KL 4:5  eftersom banken på ett otillbörligt sätt

gynnats framför andra borgenärer. Banken bestred käromålet och

anförde att beloppet avsåg betalning för kundfordringar, i vilka

banken hade förmånsrätt pga företagsinteckning.

HD konstaterade att postgirot varit avsett att användas för olika

slag av in- och utbetalningar. Bolaget var inte avskuren från

rådigheten över medlen på kontot. Principerna om surrogation

kunde därför inte bli tillämpliga beträffande enskilda

inbetalningar till kontot. Rättshandlingarna kunde inte heller ses

som en sammanhängande transaktion, likställd med betalning

från kunden direkt till banken. Banken ansågs därför inte ha haft

någon säkerhet eller förmånsrätt i det överförda beloppet.

Överföringen hade missgynnat andra borgenärer och avsåg ett

betydande belopp. Den ansågs ha inneburit ett otillbörligt

gynnande av banken.
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Först bör betonas att medel på postgiro inte omfattas av företagsinteckning.

Enligt rättsfallet hade borgenärens rätt emellertid kunna bevarats på två sätt.

Det ena var att medlen sågs som surrogat för säkerheten, och det andra att

förfarandet betecknades som en sammanhängande transaktion. Kraven för

surrogation borde ha varit uppfyllda om postgirot bara använts för

kundfordringar och gäldenärens rådighet över medlen varit avskuren. Att

förfarandet inte heller sågs som en sammanhängande transaktion torde enligt

Lennander bero på att det handlade om ett allmänt arrangemang, där den

ifrågavarande betalningen endast var en av flera och att andra betalningar

fritt kunde disponeras av gäldenären mycket längre än som skett vid den i

målet aktuella betalningen.169

I NJA 1996 s 624 hade ett bolag som sålde kontorsprodukter

avyttrat egendom som ingick i underlaget för företagshypotek.

Svenska Handelsbanken, innehavare av företagshypotek med

bästa rätt i bolagets näringsverksamhet, godkände försäljningen.

Hela summan, över 400 000 kr, betalades samma dag till

banken. Drygt en vecka senare försattes bolaget i konkurs.

Konkursboet yrkade att banken skulle förpliktigas att till boet

betala drygt 80 000 kr. Som grund för käromålet åberopades bl a

att betalningen upp till det yrkade beloppet varit till nackdel för

borgenär med bättre rätt än banken. Partiell återvinning skulle

därför ske, i första hand enligt KL 4:5 och i andra hand enligt

KL 4:10. Banken bestred käromålet.

HD framhöll att försäljningen av hypoteksegendomen skett i

samråd med banken, att syftet var att banken skulle få betalt för

sin fordran och att gäldenärsbolaget efter det att köpeskillingen

mottagits direkt vidarbefordrade summan till banken.

Förfarandet ansågs därför vara en sådan sammanhängande

transaktion som kunde jämställas med betalning direkt ur

hypoteksegendomen. Betalningen var emellertid till nackdel för

en borgenär med hyresfordran som hade bättre förmånsrätt än

banken, se FRL 5§ st 1 p 1. Dennes skada beräknades även med

hänsyn till konkurskostnaderna, eftersom dessa enligt FRL 15§

har bättre förmånsrätt än hyresfordringen. Domstolen fann att en

                                                
169 Lennander, G. Återvinning i konkurs. s 122.
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partiell återvinning motsvarande skadans belopp var tillåten och

biföll bankens yrkande.

Här ansågs alltså, till skillnad från NJA 1990 s 562, att tillvägagångssättet

kunde ses som en sammanhängande transaktion. Det berodde på att

sambandet mellan försäljningen och betalningen till borgenären i det senare

fallet  var mycket starkare än sammanhanget mellan transaktionerna i det

första målet. Eftersom det i NJA 1996 s 624 fanns en borgenär med bättre

rätt till säkerheten, var betalningen emellertid till nackdel för denne.

Beloppet kunde därför återvinnas till konkursboet.

Rättsfallen visar även följderna av att kassa- och bankmedel inte omfattas av

företagshypotek, vilket diskuterats på ett antal ställen i uppsatsen. (Se även

nästa kapitel.)



80

��� 6800(5,1*

Från en borgenärs synvinkel innebär säkerhet i form av företagshypotek bl a

följande QDFNGHODU:170

• Säkerheten gäller i ett växlande underlag. Detta kan snabbt urholkas
genom t ex försäljning av inventarier och factoring. När inbetalning sker
för kundfordringar och övriga fordringar försvinner de ur
hypoteksunderlaget.

• Det är svårt att utifrån ett företags bokslut avgöra om maskinerna och
inventarierna utgör lös eller fast egendom. För detta krävs vanligtvis
juridisk hjälp.

• Tillgångarna är ofta övervärderade i  de bokslut som legat till grund för
värderingen av företagshypoteket.

• Egendom som kan utgöra underlag för företagshypotek har i allmänhet ett
lågt värde i en obeståndssituation.

• Vid utmätning av hypoteksegendom för annan borgenärs fordran, har
denna företräde till betalning framför hypoteksinnehavare om betalning
till den senare anses obehövlig för att trygga dennes rätt. I gäldenärens
konkurs har, enligt FRL,  bl a borgenärer med panträtt företräde till
utdelning framför borgenärer med företagshypotek.

Pga vad som anförts är borgenärerna försiktiga när de värderar

hypoteksegendom. Normalt värderas egendomen till ungefär 50% av deras

sammanlagda bokförda värde vid värderingstidpunkten.171

Givetvis finns det också många I|UGHODU med företagshypotek. Som exempel

kan nämnas:

• Företagshypotek är en ”starkare” kreditsäkerhet än dess föregångare,
företagsinteckning. Enligt FHL är all näringsidkarens lösa egendom som
tillhör den intecknade verksamheten hypoteksunderlag, såvida inte

                                                
170 Tegin, Å. Kredithandboken. 2 uppl Stockholm 1997 s 238ff.
171 Tegin, Å. A.a  s  240f.
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undantag gjorts i lagen. Alla fordringar utom bankmedel ingår i
underlaget för företagshypotek.

• Hypoteksinnehavaren har särskild förmånsrätt (enligt FRL 5 § st 1 p 2)
vid utmätning hos gäldenären och i dennes konkurs.

• Eftersom företagshypotek gäller i ett växlande underlag, kan detta utökas
genom att näringsidkaren t ex köper material för kontanter.

• Det finns regler som skyddar hypoteksinnehavaren mot att hans säkerhet
försämras i alltför hög grad, se bl a  FHL 2:2-4 och 7.

• För gäldenären innebär möjligheten att få kredit mot lämnande av
företagshypoteksbrev den fördelen att egendomen ändå kan användas i
rörelsen. Om egendomen istället pantsätts, krävs tradition (om inte
registrering enligt LkL görs) för att borgenären ska få sakrättsligt skydd.

Som med allting annat finns det alltså för- och nackdelar även med

företagshypotek. Troligtvis önskar de flesta hypoteksinnehavare att

säkerheten även omfattade  kassa- och bankmedel. Det som talar för en

sådan utvidgning  av underlaget, är framför allt att företagshypoteket

förstärks ytterligare som kreditsäkerhet. Hypoteksinnehavare behöver då inte

oroa sig för att viss egendom omvandlas till kontanter, eftersom

företagshypoteket även skulle omfatta  den senare egendomskategorin. Det

blir därmed lättare för borgenärer att bedöma underlagets värde.

Tillfälligheter skulle inte heller bli avgörande, t ex om gäldenären precis fått

betalt för ett stort antal kundfordringar. NJA 1990 s 562 och 1996 s 624

visar också att undantaget för kontanter och banktillgodohavanden skapar

särskilda återvinningssituationer. Genomförs utvidgningen förbättras alltså

näringsidkares möjligheter att få kredit mot lämnande av

företagshypoteksbrev.

Huvudskälet mot en sådan här utvidgning av hypoteksunderlaget är att det

inte skulle bli mycket kvar för borgenärer med sämre förmånsrätt och

oprioriterade borgenärer. Än så länge har lagstiftaren ansett att detta väger

tyngre än fördelarna med en utvidgning av underlaget. Vilken egendom som

ska ingå i underlaget för företagshypotek och viken förmånsrätt denna

kreditsäkerhet ska ha, är emellertid inte bestämt för all framtid. Kommande

utredningar får ge svar på dessa och andra frågor. Den som lever får se!
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Offentligt tryck

Prop. 1966:23 med förslag till lag om företagsinteckning m.m.
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SOU 1964:10 Företagsinteckning, förslag av förlagsinteckningskommittén.
SOU 1981:76 Företagshypotek, slutbetänkande av utredningen angående
företagsinteckning.
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Insolvensutredningen.
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