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Summary 

A frequently discussed topic among Swedish legal scholars is the Swedish 

system concerning perfection of rights in rem, i.e. the requirements which 

must be fulfilled if a purchaser or pledgee is to become protected against all 

third parties’ rights on the sellers or pledgors’ side.  

 

A new government committe proposes a legally defined principle of 

contract regarding purchases of goods, i.e. the purchaser is protected against 

the third parties on the sellers’ side when signing a contract. The committee 

also proposes a new law on pledges, according to which the pledgee 

becomes protected against the pledgors’ third parties after a registration into 

a public register and advertisement in “Post- och Inrikes tidningar”.  

 

This is a rather radical change from the current system where a buyer is 

protected against the third parties on the sellers’ side when the sold or 

pledged item is cut off and/or transferred to the buyer (a principle of 

traditio).  

 

The security assignment of goods is a type of transaction that according to 

Swedish law has characteristics of both a purchase and a pledge. According 

to now governing principles, a security buyer has a right to separation in the 

case of a security seller’s bankruptcy, but a security seller only has a 

preferential right in the case of the security buyer’s bankruptcy.  

 

According to the proposal a security assignment now will be considered and 

treated as a pledge. But, since there will two kinds of perfection 

requirements to achieve protection, there will be new problems for the 

adjudication, since they now have to make distinctions whether a transaction 

is considered a purchase or a pledge.  
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When analysing the effects of the proposal the author sees positively on the 

fact that security assignments fully will be considered as a pledge. However, 

since there will be a problem of distinction for the adjudication, it is 

unsatisfying that the proposal doesn’t contain any information how to make 

the difference between a purchase and a security assignment.  

 

The author also finds that the risk of fiduciary pledges will be more 

common to be unsatisfying. However, with a more modern pledge 

regulation than the one proposed, perhaps in the form of a notice filing 

system, the incentive to make security assignments to avoid the perfection 

requirements for pledges will be far smaller.   
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Sammanfattning 

En övergång från traditionsprincipen till avtalsprincipen för att uppnå 

sakrättsligt skydd avseende köp av lösöre har diskuterats en längre tid. 

Traditionsprincipens innebörd kan sägas vara att en köpare uppnår 

sakrättsligt skydd då köparen har fått varan i sin besittning, eller annars 

avskurit säljaren från dennes rådighet över varan. I en nyligen presenterad 

utredning så föreslår Lösöreköpskommittén att man avseende köp ska 

övergå till en lagstadgad avtalsprincip och avseende pant ett 

registreringsförfarande. Avtalsprincipens innebörd är att en köpare uppnår 

sakrättsligt skydd redan genom avtalet.  

 

En säkerhetsöverlåtelse utgör ett formellt köp men funktionellt fungerar den 

som ett pantavtal. I arbetet granskas säkerhetsöverlåtelsens ställning enligt 

gällande rätt samt vilken ställning den skulle ha ifall utredningsförslaget 

skulle bli verklighet. Det konstateras att säkerhetsöverlåtelsen idag är att 

anse som ett mellanting mellan köp och pant, eftersom en säkerhetssäljare 

åtnjuter rättigheter likt de för en panträtt vid en säkerhetsköpares konkurs, 

medan en säkerhetsköpare åtnjuter separationsrätt vid en säkerhetssäljares 

konkurs, likt vid ett köp.  

 

Eftersom det enligt gällande rätt är samma sakrättsliga moment för både 

pant och köp har det inte gjorts någon direkt skillnad mellan vad som är en 

säkerhetsöverlåtelse och vad som är en omsättningsöverlåtelse. Enligt 

utredningsförslaget kommer säkerhetsöverlåtelser inte omfattas av lag om 

rätt till köpt lösöre, som endast ska vara tillämpliga vid verkliga 

omsättningsöverlåtelser.  

 

I analysen konstateras att utredningsförslaget medför att 

säkerhetsöverlåtelser kommer hänföras till pant istället för att vara en 

särskild avtalstyp, men att det istället inom rättstillämpningen kommer 

uppkomma gränsdragningsproblem mellan omsättningsöverlåtelser och 
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säkerhetsöverlåtelser. Dessa löses praktiskt genom presumtionsregler och 

bevisbörderegler.  

 

I uppsatsens slutsats menas att en övergång till avtalsprincipen är att föredra, 

även om risken för förtäckta pantavtal i formen av säkerhetsöverlåtelser 

kommer öka. En åtgärd för att motverka detta är ett mer modernt och 

lättillgängligt pantregister i linje med de notice filing system som finns i 

många andra länder.  
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Förord 

Jag vill här passa på att tacka min handledare Jesper Blomberg för god 

vägledning och kloka råd under uppsatsens gång.  

 

Johan Reimer 

Lund den 24 maj 2016 
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 

Idag gäller traditionsprincipen avseende överlåtelser och pantsättning av 

lösöre. Denna innebär i korthet att en köpare uppnår skydd mot säljarens 

borgenärer först i och med att lösöret traderas, dvs. fysiskt övergår i 

besittning till köparen. Som alternativ till tradition är det möjligt att vid 

överlåtelser även använda sig av ett registreringsförfarande enligt lagen 

(1845:50 s.1) om handel med lösören, som köparen låter i säljarens vård 

kvarbliva (LKL).  

 

I september 2013 tillsattes en utredning för att överväga om Sverige bör gå 

över till en avtalsprincip, som innebär att en köpare uppnår sakrättsligt 

skydd redan i och med avtalet med säljaren.1 Lösöreköpskommittén 

(utredningen) presenterade sina förslag i ”Lösöreköp och registerpant”2 

(utredningsförslaget). Utredningen föreslår att man avseende köp av lösöre 

ska övergå till en lagfäst avtalsprincip och avseende pantsättning ett 

registreringsförfarande.  

 

En säkerhetsöverlåtelse är till formen ett köp men syftet med överlåtelsen är 

densamma som vid en pantsättning, dvs. att skapa säkerhet för en viss 

förpliktelse. Då utredningsförslaget innebär två olika sakrättsliga moment 

kommer säkerhetsöverlåtelsen innebära en problematisk rättsfigur om 

förslagen genomförs.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka och kritiskt granska den rättsliga 

regleringen av säkerhetsöverlåtelser enligt nu gällande rätt och enligt 

                                                 
1 Dir 2013:28.   
2 SOU 2015:18 Lösöreköp och registerpant. Betänkande av lösöreköpskommittén.  
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utredningsförslaget, och bemöta de problem som en sådan ordning kan 

komma att medföra. För att uppnå syftet med uppsatsen har arbetet med 

uppsatsen utgått från följande frågeställningar.  

 

Vad är skillnaden mellan omsättningsöverlåtelse, pantupplåtelse och 

säkerhetsöverlåtelse? 

- Enligt gällande rätt? 

- Enligt utredningsförslaget? 

 

Är regleringen av säkerhetsöverlåtelser ändamålsenlig? 

- Enligt gällande rätt? 

- Enligt utredningsförslaget? 

1.3 Avgränsningar 

Arbetet med denna uppsats är avgränsat till lösöre, dvs. inte fast egendom 

eller lös egendom som inte utgör lösöre (exempelvis immaterialrätter eller 

hus på ofri grund). Rättsfall avseende lös egendom som inte utgör lösöre 

används dock i viss mån för att tydliggöra hur säkerhetsöverlåtelsen 

klassificeras. Den avser dessutom enbart kommersiella förhållanden mellan 

näringsidkare. Detta är också i linje med de förslag som utredningen 

presenterat.  

 

De typer av lösöre som är föremål för specialreglering sakrättsligt, 

exempelvis skepp och luftfartyg, berörs inte heller i uppsatsen. 

 

För att uppsatsen inte ska bli alltför omfattande berörs allmänna principer 

kring sakrättsligt skydd vid köp och pantsättning i den mån det krävs för att 

förstå sammanhanget. Vidare berörs inte de aspekter kring 

säkerhetsöverlåtelser som rör omsättningsskydd, utan enbart de aspekter 

som rör borgenärsskydd.   
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1.4 Perspektiv och metod 

De perspektiv som används i uppsatsen är ett partsperspektiv, ett 

tredjemansperspektiv (övriga borgenärer) samt ett rättstillämparperspektiv.  

 

Genom att använda mig av ett partsperspektiv respektive ett 

tredjemansperspektiv identifieras deras intressen för att sedan jämföra dessa 

med gällande rätt och utredningens förslag. Då jag även använder mig av ett 

rättstillämparperspektiv skapas förutsättningarna för en så heltäckande 

analys som möjligt. Ett rättstillämparperspektiv kan sägas vara ett sätt att 

identifiera praktiska problem som uppkommer med en viss reglering. 

 

Arbetet med framställningen har gjorts genom den rättsdogmatiska 

metoden. Metoden innebär att man genom allmänt accepterade rättskällor, 

exempelvis lagstiftning, rättspraxis och juridisk doktrin, söker svaret på ett 

rättsligt problem.3 I analysen har jag även använt mig av en kritisk 

rättsdogmatisk metod eftersom jag då menar att undersöka om gällande rätt 

är tillfredställande. Denna metod passar väl in på denna uppsats eftersom 

uppsatsen syftar till att göra en kritisk granskning och analys av 

säkerhetsöverlåtelsens roll och betydelse i svensk rätt.4 

1.5 Forskningsläge 

Säkerhetsöverlåtelse som fenomen är ingen nyhet, men då den nuvarande 

regleringen inte har medfört att grundläggande frågeställningar kring 

säkerhetsöverlåtelser har ställts på sin spets i rättstillämpningen består 

mycket av den juridiska forskningen på området av äldre doktrin.  

  

Vissa nyare framställningar berör säkerhetsöverlåtelsen, men det enda 

verket på området som specifikt rör säkerhetsöverlåtelser är Karlbergs 

                                                 
3 Kleineman (2013) s. 21. 
4 Ibid. s. 39.  
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monografi från 1959.5 Standardverken på området hänvisar i stora delar till 

Karlberg avseende säkerhetsöverlåtelser. 

1.6 Material 

Som material har jag använt offentligt tryck och litteratur på området samt 

källor i form av praxis. Jag har även tagit del av otryckt material i form av 

remissvar. 

 

För att belysa hur de olika konstruktionerna används i praktiken har jag 

använt mig av rättsfall, samt för den rättsliga bedömningen utgått från 

standardverk på området. Då en del av uppsatsen redogör för 

utredningsförslagen och konsekvenserna för säkerhetsöverlåtelser, är det 

naturligt att jag då huvudsakligen använt mig av utredningen, samt i viss 

mån även här av rättsfall och standardlitteratur på området, som belyser de 

problem som uppkommer.  

1.7 Disposition 

Dispositionen av denna uppsats inleds med en deskriptiv del som redogör 

för grundläggande utgångspunkter och vad en säkerhetsöverlåtelse är. 

Därefter beskrivs säkerhetsöverlåtelsens roll enligt gällande rätt. Sedan 

redogörs för utredningens förslag, särskilt då avseende 

säkerhetsöverlåtelser. Slutligen beskrivs vilken roll säkerhetsöverlåtelsen 

kan komma att få och vad detta kommer innebära i det reformerade 

systemet. I den sista delen av uppsatsen görs en analys av gällande rätt, 

utredningsförslaget samt hur ändamålsenlig regleringen av 

säkerhetsöverlåtelser är. Därefter följer en slutsats som besvarar mina 

frågeställningar.  

                                                 
5 Karlgren, Hjalmar (1959), Säkerhetsöverlåtelse enligt svensk rättspraxis, Norstedt. 



 

 

11 

2 Grundläggande 

utgångspunkter 

Sakrätten är ett ur lagstiftningssynpunkt ett tämligen oreglerat område av 

juridiken. Området kan sägas kännetecknas av tredjemanskonflikter över 

egendom, då två av varandra oberoende parter gör oförenliga anspråk mot 

samma egendom. Sakrätten avgör hur dessa konflikter ska lösas.6  

 

En konkurs går i princip ut på att all en gäldenärs egendom tas om hand och 

säljs, och därefter delar borgenärerna på överskottet. Detta kallas även för 

generalexekution och följer av 1 kap. 1 § konkurslagen (1987:672) 

(KonkL).7  

 

Separationsrätt innebär att man har rätt att separera (ta undan) viss egendom 

från konkursgäldenären innan medlen fördelas till övriga borgenärer. 

Exempel på detta är om egendomen tillhör någon annan än 

konkursgäldenären.8 Att endast egendom som tillhör gäldenären kan ingå i 

en konkurs eller utmätning följer av 3 kap. 3 § KonkL och 4 kap. 17-18 §§ 

utsökningsbalken (UB).  

 

I en konkurs med underskott uppkommer det konflikter genom att det efter 

att egendom har separerats inte finns tillräckligt över till alla andra. Denna 

konflikt löses genom förmånsrättsordningen. En förmånsrätt är en rätt att få 

ut visst värde ur en konkurs innan övriga borgenärer kan få betalt. 

Förmånsrätter är reglerade i förmånsrättslagen (1970:979) (FRL) och 

kommer i olika inbördes ordning enligt 9 § FRL.9 

 

                                                 
6 Millqvist (2015) s. 15 f.  
7 Håstad (2000) s. 97. 
8 Ibid. s. 144.  
9 Ibid. s. 128 f.  
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Det skiljs mellan särskild förmånsrätt och allmän förmånsrätt, 2 § FRL. 

Särskild förmånsrätt är knuten till viss egendom, medan allmän förmånsrätt 

är knuten till en viss specifik fordran och gäller i all gäldenärens egendom 

som inte är förenad med särskild förmånsrätt. Exempel på särskild 

förmånsrätt är panträtt och företagshypotek. Exempel på allmän förmånsrätt 

är lönefordringar.10  

 

Utöver detta finns det även oprioriterade fordringar som får utdelning i den 

mån det finns medel kvar efter att egendom har separerats och borgenärer 

med förmånsrätt har fått betalt. Exempel på sådana fordringar är vanliga 

leverantörsfordringar.11 

 

En viktig slutsats som kan dras utifrån detta är att det är mer förmånligt för 

en kreditgivare att ha äganderätt (och därmed separationsrätt i kredittagarens 

konkurs) jämfört med att ha en panträtt (som enbart medger förmånsrätt i 

konkursen). Det finns således ett intresse från en kreditgivare att få 

transaktionen med kredittagaren rubricerad som ett köp istället för en 

pantsättning.12 

 

                                                 
10 Håstad (2000) s. 127 f.  
11 Millqvist (2015) s. 227 f. 
12 Hessler (1973) s. 509.  
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3 Olika former av överlåtelser 

Eftersom en säkerhetsöverlåtelse består i flera olika moment är parterna i 

flera avseenden att anse som säljare, gäldenär och hyrestagare respektive 

köpare, borgenär och uthyrare. I arbetet kommer jag därför genomgående 

använda termerna säkerhetssäljare samt säkerhetsköpare för att beteckna 

parterna i en säkerhetsöverlåtelse. 

 

Innan jag går in djupare på vad som utgör en säkerhetsöverlåtelse ska 

emellertid de vanligaste dispositionerna omsättningsöverlåtelse och 

pantupplåtelse översiktligt förklaras.  

3.1 Omsättningsöverlåtelser 

3.1.1 Vad är en omsättningsöverlåtelse? 

Den vanligaste förekommande typen av överlåtelse är den s.k. 

omsättningsöverlåtelsen. En omsättningsöverlåtelse är en överlåtelse där 

äganderätten går över med ett omsättningssyfte mot vederlag i pengar. Med 

andra ord är en omsättningsöverlåtelse ett köp.13 

 

Det förekommer även omsättningsöverlåtelser som är villkorade med olika 

typer av förbehåll, exempelvis ett återtagandeförbehåll eller 

äganderättsförbehåll. Ett återtagandeförbehåll är ett förbehåll om att säljaren 

får återta egendomen om betalning inte fullgörs, medan ett 

äganderättsförbehåll ofta används vid kreditköp och innebär att säljaren 

förbehåller sig äganderätten till dess att betalning i sin helhet har fullgjorts. 

De sakrättsliga rättsverkningarna av ett återtagandeförbehåll och 

äganderättsförbehåll är desamma, och de används även synonymt i 

litteraturen.14 

                                                 
13 Håstad (2009) s. 27.   
14 Håstad (2000) s. 180 ff. 
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Genom förbehållet får säljaren en form av säkerhet utan besittning av 

föremålet för säkerheten. Anledningen till att man godkänner denna form av 

hypotekariska säkerhetsrätt (säkerhet utan besittning) är att motiven bakom 

förbehållet är att möjliggöra kredit- och avbetalningsköp, vars syfte klart 

skiljer sig från det som motiverar en pantsättning.15 

 

En typ av omsättningsöverlåtelse som används inom näringslivet är sale and 

lease back. Liksom en säkerhetsöverlåtelse är den till formen ett köp där 

egendomen sedan hyrs tillbaka till säljaren av lösöret. Efter hyrestiden finns 

det sedan en möjlighet för säljaren/leasetagaren att köpa tillbaka 

egendomen. Skillnaden gentemot en säkerhetsöverlåtelse är att syftet inte är 

att egendomen ska utgöra en säkerhet för en viss förpliktelse, utan det finns 

ett omsättningssyfte.16 

 

Om äganderätten inte automatiskt går tillbaka till säljaren/leasetagaren när 

ett belopp motsvarande köpeskillingen har betalats i hyra är det att betrakta 

som en omsättningsöverlåtelse. Om den automatiskt går tillbaka är det att 

anse som en säkerhetsöverlåtelse, eftersom det då föreligger ett 

säkerhetssyfte. 

3.1.2 Sakrättsligt moment 

Vid köp av lösöre gäller som huvudregel traditionsprincipen som sakrättsligt 

moment för att uppnå skydd mot säljarens borgenärer. Alternativt kan man 

använda sig av ett registreringsförfarande enligt LKL.17 

 

Traditionsprincipen innebär att en köpare uppnår sakrättsligt skydd då 

egendomen har traderats till köparen. Traditionskravets innebörd kan sägas 

                                                 
15 Håstad (2000) s. 182 f. 
16 Adlercreutz & Pfannenstill (2010) s. 186 f. 
17 Millqvist (2015) s. 133. 
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vara att en köpare uppnår sakrättsligt skydd då köparen har fått varan i sin 

besittning, eller annars avskurit säljaren från dennes rådighet över varan.18 

 

Som alternativt sakrättsligt moment vid köp av lösöre kan man använda sig 

av ett registreringsförfarande enligt LKL. LKL syftar visserligen till att vara 

ett alternativt sakrättsligt moment vid omsättningsöverlåtelser, men i 

realiteten används den främst vid säkerhetsöverlåtelser.19 

 

LKL innebär att en köpare kan registrera ett köp enligt det särskilda 

förfarande som föreskrivs i lagen, och på så sätt uppnå sakrättsligt skydd 

mot säljarens borgenärer vid dennes konkurs utan att traditionskravet är 

uppfyllt. Förfarandet består i att parterna tecknar ett köpeavtal som sedan 

ska kungöras i tidning, lämnas in till Kronofogdemyndigheten och den 

lokala tingsrätten. Därefter ska det förflyta ytterligare 30 dagar innan 

köparen uppnår sakrättsligt skydd.20 

 

Ett återtagandeförbehåll kan göras gällande mellan parterna i enlighet med 

7 § lag (1978:599) om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl. Denna 

bestämmelse tar dock sikte enbart på de obligationsrättsliga förhållandet 

mellan parterna, och således inte de sakrättsliga aspekterna av ett 

avbetalningsköp.21 Ett sakrättsligt giltigt återtagandeförbehåll förutsätter att 

det är allvarligt menat, dvs. om köparen trots förbehållet äger att fritt 

disponera över egendomen kan inte förbehållet ges sakrättslig verkan. Ett 

giltigt återtagandeförbehåll innebär att säljaren kan göra gällande 

separationsrätt vid köparens konkurs.22 

 

Sale and lease back såsom konstruktion förutsätter att det inte förekommer 

någon tradition. Det sakrättsliga momentet vid sådana konstruktioner är 

således registrering enligt förfarandet i LKL. Vid en fullbordad sådan 

                                                 
18 Henriksson (2009) s. 71 ff. Se även Håstad (2000) s. 221 ff. 
19 Eckerberg (1983) s. 644 f.  
20 Helander (1984) s. 569 ff. 
21 Adlercreutz & Pfannenstill (2010) s. 58.  
22 Håstad (2000) s. 183 ff.  
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registrering så uppnår man skydd gentemot säljarens/leasetagarens 

borgenärer.23 Detta har behandlats i rättsfallet NJA 1967 s.337. 

 

NJA 1967 s.337 En näringsidkare hade ett behov av kapital till sin verksamhet och sålde 

därför egendom till kommunen. Kommunen hyrde tillbaka egendomen till näringsidkaren 

som oförändrat behöll egendomen i sin besittning. Eftersom någon tradition inte hade skett 

(och inte heller registrering enligt LKL), ansågs inte kommunen sakrättsligt skyddad mot 

säljarens borgenärer vid en utmätning i dennes rörelse.  

3.2 Pantsättning 

3.2.1 Vad är pantsättning? 

En pantsättning innebär att en gäldenär överlämnar egendom till en borgenär 

såsom säkerhet för en fordran. Om gäldenären kommer på obestånd har då 

borgenären särskild förmånsrätt enligt 4 § 3p FRL.24 Panträtten innebär då i 

konkurssituationer att andra borgenärer inte kan tillgodogöra sig 

egendomens värde innan kreditgivaren fått ut motsvarande egendomens 

värde.25 

 

Avseende lösöre finns två former av panträtt, handpanträtt och hypotekarisk 

panträtt. Handpanträtt innebär att borgenären innehar panten, medan den 

hypotekariska panträtten innebär att pantsättaren behåller egendomen i sin 

besittning. Hypotekarisk panträtt kallas också för underpant.26 

3.2.2 Företagshypotek 

I strikt mening utgör inte företagshypotek någon form av panträtt, utan en 

förmånsrätt. Företagshypoteket regleras i lag (2008:990) om 

företagshypotek (FHL). Företagshypoteket liknar det inteckningssystem 

som gäller för fastighetspant. Ett företags rörelse och verksamhet intecknas 

                                                 
23 Håstad (2000) s. 151. 
24 Tidigare reglerades panträtt i 4 § 2p. FRL men genom SFS 2016:68 flyttades denna till 

4 § 3p. FRL.  
25 Millqvist (2015) s. 179.  
26 Walin, Millqvist & Persson (2012) s. 21 f. 
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till ett visst belopp och den lösa egendom som finns i verksamheten utgör 

därefter säkerheten för kreditgivaren som innehar företagsinteckningsbrevet. 

Vad som rent faktiskt utgör säkerheten varierar således till vad som finns i 

näringsidkarens lager vid just det tillfället. Företagshypoteket utgör därmed 

en hypotekarisk säkerhetsrätt med särskild förmånsrätt enligt 2 kap. 5 § 

FHL och 5 § FRL. Företagshypoteket innehar en svagare förmånsrättslig 

ställning än panträtt.27 

3.2.3 Sakrättsligt moment 

En giltig panträtt avseende lösöre uppkommer enligt 10 kap 1§ 

handelsbalken (HB) genom tradition (”panten i handen får”). Ett giltigt 

pantavtal mellan parterna förutsätter att pantsättaren inte har tillgång till 

föremålet för pant. Mellan parterna gäller dock avtalet redan när det skrivs 

under.28 

 

I svensk rätt erkänns inte underpant av lösöre som ett rättsinstitut. Det man 

kan använda sig av om man behöver behålla egendomen i sin rörelse är 

således antingen företagshypotek eller en säkerhetsöverlåtelse.29 En giltig 

panträtt medger separationsrätt för pantsättaren vid en utmätning eller 

konkurs hos panthavaren.30 

3.3 Säkerhetsöverlåtelse 

3.3.1 Vad är en säkerhetsöverlåtelse? 

En säkerhetsöverlåtelse är ett mellanting mellan omsättningsöverlåtelse och 

pantsättning. Den innebär en överlåtelse som syftar att agera säkerhet för en 

fordran. En säkerhetsöverlåtelse innebär alltså att man överlåter egendom 

mot en viss summa, med premissen att äganderätten sedan kommer gå åter.  

 

                                                 
27 Millqvist (2015) s. 203.  
28 Walin, Millqvist & Persson (2012) s. 21 f.   
29 Ibid. s. 22.  
30 Walin (1975) s. 58 f. 
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Säkerhetsöverlåtelsen utgör initialt en överlåtelse mellan säkerhetssäljaren 

och säkerhetsköparen. Därefter utfärdar säkerhetsköparen ett 

avbetalningskontrakt eller hyreskontrakt enligt vilken säkerhetssäljaren 

betalar tillbaka motsvarande köpeskillingen och ränta. Lånet består i den 

köpeskilling säkerhetsköparen betalar till säkerhetssäljaren. 

Säkerhetsöverlåtelsen består vidare av en underförstådd eller explicit klausul 

om att äganderätten kommer gå åter så snart säkerhetssäljaren har återbetalat 

hela lånet.31 Regelmässigt består också avtalet i en nyttjanderätt för 

säkerhetssäljaren, vilken också kan göras gällande mot tredje man.32  

 

Exempel: Bonden Andersson behöver låna pengar. Eftersom han behöver sin traktor i sin 

verksamhet så bestämmer han sig för att utfärda ett säkerhetsköp. Banken B köper därför 

hans traktor för 100.000 kr och registrerar köpet enligt LKL, då Andersson behåller traktorn 

i sin besittning. Därefter utfärdar Banken B ett avbetalningsköp gentemot Andersson med 

ett äganderättsförbehåll, och när Andersson har betalat tillbaka 110.000 kr (köpeskillingen 

inklusive ränta) så blir han enligt avtalet åter ägare till traktorn. 

 

En säkerhetsöverlåtelse och ett pantavtal har således olika form men samma 

syfte. Båda syftar till säkerhet för en förpliktelse. Motsatsvis kan man säga 

att en säkerhetsöverlåtelse och en omsättningsöverlåtelse har samma form 

men olika syften.33 

 

En säkerhetsöverlåtelse motiverades historiskt med att man saknade någon 

form av panträttsinstitut och således fick använda sig av olika typer av 

äganderättskonstruktioner.34  

 

Idag motiveras användandet av säkerhetsöverlåtelser av andra skäl. Det 

vanligaste är att man vill åstadkomma en underpant, vilket inte är möjligt 

enligt gällande rätt. En anledning till behovet av underpant i näringslivet är 

att en låntagare inte har möjlighet att avvara säkerheten i sin verksamhet, 

alternativt att en långivare inte har möjlighet eller vilja att förvara panten. 

                                                 
31 Lindskoug (2015) s. 315. Se även Karlgren (1959) s. 28. 
32 Helander (1984) s. 566.  
33 Bergström (1960) s. 339.  
34 Ibid. s. 340.  
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Ett annat skäl som kan motivera en säkerhetsöverlåtelse är att man vill 

undkomma vissa regler som gäller för pant men inte köp.35 

 

En säkerhetsöverlåtelse kvalificeras antingen som ett mellanting mellan köp 

och pant, eller som en typ av panträtt. Att den kvalificeras såsom en särskild 

avtalstyp handlar om att den utåt sett framträder som ett köp, medan den 

funktionellt fungerar såsom en panträtt.36 

3.3.2 Sakrättsligt moment 

För en sakrättsligt giltig säkerhetsöverlåtelse av lösöre ska föreligga 

registreras köpet enligt LKL. Säkerhetssäljaren kan då behålla egendomen i 

sin besittning utan att säkerhetsköparens sakrättsliga skydd påverkas.37 

 

I litteraturen argumenterades tidigare för att LKL inte borde vara tillämplig 

på säkerhetsöverlåtelser. Det argumenterades att då säkerhetsöverlåtelsen 

enbart var ett pantavtal med köprättslig terminologi, skulle det krävas 

tradition enligt huvudregeln i 10 kap 1§ HB.38 Genom NJA 1912 s. 311 

ändrades detta, och även om det bara är ett köp på pappret finns det 

ingenting som hindrar att säkerhetsöverlåtelsen registreras i enlighet med 

LKL och att säkerhetsköparen på så sätt uppnår sakrättsligt skydd.39  

 

NJA 1912 s.311. En säkerhetsöverlåtelse hade registrerats enligt LKL. Denna registrering 

ansågs medföra sakrättsligt skydd mot säkerhetssäljarens borgenärer. Som krav angavs bara 

att avtalet måste ha formen av ett köp och att köpeskilling anges. Det saknade betydelse att 

avtalet innehöll pantliknande bestämmelser. 

 

Enligt 37 § lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på 

förmögenhetsrättens område (AvtL) är det förbjudet med förfallopant, eller 

s.k. lex commisoria. Med detta förstås att det är förbjudet att en säkerhet 

förverkas redan i och med att en gäldenär inte betalar sin fordran. Enligt 

                                                 
35 Håstad (2000) s. 206 f. 
36 Helander (1984) s. 578.  
37 Håstad (2000) s. 206 f. 
38 Helander (1984) s. 566 f. 
39 Millqvist (2015) s. 150. Se även Håstad (2000) s. 217. 
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ordalydelsen omfattar denna även säkerhetsöverlåtelser.40 Bestämmelsen 

motsvarar i här relevanta avseenden den gamla lydelsen i 37 § 2 st. AvtL.41 

                                                 
40 Karlgren (1959) s. 25. 
41 SFS 1976:185. 



 

 

21 

4 Säkerhetsöverlåtelsen i 

nuvarande system 

4.1 Vilken roll har säkerhetsöverlåtelsen 

idag? 

Anledningen till existensen av säkerhetsöverlåtelser av lösöre är att i 

gällande svensk rätt erkänns inte pantavtal av lösöre där pantsättaren 

behåller pantobjektet i sin besittning, s.k. underpant. Möjligheten att 

använda sig av hypotekariska säkerhetsrätter i svensk rätt utgörs istället av 

säkerhetsöverlåtelser enligt registreringsförfarandet i LKL, företagshypotek 

samt i viss mån förbehåll om återtaganderätt.42 

 

Syftet med underpant och säkerhetsöverlåtelser är att få loss likvida medel 

ur lösa tillgångar genom att ställa dessa som säkerhet för kredit, dock utan 

att behöva lämna över tillgången såsom krävs för en giltig handpanträtt (10 

kap 1§ HB).43  

 

Man kan fråga sig om varför man använder sig av säkerhetsöverlåtelser, och 

det komplexa registreringsförfarandet som föreskrivs i LKL, om man ändå 

kan använda sig av företagshypoteket. Detta förklaras av att det är mer 

förmånligt med separationsrätt till viss egendom, vilket följer av 

säkerhetsöverlåtelsen, medan företagshypoteket enbart utgör en särskild 

förmånsrätt enligt FRL.44 

 

Genom dispositionen säkerhetsöverlåtelse har avtalsparterna lyckats skapa 

en konstruktion där säkerhetssäljaren kan låna pengar och behålla 

säkerheten i sin verksamhet, samtidigt som säkerhetsköparen åtnjuter 

                                                 
42 Walin, Millqvist & Persson (2012) s. 22.  
43 Millqvist (2015) s. 149.  
44 Hessler (1973) s. 509.  
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separationsrätt vid en eventuell konkurs hos säkerhetssäljaren istället för 

särskild förmånsrätt som giltig panträtt eller ett företagshypotek medger. 

 

Genom den ordning som nu gäller så fylls det praktiska behovet av att 

kunna göra underpant av lösöre genom lösöreköplagen, och det är också 

denna roll som säkerhetsöverlåtelsen har i svensk gällande rätt.45 

4.2 Pant eller köp? 

Ett problem som följer av säkerhetsöverlåtelsens natur är om det är att anse 

som en omsättningsöverlåtelse eller en pantsättning, alternativt som en 

särskild avtalstyp. Utåt sätt framstår säkerhetsöverlåtelsen som en 

överlåtelse, men funktionellt sett är den att anse som en panträtt.46 

 

Karlgren menar att en säkerhetsöverlåtelse skall bedömas efter reglerna 

inom panträtten. Han menar att det är märkligt att ha två rättsinstitut som 

har samma syfte men olika sakrättsliga verkningar. Om vissa krav ställs för 

en giltig pantsättning ska inte lindrigare eller mer förmånliga krav gälla för 

en annan avtalstyp med identisk funktion.47  

 

Rohde menar att såvitt avser köpares skydd mot säljarens borgenärer, gäller 

de regler som gäller för omsättningsöverlåtelser även för 

säkerhetsöverlåtelser, även om det innebär lägre krav på sakrättsliga 

moment. Rohde menar alltså att en säkerhetsköpare enligt nu gällande 

ordning har separationsrätt i säljarens konkurs.48 

 

Detta har även visat sig i praxis. Det sakrättsliga momentet för en 

pantsättning av byggnad på ofri grund är rådighetsavskärande (tradition) 

enligt NJA 1954 s. 55. Vid en omsättningsöverlåtelse eller 

                                                 
45 Adlercreutz & Pfannenstill (2010) s. 41 f.  
46 Helander (1984) s. 578 f. 
47 Karlgren (1959) s. 20 ff.  
48 Rohde (1985) s. 359. Jmf Karlgren (1959) s. 112. Se även Håstad (2000) s. 443.  
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säkerhetsöverlåtelse skyddas en köpare mot säljarens borgenärer redan 

genom avtalet enligt NJA 1952 s. 407. 

 

NJA 1952 s. 407. LKL är inte tillämplig på byggnad på ofri grund. Man anses därför 

sakrättsligt skyddad redan genom avtalet vid en omsättningsöverlåtelse. I fallet uttalade HD 

att detsamma gäller vid en säkerhetsöverlåtelse av sådan byggnad. 

 

NJA 1954 s.455. (Avgjort i plenum) I fallet uttalade HD att tradition enligt huvudregeln i 

10:1 HB krävs vid pantsättning av byggnad på ofri grund.  

 

Rent obligationsrättsligt mellan parterna behandlas dock 

säkerhetsöverlåtelsen såsom pant.49 Som en följd av att det mellan parterna 

tillämpas panträttsliga regler som utfyllnad för avtalet, betyder detta i 

förlängningen att en säkerhetssäljare i en säkerhetsköpares konkurs har en 

förmånsrätt i form av panträtt gentemot säkerhetsköparens borgenärer.50 

 

Även Karlgren menar att säkerhetssäljaren i förhållande till 

säkerhetsköparens borgenärer är sakrättsligt skyddad liksom vid en 

pantsättning. Detta grundas på att det inte är avsett att vara en definitiv 

överlåtelse, även om detta inte alltid kommer till uttryck i avtalet.51 

 

Walin menar att det också kan motiveras som så att en återköpsrätt för 

säkerhetssäljaren är sakrättsligt skyddad eftersom egendomen redan finns 

hos säkerhetssäljaren, och någon tradition därför inte är möjlig.52 

 

Vad gäller återvinning i konkurs så behandlas säkerhetsöverlåtelsen även 

där såsom pant. Enligt 4 kap. 12 § KonkL jämställs med överlämnande av 

säkerhet annan åtgärd som är avsedd att trygga borgenärens rätt.53  

 

                                                 
49 Helander (1989/90) s. 451.  
50 Hessler (1973) s. 451. Se även Helander (1984) s. 584.  
51 Karlgren (1959) s. 116 ff.  
52 Walin (1975) s. 58.  
53 Helander (1984) s. 582.  
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Sammanfattningsvis så har alltså en säkerhetssäljare ett anspråk 

motsvarande en panträtt gentemot säkerhetsköpares borgenärer, medan en 

säkerhetsköpare har separationsrätt gentemot en säkerhetssäljares 

borgenärer. Eftersom man således i vissa avseenden använder sig av 

panträttsliga regler, men i andra avseenden använder sig av köprättsliga 

regler, så anses säkerhetsöverlåtelsen inta en särställning och bör därmed 

behandlas som en särskild avtalstyp mellan köp och pant.54 

                                                 
54 Helander (1989/90) s. 450.  
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5 Utredningens förslag 

5.1 Utredningens förslag i huvuddrag 

Utredningen föreslår en övergång till avtalsprincipen vad gäller lösöreköp, 

och ett registreringsförfarande vad gäller panträtt. Man föreslår även att 

LKL avskaffas samt vissa andra följdändringar såsom att virkesköplagen 

och luftskeppslagen tas bort, som en naturlig följd av att avtalsprincipen blir 

nya huvudregeln vid överlåtelser av lösöre.  

 

Utredningen kommer i sina överväganden fram till att näringslivets intresse 

av ett smidigt och internationellt anpassat system väger tyngre än 

borgenärers intresse av att motverka skentransaktioner och intresset av 

effektiva och enklare konkursförfaranden. 

5.2 Lag om rätt till köpt lösöre 

Lag om rätt till köpt lösöre innebär att man uppnår sakrättsligt skydd redan 

genom avtalet, enligt den s.k. avtalsprincipen.55 Det uttalas även att lagen 

enbart ska gälla det sakrättsliga skyddet i förhållande till säljarens 

borgenärer. En köpares borgenärer kan alltså inte ta varan i anspråk för 

deras fordringar redan i och med avtalet.56 

 

Genom 3 § i lagförslaget undantas emellertid vissa överlåtelser, om syftet 

med överlåtelsen är att lösöret ska utgöra säkerhet för en fordran. 

Säkerhetsöverlåtelser undantas således från tillämpningsområdet.57 

                                                 
55 SOU 2015:18 s. 15. 
56 SOU 2015:18 s. 107. 
57 SOU 2015:18 s. 15.  
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5.3 Lag om panträtt i lösöre genom 

registrering 

När det gäller pant föreslår utredningen en övergång till ett system med 

registerpant. Detta sker genom en ny lag om panträtt i lösöre genom 

registrering.58 

 

Lagen innebär att man registrerar en panträtt och att detta sedan kungörs i 

Post och Inrikes tidningar. Tre veckor efter det att registreringen har skett 

uppnår panthavaren sakrättsligt skydd mot pantsättarens borgenärer.59 

 

I ett särskilt yttrande ställer sig Håstad kritisk till införandet av en 

registerpantlag. Han menar att den är föråldrad och att ett s.k. notice filing 

system skulle vara att föredra. Detta system är beprövat och välfungerande i 

flera länder, exempelvis USA, Kanada och Nya Zeeland. 

 

Ett notice filing system innebär att panthavare kan registrera sin panträtt 

själva på en hemsida med hjälp av e-legitimation och organisationsnummer. 

Det är panthavaren som också bär risken för registreringen, t.ex. om han inte 

i tillräckligt hög grad skulle specificera egendomen i fråga. Det sakrättsliga 

momentet kan sägas bestå i en denuntiation riktad till en hemsida istället för 

en tredje man. De sakrättsliga rättsverkningarna prövas enbart i de 

undantagsfall där det senare blir utmätning eller konkurs.60  

5.4 Säkerhetsöverlåtelser 

I förslaget till lag om rätt till köpt lösöre undantas säkerhetsöverlåtelser från 

tillämpningsområdet. Utredningen menar att avtalet i fråga ska hänföras till 

”endera kategorin”, antingen utgör det en omsättningsöverlåtelse eller en 

pantsättning. Utredningen uttalar bedömningen kring huruvida en 

                                                 
58 SOU 2015:18 s. 16.  
59 SOU 2015:18 s. 192. 
60 Håstads särskilda yttrande, SOU 2015:18 s. 217 ff.   
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säkerhetsöverlåtelse utgör ett köp eller en förtäckt pantsättning ska göras 

genom en helhetsbedömning.61 

 

Utredningen menar att eftersom LKL avskaffas och en lag om panträtt i 

lösöre genom registrering införs så kommer behovet av att pantsätta lösöre 

genom underpant att i högre grad kunna tillgodoses jämfört med vad som 

gäller i dag.62 

 

Angående sale and lease back transaktioner gäller att eftersom syftet med en 

sådan transaktion inte är ett säkerhetssyfte så kommer det enligt det nya 

förslaget att falla inom tillämpningsområdet för lagen om rätt till köpt 

lösöre. En köpare kommer alltså vid en sådan transaktion, tvärtemot vad 

som gäller idag, uppnå skydd redan genom avtalet.   

 

Utredningen uttalar att säkerhetsöverlåtelser ska kunna registreras enligt den 

nya lagen om panträtt genom registrering. Det uttalas då också att dessa 

kommer behandlas som en panträtt, vilket en säkerhetsöverlåtelse inte gör 

idag.63 

 

Lindskoug påpekar i sin artikel att det krävs mer vägledning från lagstiftaren 

hur bedömningen mellan omsättningsöverlåtelser och säkerhetsöverlåtelser 

ska ske än vad som framgår av utredningsförslaget.64 Även flera 

remissinstanser är kritiska till utredningens enbart övergripande genomgång 

över hur klassificeringen ska gå till.65  

 

Svea hovrätt efterfrågar t.ex. en mer noggrann genomgång av hur 

kategoriseringen ska gå till. Hovrätten menar att det rör sig om central 

lagstiftning på civilrättens område och att mer vägledning därför behövs.66 

                                                 
61 SOU 2015:18, s. 185.  
62 SOU 2015:18 s. 186 f.  
63 SOU 2015:18 s. 134 f.  
64 Lindskoug (2015)  s. 313. 
65 Juridiska Fakulteten i Stockholm (2015-06-24); Institutet för företagsrekonstruktion 

(2015-06-25); Stiftelsen Ackordcentralen (2015-06-24); Svenska kreditföreningen (2015-

06-24) m.fl., dnr Ju2015/2360/L2.  
66 Svea Hovrätt (2015-06-25), dnr Ju2015/2360/L2. 
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Finansbolagens förening framför i sitt remissvar att gränsdragningen mellan 

säkerhetsöverlåtelse och omsättningsköp bör göras så att ett köp till formen 

också presumeras vara ett köp, såtillvida att det inte står klart att 

äganderätten kommer återgå vid nyttjandetidens slut.67  

 

Enligt Håstad finns nu möjligheten att bli av med säkerhetsöverlåtelsen en 

gång för alla. Detta skulle man göra genom att göra registerpantlagen 

tillämplig även på annan lös egendom såsom hus på ofri grund, samt erinra i 

varumärkeslagen och patentlagen om att säkerhetsöverlåtelser är ogiltiga. 

Efter en övergångsperiod skulle även tidigare gjorda säkerhetsöverlåtelser 

förklaras ogiltiga om de inte omregistrerats såsom panträtter. Då skulle 

samtliga dolda säkerhetsrätter försvinna.68 

                                                 
67 Finansbolagens förening (2015-06-26), dnr Ju2015/2360/L2.  
68 Håstads särskilda yttrande, SOU 2015:18 s. 217.  



 

 

29 

6 Säkerhetsöverlåtelsen i ett 

reformerat system 

6.1 Hur påverkar utredningens förslag 

säkerhetsöverlåtelsen? 

Enligt utredningsförslaget försvinner det som kanske är huvudsyftet med att 

göra en säkerhetsöverlåtelse enligt dagens rättsordning genom möjligheten 

till underpant. Detta görs genom en registerpantlag och att LKL avskaffas.69 

 

Enligt lagförslaget kommer det inte vara någon skillnad på om man 

pantsätter eller säkerhetsöverlåter och registrerar det enligt den föreslagna 

registerpantlagen. En säkerhetsöverlåtelse kommer enligt 

utredningsförslaget vara att anse som panträtt.70 

 

En konsekvens av detta är det behov som gjort att säkerhetsöverlåtelser 

finns idag, åstadkommande av underpant som är mer förmånligt och säkert 

än företagshypotek, kommer att försvinna. Eftersom en säkerhetsöverlåtelse 

inte heller omfattas av lagen om rätt till köpt lösöre kommer man inte heller 

som säkerhetsköpare på något sätt kunna erhålla separationsrätt vid en 

säkerhetsöverlåtelse.  

 

Eftersom det enligt utredningsförslaget nu kommer att finnas två olika 

sakrättsliga moment för köp respektive pant kommer emellertid nya 

gränsdragningsproblem att uppkomma. Eftersom ett sakrättsligt giltigt köp 

är enklare att uppnå än en sakrättsligt giltig pant finns det en risk för 

förtäckta pantavtal i formen av köp. En övergång till avtalsprincipen riskerar 

                                                 
69 Se kapitel 5.  
70 SOU 2015:18 s. 134 f. 
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alltså medföra ett undergrävande av panträttsinstitutet genom 

säkerhetsöverlåtelser som inte kan skiljas från omsättningsöverlåtelser.71 

 

I utredningen framhålls att ett argument för att behandla köp och 

pantsättning av egendom lika, dvs. att traditionsprincipen gäller för båda 

typerna, är att det kan vara svårt att skilja mellan vad som är pant och vad 

som är köp. Utredningen anser dock att genom att förenkla möjligheterna 

till att registrera pant så kommer inte heller säkerhetsöverlåtelser företas i 

lika hög utsträckning, och problemet att särskilja de båda torde därför inte 

vara särskilt stort.72 

 

Rent praktiskt löses problemet genom de presumtionsregler som finns i 

exempelvis UB och bevisbörderegler. Om en konkursförvaltare gör 

bedömningen att egendomen tillhör konkursgäldenären får en tredje man 

som gör gällande separationsrätt väcka talan om bättre rätt vid domstol. 

Som utgångspunkt har då denne bevisbördan för de omständigheter som 

ligger till grund för anspråket.73 För säkerhetsöverlåtelser innebär detta att 

en köpare som menar att det faktiskt rör sig om en omsättningsöverlåtelse 

måste bevisa detta för domstolen. 

6.2 Vad skiljer omsättningsöverlåtelsen 

från säkerhetsöverlåtelsen? 

En fråga som är av centralt intresse för säkerhetsöverlåtelser i ett reformerat 

system är gränsdragningen mellan säkerhetsöverlåtelser och 

omsättningsöverlåtelser. Om transaktionen är att anse som en 

säkerhetsöverlåtelse omfattas det inte av det sakrättsliga skydd som lagen 

om rätt till köpt lösöre medger. Som ovan nämnt så är det köparen som ska 

visa att det rör sig om en omsättningsöverlåtelse, men vilka faktorer är det 

som vägs in i denna bedömning? 

                                                 
71 Lindskoug (2015) s. 313. Se även Håstad (1988) s. 243.  
72 SOU 2015:18 s. 106 f.  
73 Håstad (2000) s. 115. Se även SOU 2015:18 s. 181 ff. 
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Terminologin 

Parternas terminologi är det första som ska undersökas. Ifall det inte 

betecknas som ett köp utesluter detta att det rör sig om en 

säkerhetsöverlåtelse.74 Att avtalet betecknas som en omsättningsöverlåtelse 

spelar ingen roll, det är de faktiska omständigheterna som avgör vilka 

rättsliga effekter avtalet ska få.75 

 

Återlösningsrätt 

Enligt Håstad är det avgörande huruvida överlåtelsen är villkorad av att 

överlåtaren har återlösningsrätt. Saknas detta är det alltid en 

omsättningsöverlåtelse.76 Även om det finns en återlösningsrätt kan det 

dock röra sig om en omsättningsöverlåtelse, om syftet med förvärvet inte är 

ett säkerhetssyfte (se nedan).  

 

Skuldförhållande 

En säkerhetsöverlåtelse anses föreligga enligt Karlgren om 

säkerhetsköparen redan före överlåtelsen hade en fordran på 

säkerhetssäljaren, eller då säkerhetsköparen har en rätt att kräva 

säkerhetssäljaren personligen om denna inte återbetalar köpeskillingen. Om 

inte något sådant föreligger, men det fortfarande är avtalat om ett 

återlösningsförbehåll, blir syftet med avtalet avgörande.77 

 

Syftet 

Det kan även vara en omsättningsöverlåtelse även om en återlösningsrätt 

finns, om förvärvet har skett med ett omsättningssyfte. Avgörande för 

gränsdragningen blir i dessa fall därför förvärvarens väsentliga syfte med 

sitt förvärv. Är det egendomens bruksvärde han är inriktad på så är det fråga 

om en omsättningsöverlåtelse, men om det är intresset av att överlåtaren 

återbetalar en kredit eller fullgör någon annan typ av prestation, rör det sig 

                                                 
74 Bergström (1969) s. 313.  
75 Lindskoug (2015) s. 333. 
76 Håstad (1980) s. 148. Se även Bergström (1969) s. 318 och Karlgren (1959) s. 28 f.  
77 Karlgren (1959) s. 31.  
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om en säkerhetsöverlåtelse. Frågan är alltså om huvudsyftet är att förvärva 

egendom för dess egen skull eller för att utgöra säkerhet för en 

förpliktelse.78 

 

Bergström påpekar att det är märkligt att man endast ska ta hänsyn till 

förvärvarens syfte, och inte till överlåtarens syfte, vid bedömningen om det 

rör sig om en säkerhetsöverlåtelse eller en omsättningsöverlåtelse. 

Exempelvis kan anledningen till att överlåtaren gått med på ett lägre pris 

vara att han förlitar sig på sin återlösningsrätt.79 

 

Priset 

Även prisets storlek har betydelse. Har egendomen högre värde än det som 

betalas eller vad förvärvaren tidigare hade att fordra från överlåtaren, talar 

detta för att det rör sig om en säkerhetsöverlåtelse. Om någon köper lösöre 

till underpris med en återköpsrätt tyder detta alltså starkt på att det rör sig 

om en säkerhetsöverlåtelse.80 Det är dock inte omöjligt att föremålet för 

lösöreköpet kan utgöra säkerhet för en större fordran än den angivna 

köpeskillingens belopp.81 

 

NJA 1949 s.744. I detta fall hade säkerhetssäljaren sålt en bil för 6000 kr till 

säkerhetsköparen. I avtalet fanns det bestämmelser om en rätt till återköp. Säkerhetsköparen 

sålde emellertid bilen till en tredje person för 10.000 kr. Säkerhetssäljaren ansågs i detta i 

fall vara berättigad till ersättning enligt 37 § 2st AvtL om förbudet för förfallopant.  

 

NJA 1952 s.256 I detta fall hade en säljare sålt en bil för 8100 kr med rätt att återköpa 

denna inom en vecka för 8600 kr. Säljaren begagnade sig inte av sin återköpsrätt och 

köparen sålde vidare bilen med en vinst om 1700 kr. I detta fall ansågs inte 37 § 2st AvtL 

tillämpligt, med motiveringen att det var ett normalt pris, samt att köparen var en 

yrkesmässig bilhandlare. Köpet bedömdes alltså som en omsättningsöverlåtelse.  

 

 

 

                                                 
78 Karlgren (1959). s. 32.  
79 Bergström (1969) s. 320 f.  
80 Håstad (1980) s. 148. Se även Helander (1984) s. 706.  
81 Karlgren (1959) s. 82.   
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Pantliknande avtalsbestämmelser 

Om det finns klausuler som påminner om pantliknande skyldigheter såsom 

redovisning av pant tyder på att det rör sig om en säkerhetsöverlåtelse.82 

 

En skyldighet att lösa in egendom som överlåtits tyder starkt på att det finns 

ett säkerhetssyfte. Med egentlig inlösensskyldighet torde kunna jämställas 

avtal där det är mer fördelaktigt för överlåtaren att utöva sin 

inlösensmöjlighet, exempelvis ekonomiskt.83 

 

37 § Avtalslagen 

Bergström anför att man vid gränsdragningen mellan vad som är en 

omsättningsöverlåtelse och vad som är en säkerhetsöverlåtelse kan använda 

37 § AvtL som måttstock. Han menar att tillämpningsområdet för 

bestämmelsen (förbudet mot förfallopant) ska anses vara densamma som för 

gränsdragningen mellan omsättningsöverlåtelse och säkerhetsöverlåtelse. 

Detta får anses vara en motiverad ståndpunkt, särskilt med ovan omnämnda 

NJA 1949 s.744 och NJA 1952 s.256 i åtanke.84 

                                                 
82 SOU 2015:18 s.185.  
83 Tuomisto (2005) s. 320.  
84 Bergström (1969) s. 320. 
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7 Avslutning 

7.1 Analys 

Analysen tar sikte på dels vilka konsekvenser utredningens förslag kommer 

medföra, dels hur dessa löses på ett så ändamålsenligt sätt som möjligt. 

Även säkerhetsöverlåtelsens roll och syfte diskuteras och analyseras ur olika 

perspektiv, för att belysa huruvida regleringen idag och enligt 

utredningsförslaget är ändamålsenlig.  

7.1.1 Köp eller pant? 

Enligt gällande rätt anser den förhärskande delen av litteraturen att 

säkerhetsöverlåtelsen är att anse som en särskild avtalstyp i gränslandet 

mellan köp och pantavtal. Detta eftersom den till viss del följer den 

köprättsliga regleringen (t.ex. gentemot säkerhetssäljarens borgenärer) och 

till viss del den panträttsliga regleringen (t.ex. gentemot säkerhetsköparens 

borgenärer).  

 

Frågan om säkerhetsöverlåtelsen är att anse som köp eller pant har man i 

utredningsförslaget löst genom att säkerhetsöverlåtelser inte är sakrättsligt 

skyddade såsom en omsättningsöverlåtelse. En giltig omsättningsöverlåtelse 

enligt de föreslagna lagarna ger separationsrätt redan genom avtalet. En 

säkerhetsöverlåtelse ges inte skydd redan genom avtalet, utan för att uppnå 

sakrättsligt skydd vid en säkerhetsöverlåtelse krävs registrering enligt den 

nya lagen om registerpant. 

 

Lagen om rätt till köpt lösöre ska endast gälla gentemot säljarens 

borgenärer. En följd av detta är också att säkerhetsöverlåtelsen även i 

fortsättningen kommer behandlas som en panträtt i förhållande till 

säkerhetsköparens borgenärer.  
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Ur säkerhetsköparens perspektiv är det mest fördelaktigt om 

säkerhetsöverlåtelsen behandlas och betecknas som överlåtelse. Genom att 

klä pantupplåtelsen i överlåtelsens form får säkerhetsköparen separationsrätt 

i säkerhetssäljarens konkurs istället för förmånsrätt såsom följer utav en 

panträtt.  

 

Ur säkerhetssäljarens perspektiv är säkerhetsöverlåtelsen en fördelaktig 

form av säkerhet. Som rättsläget ser ut idag innehar säkerhetssäljaren 

rättigheter likt de en pantsättare har vid ett pantavtal, trots att 

säkerhetssäljaren kan behålla egendomen i sin besittning och fortsätta 

använda denna i sin verksamhet. Enligt utredningsförslaget kommer detta 

kunna åstadkommas genom en registerpantlag och från säkerhetssäljarens 

perspektiv kommer det då åstadkommas samma effekter som idag, dock 

utan de komplexa formkrav som följer av LKL. Förhållandet till köparens 

borgenärer behandlas som en panträtt enligt både gällande rätt och 

utredningsförslaget, och det innebär inga större skillnader huruvida 

säkerhetsöverlåtelsen behandlas som pant eller köp för säkerhetssäljaren.  

 

Ur övriga borgenärers perspektiv är det mest fördelaktigt om 

säkerhetsöverlåtelsen behandlas som en panträtt. Genom ägardispositionen 

åtnjuter en säkerhetsköpare separationsrätt istället för den förmånsrätt som 

bör tillkomma säkerhetsköparen, vilket såklart missgynnar övriga 

borgenärer.  

 

Som institut är alltså säkerhetsöverlåtelsen i dagens system fördelaktig för 

avtalsparterna, men ofördelaktig för övriga borgenärer. Syftet med 

borgenärsskyddsregler är att ta tillvara på tredje mans rätt, och man måste 

därför väga olägenheterna för tredje man mot framförallt de fördelar som en 

säkerhetsköpare åtnjuter. Jag anser att det mest ändamålsenliga är att 

klassificera säkerhetsöverlåtelsen såsom en panträtt och inte som en särskild 

avtalstyp. Jag ansluter mig därmed till Karlgrens uppfattning, och vidhåller 

att det vore märkligt att tillerkänna andra rättsverkningar för en disposition 

som funktionellt innebär samma sak. 
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7.1.2 Underpant 

Enligt gällande svensk rätt är de enda möjligheterna till en hypotekarisk 

säkerhetsrätt företagshypoteket, säkerhetsöverlåtelsen och i viss mån 

återtagandeförbehåll. Eftersom företagshypoteket innehar en förmånsrättslig 

svagare ställning än en panträtt är detta otillfredsställande, samtidigt som 

säkerhetsöverlåtelsen innebär ett komplicerat förfarande enligt LKL.  

 

Enligt förslaget kommer man införa en möjlighet till underpant. Detta är i 

sig ett steg i rätt riktning, eftersom det finns behov av underpant i 

näringslivet, och för många är företagshypoteket inte tillräckligt bra som 

säkerhet.  

 

Både avtalsparter och övriga borgenärer gynnas av ett fungerande 

underpantssystem. Utredningsförslaget med registerpant är att föredra 

framför den egendomliga ordningen som gäller idag, där man måste klä 

pantavtalet i överlåtelsens form för att kunna få en fungerande hypotekarisk 

säkerhetsrätt. 

7.1.3 Förtäckta pantupplåtelser 

Idag krävs det tradition för att uppnå sakrättsligt skydd både avseende köp 

och pant. Därmed finns det ingen möjlighet att kringgå de sakrättsliga 

moment som gäller för pant genom att beteckna avtalet som köp.  

 

Enligt förslagen är man emellertid vid en omsättningsöverlåtelse sakrättsligt 

skyddat redan i och med avtalet mot säljarens borgenärer, medan det för en 

giltig panträtt krävs registrering. Till detta kommer givetvis 

återvinningsregler, men med två olika sakrättsliga moment finns det helt 

plötsligt incitament att företa förtäckta pantupplåtelser genom att beteckna 

dessa som ett köp, och därmed försöka undgå det sakrättsliga moment som 

krävs för en giltig panträtt.  
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Anledningen till att man då hellre betecknar säkerhetsavtalet som ett köp än 

pant är då att det sakrättsliga momentet avseende köp är avsevärt enklare att 

uppnå. Enligt den föreslagna ordningen kommer dock en säkerhetsköpare 

som inte har registrerat köpet, vid ett uppdagande av att det finns ett 

säkerhetssyfte bakom transaktionen, att stå lottlös. Eftersom 

säkerhetsöverlåtelser inte omfattas av den föreslagna lagen om rätt till köpt 

lösöre och någon registrering inte har skett innehar säkerhetsköparen i dessa 

fall inget sakrättsligt skydd alls. Detta borde i sig skapa incitament att inte 

företa säkerhetsöverlåtelser och istället använda sig av registerpant.  

 

Man måste enligt den föreslagna ordningen skilja mellan vad som är en 

faktisk omsättningsöverlåtelse och vad som är ett förtäckt pantavtal i formen 

av ett köp. Ur ett rättstillämparperspektiv är detta problematiskt.  

 

Även om det finns kriterier som kan ge viss ledning löses problemet i 

praktiken genom presumtionsregler och bevisbörderegler. Den som menar 

att det inte föreligger ett säkerhetssyfte, utan ett omsättningssyfte, och vill 

göra gällande separationsrätt, bör också ha bevisbördan för detta. 

7.1.4 Diskussion 

Sammanfattningsvis kan man alltså säga att säkerhetsöverlåtelsen som 

konstruktion gynnar parterna men missgynnar övriga borgenärer, särskilt 

säkerhetssäljarens borgenärer. Genom att jämställa säkerhetsöverlåtelser 

med panträtt enligt lagförslaget undkommer man visserligen ett problem 

med säkerhetsöverlåtelsen, men eftersom det kommer röra sig om två olika 

sakrättsliga moment finns det istället en risk för fler förtäckta pantavtal i 

formen av köp.  

 

Är detta ändamålsenligt? Syftet med borgenärsskyddsreglerna som 

motiverar traditionsprincipen är att värna om tredje mans rätt. Samtidigt så 

är det av betydelse att näringslivet inte tyngs ner av gamla principer som 

försvårar omsättningen. Genom två sakrättsliga moment skapas incitament 
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för att använda sig av förtäckta pantavtal. För att motverka detta krävs ett 

fungerande och lättillgängligt panträttssystem. Genom att underlätta för 

pantsättare, exempelvis genom ett notice filing system, kommer det inte 

vara så svårt att skapa en giltig underpant. Då kommer det heller inte finnas 

lika starka incitament att företa säkerhetsöverlåtelser i form av förtäckta 

pantavtal.  

 

Om man nu i Sverige vill modernisera sakrätten, ska man göra det så 

ändamålsenligt som möjligt. En lag som möjliggör registrering av panträtt är 

ett steg i rätt riktning, men för att undvika att förtäckta pantavtal 

förekommer i allt för hög grad, måste man utöver en övergång till 

avtalsprincipen också komma med ett fungerande, och framförallt, 

lättillgängligt panträttssystem. Detta uppnås bäst med ett notice filing 

system.  

7.2 Slutsats 

Sammanfattningsvis handlar klassificeringen alltså om att väga 

avtalsparternas intresse, och då särskilt säkerhetsköparens, mot övriga 

borgenärers intressen. Gällande rätt är otillfredsställande genom att 

säkerhetsöverlåtelsen ger förmåner som inte borde tillkomma ett avtal som 

funktionellt sätt intar samma roll som ett pantavtal. Jag menar att det mest 

ändamålsenliga är att klassificera säkerhetsöverlåtelsen som en panträtt och 

inte som en särskild avtalstyp. Förslaget att införa en registerpantlag är 

därför ett steg på vägen.  

 

Delar av utredningen framstår således som ett fall framåt, men regleringen 

är inte helt ändamålsenlig. Enligt min mening är risken för missgynnande av 

borgenärer för tungt vägande för att det föreslagna systemet ska införas. Jag 

anser att det vore mer ändamålsenligt med ett s.k. notice filing system 

Genom ett sådant system så åstadkommer man ett modernare och mer 

lättillgängligt pantsystem, och incitamentet att företa förtäckta pantavtal 

genom att klä det i överlåtelsens form kommer inte vara lika starkt.  
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Min slutsats är alltså att genom två olika sakrättsliga moment skapar man 

gränsdragningsproblem för rättstillämpningen. Genom att skapa ett mer 

lättillgänglig system för underpant kan man emellertid motverka 

skentransaktioner som motiveras av att undvika formkraven för 

pantsättning, vilket vore mer ändamålsenligt.  
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