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LAGRÅDET               

 

 

 

 

 

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-10-14 

 

Närvarande:  F.d. regeringsrådet Rune Lavin, regeringsrådet Carina 

Stävberg och justitierådet Ella Nyström.  

 

Bättre möjlighet till skuldsanering 

 

Enligt en lagrådsremiss den 8 oktober 2010 (Justitiedepartementet) 

har regeringen beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över förslag 

till  

1.  lag om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173), 

2. lag om ändring i skuldsaneringslagen (2006:548).  

 

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av ämnesrådet Amina 

Lundqvist.  

 

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 

 

I remissen föreslås dels att möjligheten att bevilja skuldsanering för 

näringsidkare utvidgas, dels att skuldernas ålder inte längre ska 

beaktas särskilt vid bedömningen av om det är skäligt att bevilja 

skuldsanering. Förslaget innefattar också en mindre ändring i kredit-

upplysningslagen. 
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Förslaget till lag om ändring i kreditupplysningslagen 

 

8 § 

 

I både första och andra styckena används uttrycket ”En uppgift om 

en fysisk person” (i andra stycket med tillägget ”som inte är närings-

idkare”). I första stycket är avsikten att uttrycket ska innefatta bl.a. en 

uppgift om skuldsanering, medan detta inte är fallet i andra stycket. 

Det bör framgå direkt av lagtexten att uttrycket används i olika 

betydelser i första och andra styckena, särskilt som bestämmelsen i 

det nya tredje stycket inte såsom för närvarande kommer att ingå i 

andra stycket utan får en självständig ställning i paragrafen. Ett 

förtydligande av första meningen i andra stycket skulle förslagsvis 

kunna ges följande inledande lydelse: 

 

En uppgift om en fysisk person som inte är näringsidkare ska, om 
uppgiften inte gäller skuldsanering, gallras … 

 

Förslaget till lag om ändring i skuldsaneringslagen  

 

4 §  

 

Enligt det nya fjärde stycket ska en näringsidkare få beviljas skuld-

sanering endast om näringsverksamheten är av enkelt slag. Stycket 

ersätter nuvarande 5 §. Genom att ta bort kravet på att verksam-

heten ska vara av ringa omfattning avser regeringen att underlätta för 

näringsidkare att få skuldsanering.  

 

I remissen anges att begreppet ”enkelt slag” avses ha samma inne-

börd som det i 5 § använda begreppet ”enkel beskaffenhet”. Det 

hänvisas beträffande innebörden till uttalanden i prop. 1995/96:5 s. 

167 f. Av dessa uttalanden framgår att kravet på att näringsverksam-

heten ska vara av enkel beskaffenhet innebär att de ekonomiska 
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förhållandena i näringsverksamheten inte får vara komplicerade eller 

annars svåra att överblicka. Det har vid föredragningen framkommit 

att även den föreslagna nya formuleringen avses ha just denna 

innebörd.  

 

Enligt Lagrådets mening kan det ifrågasättas om den avsedda inne-

börden kommer till klart uttryck genom formuleringen i fjärde stycket. 

Som kravet uttryckts är den närmast till hands liggande tolkningen i 

stället att verksamheten som sådan ska vara av enkelt slag. Stycket 

bör förtydligas, förslagsvis på följande sätt: 

 

Är gäldenären näringsidkare, får skuldsanering beviljas endast om de 
ekonomiska förhållandena i näringsverksamheten är enkla att utreda.         

 

Ikraftträdandebestämmelsen 

 

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2011. Enligt författ-

ningskommentaren är de nya bestämmelserna avsedda att tillämpas 

även på ansökningar som kommit in till Kronofogdemyndigheten före 

nämnda datum. Vid föredragningen har tillagts att detta gäller ansök-

ningar beträffande vilka beslut ännu inte fattats före den 1 juli 2011. 

Lagrådet ifrågasätter om inte ikraftträdandebestämmelsen bör 

kompletteras med uppgifter om de nya bestämmelsernas tillämp-

lighet före den 1 juli 2011. I vart fall får det anses nödvändigt att 

författningskommentaren förtydligas i nämnda avseende. 

 

 


