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Sammanfattning 

Återtagandeförbehåll är en säkerhetsrätt som ger en säljare rätt att återta såld vara från en 

köpare om förutsättningarna för förbehållet är uppfyllda. Upplägget förhandlas fram mellan 

köpare och säljare och gäller således dem emellan. Det kan dock även i vissa fall även bli 

gällande mot tredje man. För att en säljare ska kunna skydda sin rättighet att återta såld vara 

mot tredje man behöver säljaren ett sakrättsligt skydd, vilket ger säljaren en bättre rätt till den 

sålda varan än tredje man. Som exempel är det sakrättsliga skyddet aktuellt ifall köparen 

försätts i konkurs innan köpeskillingen har betalats till fullo, eller om köparen säljer vidare 

varan utan att tillfråga säljaren. Konflikter mellan avtalspart och tredje man är sakrättens 

kännetecken och enligt huvudregeln erhålls ett sakrättsligt skydd i samband med ett 

sakrättsligt moment. Ett sådant moment saknas dock när det gäller återtagandeförbehåll. 

Säljarens bättre rätt har blivit prövad flera gånger i domstol och rättspraxis har vuxit fram där 

det går att utläsa vilka förutsättningar som krävs för att ett återtagandeförbehåll ska medföra 

ett sakrättsligt skydd för säljaren.  

 

Fokus i uppsatsen ligger på att diskutera möjligheten att införa ett register över 

återtagandeförbehåll såsom sakrättsligt moment, samt de för- och nackdelar ett sådant 

införande skulle medbringa. För att kunna föra en diskussion om ett eventuellt 

återtagandeförbehållsregister är det nödvändigt att gå igenom grundläggande sakrättsliga 

principer samt förklara gällande rätt vad gäller återtagandeförbehåll.  

 

Ett eventuellt register för återtagandeförbehåll skulle medföra vissa fördelaktiga 

samhällsekonomiska effekter. Bland annat skulle utrymmet för osäkerhet och orättvisor 

mellan de säkerhetsrätter med sakrättsligt moment och de utan, bli mindre. Kreditrisken för 

säljaren skulle minska ifall återtagandeförbehåll gav ett starkare skydd än idag, vilket skulle 

främja kredithandeln i och med att risken är en av de bidragande faktorerna vid prissättning. 

Om ansvaret för registret tillfaller den privata sektorn skulle registrering av ett 

återtagandeförbehåll kunna vara kopplat till kreditundersökningar och andra tjänster som 

tillsammans skulle skapa synergieffekter. Kostnaderna kopplade till utvecklingen och 

underhållet av ett eventuellt register kan hållas nere med hjälp av nyttjandet av 

blockkedjeteknik och redan existerande registersystem. Det finns dock alternativ till 

återtagandeförbehåll som framstår som bättre, vilket skulle tala mot ett införande av ett 

återtagandeförbehållsregister.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund  

När ett objekt säljs på kredit är det aktuellt för säljaren att säkra sig i det fall köparen inte 

erlägger full betalning. Ett sätt att säkra sig är att införa ett återtagandeförbehåll i köpeavtalet, 

vilket innebär att säljaren har en rättighet att återta objektet om köparen inte betalar till fullo. 

Regler för denna typ av upplägg återfinns i svensk lag, bland annat köplagen (1990:931) 

(KL), konsumentkreditlagen (2010:1846) (KkrL) samt lag (1978:599) om avbetalningsköp 

mellan näringsidkare m.fl. (AvbetKöpL), vars syfte är att reglera förhållandet mellan köpare 

och säljare. När förhållandet däremot gäller säljaren och tredje man, till exempel köparens 

borgenärer, blir regelverket mer invecklat. Lösningar vad gäller konflikter mellan en 

avtalspart och tredje man över viss egendom är sakrättens kännetecken, men någon allmän 

sakrättslig lag finns inte i svensk rätt.
1
 Istället får stöd hämtas från rättspraxis eller lagar som 

tar sikte på vissa typer av sakrättsliga frågor.  

 

Huvudregeln för att erhålla sakrättsligt skydd är att ett sakrättsligt moment sker. Vilket 

sakrättsligt moment som krävs är beroende av vilken typ av transaktion det rör sig om. När 

det gäller återtagandeförbehåll saknas dock ett sakrättsligt moment.
2
 Istället har Högsta 

domstolen (HD) behandlat återtagandeförbehåll i rättspraxis och uppställt förutsättningar som 

krävs för att ett återtagandeförbehåll ska bli sakrättsligt giltigt. Bland annat blir tolkning av 

köpeavtalet en utgångspunkt för att avgöra ifall förbehållet är allvarligt menat, ett avtal som 

tredje man oftast inte har tillgång till. Avtalstolkningen blir en bedömningsfråga, vilket 

försvårar en säljarens möjlighet att säkra sin återtaganderätt till såld egendom. Ett 

återtagandeförbehåll som är rättsligt giltigt gentemot en köpare behöver inte nödvändigtvis 

vara rättsligt giltigt mot en tredje man. Ett ytterligare perspektiv krävs för att kunna hantera 

och förebygga konflikter mellan en säljare och tredje man, nämligen ett sakrättsligt 

perspektiv.  

1.2 Syfte  

Syftet med denna uppsats är att utforska en eventuell möjlighet att införa ett 

registreringssystem i Sverige vad gäller återtagandeförbehåll. Registrering av 

återtagandeförbehåll skulle i teorin utgöra ett sakrättsligt moment, något som 

återtagandeförbehåll i nuläget saknar. För att kunna diskutera möjligheten till ett 

                                                      
1
 Millqvist, Göran, Sakrättens grunder, 8 uppl., 2018, s. 17.  

2
 A.a.s. 112 ff.  
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registreringssystem som sakrättsligt moment är det nödvändigt att presentera vad som 

förutsätts för att ett återtagandeförbehåll ska få sakrättslig giltig verkan enligt gällande rätt, 

samt understryka den problematik som dessa förutsättningar medför. 

1.3 Frågeställning 

Den frågeställning som behandlas i uppsatsen är: 

 Hur skulle registrering som sakrättsligt moment vad gäller återtagandeförbehåll kunna 

införas i Sverige? Vilka eventuella fördelar och nackdelar skulle ett sådant införande 

medföra? 

1.4 Terminologi 

Återtagandeförbehåll går under flera benämningar. Fenomenet kan benämnas som 

äganderättsförbehåll, ägarförbehåll, hävningsförbehåll eller återtagandeförbehåll. Begreppet 

ägandeförbehåll har tidigare använts i både lagstiftning och propositioner.
3
 På senare tid har 

dock återtagandeförbehåll använts i ett försök att ersätta äganderättsförbehåll.
4
 Historiskt sett 

har begreppen hållits åtskilda, eftersom de har haft olika betydelser och rättsverkningar.
5
 

Numera är begreppen synonyma, och HD har uttalat att oavsett vilket begrepp som används är 

rättsverkningarna av förbehållen desamma, såväl obligationsrättsligt som sakrättsligt.
6
 

 

I denna uppsats används genomgående termen återtagandeförbehåll. En säljare som använder 

sig av ett återtagandeförbehåll som säkerhet vill kunna återta sin egendom i det fall 

köpeskillingen ej betalas till fullo. Att hävda att en säljare har förbehållit sig äganderätt 

genom ett ägandeförbehåll kan framstå som missvisande. Snarare har säljaren förbehållit sig 

befogenheten att återta varan under vissa förutsättningar, en befogenhet som annars hade gått 

förlorad vid tradition.
7
 Det faktum att lagstiftaren har som önskemål att ersätta termen 

äganderättsförbehåll med termen återtagandeförbehåll är även ett skäl till val av begrepp. 

1.5 Tidigare publicerade uppsatser 

Återtagandeförbehåll och dess problematik har diskuterats i doktrin under en längre period 

och har varit föremål för flera uppsatser. En uppsats som berör återtagandeförbehåll och dess 

koppling till sakrätten är Axel Frank Almqvists examensuppsats. Författarens syfte med 

                                                      
3
 Till exempel 2 kap. 3 § sjölagen (1994:1009) och Prop. 1988/89:76 s. 166, 185.  

4
 Persson, Annina H., Förbehållsklausuler, 1998, s. 65. 

5
 A.a.s. 66. 

6
 Se NJA 1975 s. 222 samt NJA 2019 s. 195 p. 7.  

7
 Adlercreutz, Axel & Pfannenstill, Magnus, Finansieringsformers rättsliga reglering, 5.3 uppl., 2010, s. 61. 
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uppsatsen var att bland annat klarlägga reglering kring återtagandeförbehåll enligt svensk 

rätt.
8
  En ytterligare uppsats om återtagandeförbehåll är den skriven av Angelina Borgenfalk. I 

denna uppsats behandlades nytillkommen rättspraxis och den bedömning som görs vid 

värdering av ett återtagandeförbehålls giltighet.
9
 Dessa författare har i sina uppsatser 

behandlat fenomenet återtagandeförbehåll, men inte utforskat möjligheten till ett eventuellt 

införande av sakrättsligt moment och dess effekter i samma omfattning som denna uppsats.  

1.6 Material och metod  

För att kunna besvara uppsatsens frågeställning har en rättsdogmatisk metod tillämpats. 

Fastställandet av gällande regler avseende återtagandeförbehåll presenteras med hjälp av 

lagstiftning, förarbeten, rättspraxis och juridisk litteratur. Dessa rättskällor är utgångspunkten 

vid användning av rättsdogmatisk metod.
10

 Den lagstiftning som har varit aktuell har redan 

nämnts i inledningen, köplagen, konsumentkreditlagen och avbetalningsköplagen mellan 

näringsidkare. Dock behandlas även annan lagstiftning i uppsatsen, såsom lag (1845:50 s. 1) 

om handel med lösören, som köparen låter i säljarens vård kvarbliva (LkL) och lagen 

(2015:860) om internationella säkerhetsrätter (Kapstadskonventionen). Tanken med att 

redogöra dessa lagar är att belysa exempel när registrering av köp gällande lös egendom 

förekommer. Den rättspraxis som redogörs i uppsatsen utgörs av ett nytt rättsfall från Högsta 

domstolen där frågan gällde återtagandeförbehålls sakrättsliga giltighet.
11

 NJA 2019 s. 195 är 

det senaste rättsfallet från Högsta domstolen som handlar om återtagandeförbehåll och är det 

rättsfall som är det mest centrala i uppsatsen, eftersom det påvisar hur aktuellt 

återtagandeförbehåll och de frågor som är kopplade till fenomenet är. Fallet utvecklar dock 

tidigare rättspraxis, vilket måste presenteras för att dels kunna skapa ett sammanhang för 

läsaren, dels belysa hur återtagandeförbehåll behandlas i praktiken samt påvisa de 

förändringar som har skett över åren vad gäller domstolens syn på återtagandeförbehåll. 

Rättsfallen är inte uttömmande, utan är endast ett urval. De rättsfall som redogörs i uppsatsen 

har bedömts vara de mest principiella vad gäller återtagandeförbehåll. Vad gäller juridisk 

litteratur används verk skrivna av bland annat Millqvist, Aldercreutz, Undén, Håstad och 

Persson. Användning av doktrin är väsentlig vid redogörande av de sakrättsliga reglerna på 

grund av tidigare nämnda problematik avseende rättskällor.
12

 En del av de litterära verken är 

                                                      
8
 Almqvist, Axel Frank, Återtagandeförbehåll – en effektiv säkerhet?, Lunds universitet, 2014. 

9
 Borgenfalk, Angelina, Återtagandeförbehåll som inte är allvarligt menade, Örebro universitet, 2019.  

10
 Kleineman, Jan, Rättsdogmatisk metod, Nääv, Maria & Zamboni, Mauro (red.), Juridisk Metodlära, 2 uppl., 

2018, s. 21.   
11

 NJA 2019 s. 195. 
12

 Se avsnitt 1.1. första stycket. 
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skrivna för flera år sen, vilket inte behöver betyda att de är inaktuella. I mitt arbete har jag 

dock försökt att använda mig av nyskriven litteratur i största möjliga utsträckning för att 

kunna återge en så uppdaterad bild som möjligt.  

 

Vid diskussion av hur ett eventuellt återtagandeförbehållsregister skulle kunna införas i 

Sverige räcker det inte med att enbart utgå ifrån gällande rätt, de lege lata, utan det krävs 

ytterligare argument för att ge stöd till huruvida ett införande är motiverat. När argument 

används för att motivera hur något bör vara, går dessa argument under benämningen de lege 

ferenda. Argumentation de lege ferenda är ett mellanting mellan fria och bundna argument.
13

 

Med fria argument menas att personen som argumenterar kan föreslå vad som helst så länge 

förslaget är logiskt, hållbart och relevant. Motsatsen är de bundna argumenten, som bygger på 

statliga undersökningar, direktiv eller analogier av tidigare lagar.
14

 Argumenten som används 

i uppsatsen för att beskriva de eventuella för- och nackdelar med ett 

återtagandeförbehållsregister är både bundna och fria. De bundna argumenten är kopplade till 

det material som presenteras i uppsatsens tidiga del, bland annat presenteras reglerna i Draft 

Common Frame of Reference i avsnitt 5.3. I det akademiska arbetet presenteras förslag av 

regler till ett europeiskt register där det skulle vara möjligt att registrera ett 

återtagandeförbehåll, och genom att presentera hur registreringsprocessen skulle gå till skapas 

möjligheten till en analogisk tolkning av hur den eventuella svenska motsvarigheten skulle 

kunna se ut. De fria argumenten som används för att beskriva vilka lösningar som är möjliga 

på de problem som finns idag är logiska, relevanta och hållbara, men är inte nödvändigtvis 

bundna till något material. 

 

Vad gäller diskussionen av vilka fördelar och nackdelar ett eventuellt 

återtagandeförbehållsregister kan medföra har perspektivet till viss del varit rättsekonomisk. 

Rättsekonomi är en metod där rätten analyseras från ett ekonomiskt perspektiv med ändamålet 

att uppnå en högre ekonomisk välfärd.
15

 En rättsekonomisk analys kan vara positiv eller 

normativ, där den positiva rättsekonomiska analysen utgår från gällande rätt medan den 

normativa rättsekonomiska analysen utgår ifrån hur rätten borde vara.
16

 I denna uppsats 

diskuteras hur ett eventuellt återtagandeförbehållsregister skulle kunna minska de 

                                                      
13

 Hellner, Jan, Argumentation de lege ferenda, SvJT 1975 s. 403 f. 
14

 A.a.s. 404 ff. 
15

 Venegas, Vladimir Bastidas, Rättsekonomi, Nääv, Maria & Zamboni, Mauro (red.), Juridisk Metodlära, 2 

uppl., 2018, s. 177. 
16

 A.a.s. 182. 
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förekommande transaktionskostnader som är kopplade till återtagandeförbehåll samt främja 

kreditmarknaden. Genom ett register som standardiserar återtagandeförbehållets utformning 

och förstärker de rättigheter som förbehållet medför kan transaktionskostnader sänkas, vilket i 

sin tur främjar avtal där återtagandeförbehåll används. Genom att väga de eventuella 

kostnader ett register skulle medföra mot de eventuella kostnadsbesparingar som skulle 

uppstå har transaktionskostnadsteorin tillämpats, vilket utgör en del av rättsekonomisk 

metod.
17

 

I uppsatsen förekommer hänvisning till utländskt material, främst det norska lösöreregistret i 

avsnitt 5.2. Tanken med att behandla de utländska källorna är att belysa hur registrering av 

återtagandeförbehåll behandlas i ett existerande register. Avsikten har inte varit att genomföra 

någon komparativ jämförelse mellan olika rättssystem, eftersom detta kräver en annan metod 

än vad som används i uppsatsen. 

1.7 Avgränsning 

Uppsatsen avgränsas till att endast gälla återtagandeförbehåll avseende lös egendom, ty 

återtagandeförbehåll avseende fast egendom är inte giltiga enligt gällande rätt.
18

 Vid 

diskussion av återtagandeförbehåll och dess sakrättsliga giltighet kommer säljares 

skyddsintresse att vara utgångspunkt. Ingen hänsyn till universalsuccession kommer att tas i 

denna uppsats, eftersom en ny gäldenär som erhåller ett objekt med återtagandeförbehåll 

genom universalsuccession inte kan få bättre rätt än tidigare gäldenär.
19

 Därmed faller 

universalfång utanför ämnets syfte. Andra säkerhetsrätter än återtagandeförbehåll har inte 

behandlas i samma utsträckning i denna uppsats, och behovet att införa ett sakrättsligt 

moment till de säkerhetsrätter som saknar ett sådant moment kan behöva diskuteras i 

framtiden. I teorin skulle dock många av de argument som används vad gäller 

återtagandeförbehåll även kunna användas vad gäller andra säkerhetsrätter som saknar 

sakrättsligt moment.  

                                                      
17

 Dahlman, Christian, Glader, Marcus & Reidhav, David, Rättsekonomi, en introduktion, 2.2 uppl., 2013, s. 111 

f. 
18

 Se 2 kap. 5 § jordabalk (1970:994). Värt att notera är att jordabalkens bestämmelse undantar industritillbehör 

vilket innebär att återtagandeförbehåll är giltiga avseende denna typ egendom.  
19

 Se till exempel Adlercreutz, Pfannenstill, Finansieringsformers rättsliga reglering, s. 29.  
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1.8 Disposition 

Uppsatsens andra kapitel inleds med en beskrivning av grundläggande sakrättsliga principer 

samt de sakrättsliga moment som förekommer inom sakrätten. Tanken med kapitlet är att 

presentera kriterier för att erhålla sakrättsligt skydd vid förvärv av lös egendom.  

 

I uppsatsens tredje kapitel behandlas innebörden av återtagandeförbehåll, med inslag av 

obligationsrättslig lagstiftning som reglerar fenomenet. I kapitlet redogörs även 

återtagandeförbehåll från ett sakrättsligt perspektiv, vilket åsyftar redogörande av utvald 

rättspraxis. Syftet med kapitlet är att presentera sakrättsliga regler och deras problematik.  

 

I uppsatsens fjärde kapitel behandlas lagar som innehåller registreringsbestämmelser, bland 

annat sjölagen (1994:1009) och Kapstadskonventionen. Tanken med kapitlet är att belysa 

existerande lagstiftning där registrering förekommer samt hur sådan registrering påverkar 

avtalsparter och vilket sakrättsligt skydd de åtnjuter. 

 

I det femte kapitlet diskuteras möjligheten till ett eventuellt återtagandeförbehållsregister, där 

registrering skulle utgöra det sakrättsliga momentet. I kapitlet presenteras det norska 

lösöreregistret med syfte att påvisa ett system där återtagandeförbehåll kan registreras. 

Kapitlet innehåller även ett avsnitt angående förslag till regler för ett eventuellt europeiskt 

register, Draft Common Frame of Reference. Det skulle vara möjligt att registrera ett 

återtagandeförbehåll i detta eventuella europeiska register. Dessa två register används som 

inspiration för att hitta lösningar på eventuella problem som skulle uppstå i samband med ett 

återtagandeförbehållsregister. I kapitlets senare del behandlas frågor som har koppling till det 

eventuella svenska registret, till exempel vilken typ av egendom ska vara möjlig att 

registrera? Vem ska vara ansvarig att sköta registret? Hur kommer återtagandeförbehåll att 

behandlas efter implementeringen av registret? Kapitlet innehåller en del fakta, men är till 

största del vad som som kan betraktas som analys. 

 

I det sjätte kapitlet presenteras den slutsats som har framkommit under arbetets gång. I 

slutsatsen summeras tidigare presenterade delar av uppsatsen och uppsatsens frågeställning 

besvaras.    
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2 Sakrättsliga grunder 

2.1 Äganderätten 

Äganderätten är en central del i det sakrättsliga regelsystemet, eftersom konflikterna som 

reglerna tar sikte på att behandla i många fall grundar sig i vem som ska bli ägare till viss 

egendom och vad denna äganderättighet innebär.
20

 Att definiera begreppet är dock inte helt 

enkelt. En allmän definition saknas i svensk rätt och äganderättens innebörd beror på i vilken 

kontext det rör sig om och vilket regelsystem som är aktuellt. Vad gäller sakrätten har Undén 

beskrivit äganderätten som ”[d]et maximum av befogenheter över en sak, som en viss 

rättsordning medgiver”.
21

 Ägarens befogenhet över en sak medför en frihet att disponera 

egendom efter önskemål, det vill säga nyttja egendomen, överlåta egendomen, ändra 

egendomen eller låna ut egendomen, och så vidare. Denna befogenhet är dock inte utan 

inskränkningar; om en ägare inte uppfyller sina förpliktelser mot sina borgenärer kan ägarens 

egendom utmätas som betalning för förfallna fordringar. Som exempel kan belysas 3 kap. 3 § 

konkurslagen (1987:672), där det framgår att all egendom som tillhör en konkursgäldenär 

(med vissa undantag) ska ingå i konkursboet.  

 

Äganderätt till viss egendom kan förvärvas på tre olika sätt, vilka går under 

samlingsbegreppet laga fång. Dessa tre fång är originära fång, derivativa fång och exstinktiva 

fång, som i sin tur har flera underkategorier.
22

 Med orginära fång menas ägandeförvärv av 

egendom som inte har någon tidigare ägare, till exempel ockupation eller avkastning av ägd 

egendom. Derivativa fång utgörs av de mer förekommande ägandeförvärven, till exempel 

köp, gåva, arv, etc. Med andra ord skiftas äganderätten från en tidigare ägare till en ny. 

Exstinktiva fång är sådana fång där äganderätten uppstår, och tidigare äganderätt utsläcks. Det 

kan till exempel röra sig om ett exstinktivt godtrosförvärv enligt lag (1986:796) om 

godtrosförvärv av lösöre (GFL). 

2.2 Omsättning- och borgenärsskydd 

Två perspektiv som frekvent förekommer i diskussionen om sakrättsligt skydd är 

omsättningsskyddet och borgenärsskyddet. Omsättningsskyddet innebär att det föreligger ett 

intresse av att omsättning av varor på olika marknader ska vara giltiga och inte gå åter. 

Aktörer på marknaden som i god tro förvärvar egendom ska kunna känna sig trygga med 

                                                      
20

 Millqvist, Sakrättens grunder, s. 25. 
21

 Undén, Östen, Svensk sakrätt. 1, lös egendom, 10 uppl., 1976, s. 64.  
22

 Millqvist, Sakrättens grunder, s. 27. 
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deras förvärv och inte oroa sig över att deras transaktion blir ogiltig i efterhand.
23

 Störningar 

på marknaden skulle påverka marknadsekonomin, vilket är anledningen till varför regler om 

godtrosförvärv finns, vars rättsföljd utsläcker rättsförhållande mellan tidigare ägare och 

förvärvsobjektet.
24

  

 

Borgenärsskyddet blir aktuellt vid utmätning eller konkurs. Vid en sådan företeelse måste en 

avvägning göras mellan de olika borgenärer som har ett riktat anspråk mot gäldenären. En del 

borgenärer vill skydda viss egendom som återfinns hos konkursgäldenären och förhindra 

utmätning av egendomen eller att egendomen ska inkluderas i konkursboet. Andra borgenärer 

vill maximera konkursboets tillgångar för att öka deras möjlighet till ersättning vad gäller 

deras konkursfordringar genom utdelning.
25

 Här föreligger ett intresse att 

fordringsförhållanden ska avvecklas i god ordning, och huvudregeln är att borgenärerna ska 

behandlas lika.
26

 Samtidigt är det önskvärt att existerande äganderätt respekteras och att 

egendom som inte tillhör en gäldenär inte heller ska göras tillgänglig för dennes borgenärer. 

Förmånsrättsreglerna som återfinns i förmånsrättslagen (1970:979) har en betydande roll för 

att avgöra vilken ställning de olika borgenärerna får.  

2.3 Sakrättsligt skydd 

2.3.1 Skyddets innebörd och anskaffning 

Det sakrättsliga skyddet ger inte endast en rättighet gentemot motparten i ett avtal, utan också 

gentemot tredje man. För att kunna säkra sin rätt till ett visst objekt och ges företräde framför 

tredje mans anspråk, krävs alltså ett sakrättsligt skydd. Hur ett sådant skydd uppnås beror på 

vilken typ av avtal som är aktuellt. Rör det sig om ett köpeavtal, ett pantavtal eller ett 

nyttjandeavtal? Även avtalsparternas partställning har en viss inverkan. Till exempel har det 

konstaterats i rättspraxis att en näringsidkare som bedriver viss typ av handel har en större 

undersökningsplikt och högre krav på aktsamhet än en vanlig privatperson.
27

 Vilken typ av 

egendom objektet utgör har också en avgörande roll för vad som krävs för att erhålla 

sakrättsligt skydd. Bland lös egendom skiljs det mellan lösören, finansiella instrument, 

immaterialrättigheter och dylikt, eftersom det finns olika lagstiftningar som behandlar dessa 

                                                      
23

 Millqvist, Sakrättens grunder, s. 19.  
24

 Se GFL. 
25

 Håstad, Torgny, Sakrätt avseende lös egendom, 6:12 uppl., 2000, s. 17. 
26

 Millqvist, Sakrättens grunder, s. 19. 
27

 Ett exempel är NJA 2005 s. 502 där en bil hade sålts från ett aktiebolag till ett annat. Bilen såldes kontant, men 

en annan kreditgivare hade ett giltigt återtagandeförbehåll till bilen. HD konstaterade att köparbolaget hade ett 

yrkesmässigt ansvar att undersöka säljarbolagets rätt till bilen, något som inte hade gjorts i det aktuella fallet.  
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kategorier.
28

 De sakrättsliga reglerna kan variera i sin omfattning och antingen enbart 

behandla omsättningsskydd, borgenärsskydd eller bäggedera.
29

 

2.3.2 Sakrättsligt moment 

Som nämnts ovan är det många variabler som avgör vilka krav som uppställs för att erhålla 

sakrättsligt skydd. Vid en äganderättsövergång har utgångspunkten varit moment som 

förekommer vid en transaktion. Persson skriver att införandet av sakrättsliga moment hänger 

samman med lagstiftarens vilja att äganderättsförändringar ska bli synliga utåt 

(publicitetsprincipen), i syfte att motverka skentransaktioner samt dubbeldispositioner.
30

 Det 

sakrättsliga momentet ger även en tidsstämpel för transaktionen, vilket har en viktig roll vid 

insolvensfrågor.  

 

Vilka moment som ska vara avgörande för att erhålla sakrättsligt skydd varierar beroende på 

vilken egendomskategori som är aktuell samt vilken typ av förhållande som föreligger mellan 

parterna.
31

 Som exempel kan nämnas att en köpare av lösöre behöver få saken i sin besittning 

för att erhålla sakrättsligt skydd mot säljarens borgenärer, alternativt registrera köpet enligt 

LkL.
32

 För köp som omfattas av konsumentköplagen får köparen sakrättsligt skydd mot 

säljarens borgenärer i och med avtalet, förutsatt att varan kan specificeras.
33

 I det fallet en 

säljare säljer lös egendom till två eller flera, är det den som först köpt egendomen som har 

bäst rätt.
34

 Det är däremot fortfarande möjligt för en senare köpare att få bättre rätt till lös 

egendom om köparen får besittning över egendomen, och är i god tro om köpeavtalet mellan 

säljaren och tidigare köpare.
35

  

2.3.3 Traditionsprincipen med inslag av avtalsprincipen 

Kravet på tradition är ett avgörande moment vid köp av lösöre, eftersom köparen först då 

erhåller sakrättsligt skydd mot säljarens borgenärer.  Ett alternativ till tradition är registrering 

enligt LkL, vilket kommer behandlas mer i detalj längre fram i uppsatsen.
36

 Kravet på 

tradition härstammar från romersk rätt, där äganderätten inte överfördes genom avtal, utan 

                                                      
28

 Millqvist, Sakrättens grunder, s. 38-39. 
29

 A.a.s. 23. 
30

 Persson, Förbehållsklausuler, s. 90. 
31

 Millqvist, Sakrättens grunder, s. 142 och Adlercreutz, Pfannenstill, Finansieringsformers rättsliga reglering, 

s. 34.  
32

 NJA 1925 s. 130, NJA 1997 s. 660 och NJA 1956 s. 770. 
33

 Se 49 § konsumentköplagen (1990:932) (KKL). 
34

 Se 1 kap. 5 § handelsbalken (1736:0123 2). 
35

 Se 2 § GFL.  
36

 Se avsnitt 4.2. 
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tradition eller hävd.
37

 I Sverige har traditionsprincipen blivit fast förankrad över lång tid. 

Under 1800-talet infördes krav på tradition för att förstärka borgenärsskyddet och motverka 

gäldenärers falska påståenden om att egendom redan var överlåten.
38

 Besittning av egendom 

ansågs medföra en legitimation om äganderätt och vid bedömning av kreditvärdighet var 

egendom i en persons besittning utgångspunkten.
39

  

 

Som noterats ovan gäller avtalsprincipen vid konsumentköp, dvs. köparen erhåller sakrättsligt 

skydd mot säljarens borgenärer redan vid avtalet. Köp som omfattas av KL kräver tradition 

för sakrättsligt skydd, alternativt registrering enligt LkL. Håstad har i sin roll som justitieråd i 

ett eget tillägg uttryckt värdet av ett bibehållet krav på tradition, eftersom det bland annat 

utesluter prövning om och hur ett överlåtelseavtal har ingåtts.
40

 

 

Det pågår en debatt huruvida traditionsprincipen fortfarande bör gälla i Sverige. Det är flera 

författare som anser att kravet på tradition bör avskaffas.
41

 HD har uttryckt att på grund av det 

faktum att traditionsprincipen är så pass förankrad i svensk rätt, krävs det lagstöd för att 

kunna frångå principen.
42

 Regeringen har beslutat att utreda frågan huruvida avtalsprincipen 

bör gälla i Sverige och ifall den ska ersätta traditionsprincipen. År 2013 tillsattes en utredning 

(lösöreköpskommittén), som fick i uppdrag att ta ställning till frågan. Kommittén 

rekommenderade att avtalsprincipen skulle ersätta traditionsprincipen.
43

 Rekommendationen 

har dock inte lett till någon lagändring. 

2.3.4 Andra sakrättsliga moment 

Förutom avtal, tradition eller registrering som sakrättsligt moment enligt LkL finns det andra 

åtgärder som kan leda till skydd mot borgenärer. Ifall lös sak finns hos tredje man kan en 

köpare erhålla sakrättsligt skydd genom att meddela (denuntiera) tredje man om sitt köp. 

Principen om denuntiation härstammar från skuldebrevslagen (1936:81).
44

 Genom en 

analogisk tolkning av skuldebrevslagens bestämmelse föreligger krav på denuntiation vid till 

                                                      
37

 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s. 208. 
38

 A.st. 
39

 Adlercreutz, Pfannenstill, Finansieringsformers rättsliga reglering, s. 39.  
40

 Se NJA 2008 s. 684 särskild tillägg, där Håstad går igenom traditionsprincipens syfte och utveckling i svensk 

rätt. 
41

 Se NJA 1997 s. 660 samt Mattsson, Dag, En återgång till avtalsprincipen?, SvJT 2005 s. 319, Kriström, 

Bengt, En återgång till avtalsprincipen? Replik på Dag Mattsson artikel i Svensk juristtidning, SvJT 2005 s. 

1112, Göranson, Ulf, Besittning och rådighet – är det samma sak? Festskrift till Togney Håstad, s. 209 ff.  
42

 NJA 1997 s. 660. 
43

 SOU 2015:18, Lösöresköp och registerpant. 
44

 Se 31 § första stycket.  
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exempel förvärv av hyresrätt och förvärv av bostadsrätt.
45

 Sakrättsligt skydd kan även erhållas 

via registrering, med stöd av lag. Som exempel kan nämnas förvärv av finansiella instrument, 

där registrering krävs för att erhålla sakrättsligt skydd.
46

 Ett ytterligare exempel är förvärv av 

virke. Enligt lag (1944:302) om köpares rätt till märkt virke erhåller köparen skydd mot 

säljarens borgenärer ifall virket blivit tydligt märkt för köparens räkning. Denna lag är dock 

så pass specifik att någon analogisk tolkning ej är möjlig, varför lagen inte kommer behandlas 

mer i denna uppsats.  

2.4 Separationsrätt 

Egendom som en gäldenär äger utgör underlag för exekutionsförsäljning för att täcka 

gäldenärens skulder. Enligt gällande rätt kan borgenärer få täckning för förfallna fordringar 

genom att begära utmätning av gäldenärens egendom eller yrka på att gäldenären ska försättas 

i konkurs.
47

 Det uppstår ibland bevissvårigheter huruvida egendom som finns hos en gäldenär 

verkligen tillhör denne, varför presumtionsregler har införts som stadgar att gäldenären anses 

som ägare av egendom som denne besitter om det ej framgår att egendomen tillhör någon 

annan.
48

 Om en person har blivit ägare till egendom som finns hos en gäldenär, och ett 

sakrättsligt skydd har erhållits, har den nya förvärvaren en separationsrätt, dvs. rätt att 

separera sin egendom från gäldenärens exekutionsunderlag. Denna har därmed ett skydd mot 

gäldenärens övriga borgenärer. Ifall ingen separationsrätt föreligger, behöver en 

konkursförvaltare ej utlämna egendom som finns i konkursboet. Visserligen har förvärvaren 

en fordran mot konkursboet, dock är denna fordran oprioriterad.
49

 

 

För att separationsrätt ska kunna riktas mot ett konkursbo med giltig verkan krävs det att 

personen som framställer anspråket har bättre rätt till egendomen än 

innehavaren/konkursgäldenären.
50

 Här handlar det om förhållandet mellan separatisten och 

gäldenären, och huruvida det föreligger ett avtal eller annan omständighet som ger 

separatisten bättre rätt till egendomen. Värt att anmärka är att beroende på vilken typ av lös 

egendom som det rör sig om samt vilken typ av avtal som gäller mellan separatisten och 

                                                      
45

 NJA 1988 s. 257 samt NJA 1971 s. 66. Enligt fallen ska hyresvärden respektive bostadsrättsförening 

denuntieras om förvärvet. 
46

 Med finansiella instrument menas i detta sammanhang de som listas i lag (2007:528) om 

värdepappersmarknaden 1 kap. 4 §. Bestämmelsen om registrering finns i 6 kap. 2 § i lag (1998:1479) om 

värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.  
47

 Se 4 kap. 17 § utsökningsbalken (1981774) och 1 kap. 2 §, 3 kap. 3 § konkurslagen. 
48

 Se 4 kap. 18-19 §§ utsökningsbalken.  
49

 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s. 144. 
50

 Millqvist, Sakrättens grunder, s. 100. 
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konkursgäldenären, kan det behövas ett sakrättsligt moment för att separatisten ska erhålla 

bättre rätt.
51

 Ett ytterligare krav för att erhålla separationsrätt är att egendomen i fråga går att 

identifiera, dvs. är specifik. Ifall egendomen är sammanblandad eller utbytbar (fungibel), är 

huvudregeln att det inte går att erhålla separationsrätt.
52

 Det sista kravet är att egendomen 

måste vara bibehållen. Om egendomen har bearbetats eller inte längre finns kvar hos 

gäldenären, föreligger ingen separationsrätt. Exempel på bearbetning är att egendomen har 

sammanfogats på sådant sätt att det inte längre utgör lös egendom, utan blivit 

fastighetstillbehör.
53

 Ett annat exempel är att egendomen utgör ett tillbehör och har 

sammanfogats med ett annat föremål som är ett huvudföremål.
54

 Dessa tre förutsättningar 

utgör tillsammans vad som benämns som specialitetsprincipen, vilket är en princip som 

behöver uppfyllas för att erhålla separationsrätt vid en konkurs.
55

  

  

                                                      
51

 Se avsnitt 2.3.2. 
52

 Millqvist, Sakrättens grunder, s. 100 ff.  
53

 Se 2 kap. 4 § jordabalken. 
54

 Se NJA 1960 s. 9.  
55

 Millqvist, Sakrättens grunder, s. 100. 



 

 16 

3 Återtagandeförbehåll 

3.1 Syftet med återtagandeförbehåll 

Återtagandeförbehåll är en säkerhetsrätt som har två funktioner. Ur ett obligationsrättsligt 

perspektiv får borgenären ett påtryckningsmedel för att få betalt från gäldenären.
56

 Vid ett 

kreditköp där ett återtagandeförbehåll är implementerat i avtalet har köparen ett incitament att 

frivilligt betala till säljaren eller riskera att egendomen återtas av säljaren.
57

 Någon 

domstolsprocess eller exekutivt förfarande är sällan nödvändigt, vilket besparar säljaren både 

tid och pengar.
58

 Från ett sakrättsligt perspektiv har säkerhetsrätten till syfte att ge säljaren ett 

skydd mot köparens borgenärer. Vid en eventuell konkurs hos en köpare medför ett giltigt 

återtagandeförbehåll en separationsrätt för säljaren.
59

 Egendomen kan därmed separeras från 

köparens konkursbo, förutsatt att specialitetsprincipen är uppfylld.   

 

De ovannämnda fördelarna med återtagandeförbehåll bidrar till att förbehållet flitigt används, 

speciellt vid kreditköp. Köpare som befinner sig i en svår ekonomisk situation kan söka sig 

till denna typ av köp, i ett försök att förbättra sitt likviditetsflöde. Möjligheten till kreditköp 

tillåter köpare att upparbeta intäkter, som kan användas för att täcka sina kreditkostnader. På 

grund av köparens ekonomiska ställning vill säljaren kunna erhålla en säkerhet för att 

medverka till kreditköpet, vilket återtagandeförbehållet utgör. Handel på kredit bidrar till 

marknadsekonomin, vilket är ett skäl till att återtagandeförbehåll bör främjas.
60

 Utan 

förbehållet hade avbetalningskrediter troligtvis inte använts i någon större utsträckning.
61

 

 

Genom rättspraxis har HD konstaterat att ett förbud som inskränker en förvärvares fria 

förfoganderätt inte har någon giltig verkan mot tredje man.
62

 Ett undantag till denna regel är 

återtagandeförbehåll vid kreditförsäljning.
63

 Vid ett sådant förbehåll har det medföljande 

överlåtelseförbudet rättsverkan mot tredje man.
64

 Det förekommer därmed överlåtelseförbud 

som medför sakrättsligt borgenärsskydd. Vad gäller omsättningsskydd kan ett 

överlåtelseförbud trumfas av ett exstinktivt godtrosförvärv, under förutsättningen att GFL är 

                                                      
56

 Persson, Förbehållsklausuler, s. 87. 
57

 A.st. 
58

 A.a.s. 88. 
59

 NJA 2019 s. 195 p. 8. 
60

 Millqvist, Sakrättens grunder, s. 113. 
61

 Person, Förbehållsklausuler, s. 89. 
62

 Se NJA 2015 s. 1040 och NJA 2016 s. 51. 
63

 Millqvist, Sakrättens grunder, s. 48. 
64

 Se 5 kap. 5 § 2 st. och 9 kap. 10 § utsökningsbalken. 
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tillämplig.
65

 Även om ett återtagandeförbehåll skulle sakna ett uttryckligt överlåtelseförbud, 

anses det förenligt med återtagandeförbehållets syfte, det vill säga säljarens förbehållna rätt 

till egendomen. Att kombinera ett förbehållet med fri förfoganderätt är inte möjligt, eftersom 

förbehållet i sig är en inskränkning av köparens förfogande. Denna åsikt har sitt ursprung från 

Almén, som ansåg att ett återtagandeförbehåll saknade legitimitet ifall säljaren inte hade för 

avsikt att nyttja förbehållet i annat fall än vid köparens konkurs.
66

 Almén menade att ett 

återtagandeförbehåll inte kunde anses vara allvarligt menat om köparen fortfarande hade fri 

förfoganderätt.
67

 HD har fastställt detta i NJA 1932 s. 292, och sedan dess har 

överlåtelseförbud varit ett krav för att återtagandeförbehåll ska vara sakrättsligt giltigt. 

 

3.2 Obligationsrättsliga regler för ett giltigt återtagandeförbehåll  

3.2.1 Köplagen 

Köplagen tillämpas vid köp av lös egendom.
68

 Huvudregeln är att när en vara har överlämnats 

(traderats), har säljaren ingen möjlighet att återta varan. Undantaget till denna regel är ifall 

säljaren har förbehållit sig en rätt att återta såld vara i samband med köpeavtalet.
69

 I sådant 

fall har säljaren rätt att häva köpet även om varan har kommit i köparens besittning, förutsatt 

att köparen inte uppfyller sina avtalade förpliktelser, vilka främst är att betala köpeskillingen. 

Vid åberopandet av ett giltigt återtagandeförbehåll blir hävningsbestämmelserna i KL 

tillämpliga.
70

 

3.2.2 Lagen om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl. 

Lagen om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl. är tillämplig vid köp mellan 

näringsidkare eller parter som faller utanför konsumentkreditlagen. Vad gäller näringsidkare 

krävs det att köpet har koppling till deras näringsverksamhet.
71

 Ett ytterligare krav för att 

lagen ska vara tillämplig är att köpeskillingen betalas i särskilda poster, där minst en betalning 

sker efter tradition.
72

 Därutöver kräver lagen att säljaren har förbehållit sig en rätt att återta 

varan ifall köparen inte fullgör sina avtalade förpliktelser.
73

 Återtagandeförbehåll är alltså en 

förutsättning för att lagen ska vara tillämplig. Som framgår av lagens första paragraf måste 

                                                      
65

 Se 2 § GFL. 
66

 Almén, Tore, Om köp och byte av lös egendom: kommentar till lagen den 20 juni 1905, 4 uppl., 1960, 

ombesörjd av Eklund, Rudolf, § 28 not 129 samt Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s. 189.   
67

 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s. 189. 
68

 Se 1 § KL. 
69

 Se 54 § 4 st. KL. Motsvarande bestämmelse finns i 40 § 3 st. KKL.  
70

 Se 64-65 §§ KL. 
71

 Se 1 § 1 st. AvbetKöpL. 
72

 Se 1 § p. 1 AvbetKöpL.  
73
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återtagandeförbehållet vara implementerat som avtalsvillkor och kan inte uppställas i 

efterhand.
74

 

 

Ibland kan ett hyresavtal vara ett dolt avbetalningsköp. Enligt AvbetKöpL omfattas även 

dessa avtal av lagen,
75

 dock är det inte alltid självklart om det rör sig om ett avbetalningsköp 

eller avtal om nyttjanderätt med en optionsrätt till köp.
76

  

 

För att en säljare ska kunna åberopa sitt återtagandeförbehåll krävs givetvis att förbehållet är 

giltigt enligt avtalsrättsliga regler och principer.
77

 Därutöver krävs det att köparen är mer än 

14 dagar i dröjsmål med sin delbetalning, och denna del ej är preskriberad.
78

 Beloppet ska 

överstiga en tiondel av hela kreditfordringen, vilket är summan av kreditbeloppet och 

kreditkostnaden.
79

 Alternativt kan säljaren åberopa återtagandeförbehållet om köparens 

dröjsmål avser två eller flera poster som motsvarar mer än en tjugondel av kreditfordringen, 

eller återstående del av denna.
80

 Köparen kan förhindra säljaren att återta varan ifall 

dröjsmålsbetalningen jämte ränta erläggs innan själva återtagandet. Sker detta har säljaren inte 

längre någon grund att återta varan.
81

 Även annan lagstiftning kan vara skäl till att säljaren 

förlorar sin grund att återta varan, eftersom det finns särskilda bestämmelser som förhindrar 

åberopandet av återtagandeförbehåll.
82

  

 

Säljaren har även rätt att återta varan om köparen äventyrar säljarens säkerhet i varan genom 

att åsidosätta i förbehållets angivna förpliktelser.
83

 Värt att notera är att AvbetKöpL är 

tvingande till köparens fördel, och avtalsvillkor som inskränker köparens förmåner eller 

befogenheter är utan verkan.
84

  

 

Säljarens rätt att återta varan innebär i realiteten att säljaren har säkerhet för sin resterande 

köpeskillingsfordran och att ett avräkningsförfarande sker vid åberopandet av 

                                                      
74

 Se 1 § p. 2 AvbetKöpL. 
75

 Se 1 § 3 st. AvbetKöpL. 
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återtagandeförbehållet.
85

 Självfallet kan köparen frivilligt lämna tillbaka varan till säljaren, 

men i avsaknad av sådant samarbete kan säljaren begära handräckning av 

kronofogdemyndigheten eller förplikta köparen att lämna ut varan med hjälp av domstol.
86

  

3.2.3 Konsumentkreditlagen 

Konsumentkreditlagen är tillämplig när en näringsidkare, eller annan person som företräds av 

en näringsidkare, erbjuder eller ger kredit till en konsument.
87

  Till skillnad från AvbetKöpL, 

som bara är tillämplig på avbetalningsköp, är KkrL tillämplig på alla typer av krediter. 

Dessutom krävs det att säljaren, vid konsumentkreditköp, i rimlig tid tillgängliggör 

information till köparen vad gäller kreditavtalets innehåll.
88

 Ifall säljaren utelämnar 

informationen tillämpas reglerna i marknadsföringslagen (2008:486).
89

 I övrigt krävs det att 

kreditavtalet nedtecknas i någon läsbar form av näringsidkaren, som sedan görs tillgänglig för 

konsumenten.
90

 Kravet på att kreditavtalet ska vara skriftligt innebär att 

återtagandeförbehållet ska vara skriftligt.
91

 Vid kreditköp ska en säljare kräva en kontantinsats 

från köparen som minst är 20 procent av varans kontantpris.
92

 Likt AvbetKöpL är KkrL 

tvingande till fördel för konsumenten (köparen).
93

 

 

För att en kreditgivare ska kunna åberopa ett återtagandeförbehåll krävs det att förbehållet är 

giltigt enligt avtalsrättsliga regler och principer. Därutöver regleras säljarens möjlighet till 

återtagandeförbehåll i 38-39 §§ KkrL. Där framgår det att ett förbehåll som ger kreditgivaren 

rätt att återta en vara endast kan göras gällande ifall förbehållet gjordes av säljaren i samband 

med köpet, samt att kreditgivaren har rätt att få betalt i förtid.
94

 För att en kreditgivare ska ha 

rätt att få betalt i förtid krävs det att det finns ett förbehåll om detta i kreditavtalet samt att 

konsumenten är i dröjsmål, att ställd kreditsäkerhet har försämrats avsevärt eller att det står 

klart att konsumenten inte kommer betala sin skuld.
95
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 Se 9-10 §§ AvbetKöpL, samt Millqvist, Sakrättens grunder, s. 114.  
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För att anses vara i dröjsmål krävs att konsumenten är mer än en månad försenad med sin 

betalning och att det rör sig om ett belopp som överstiger tio procent av kreditfordringen, 

alternativt fem procent i det fall det rör sig om två eller flera dröjsmålsbetalningar, alternativt 

att konsumenten på något annat sätt är i väsentligt dröjsmål med sin betalning.
96

 Att ställd 

kreditsäkerhet har försämrats kräver att konsumenten uppsåtligen eller genom grov 

vårdslöshet har orsakat försämringen.
97

  

 

Ifall säljaren åberopar återtagandeförbehållet har köparen möjlighet att hindra säljarens 

återtaganderätt genom att betala förfallen betalning samt dröjsmålsränta.
98

 Näringsidkare kan 

förbjudas att i framtiden använda återtagandeförbehåll om förbehållet inte lämpar sig som 

kreditsäkerhet med hänsyn till varans beskaffenhet, värde eller förhållanden på marknaden.
99

 

 

Vid åberopandet av ett återtagandeförbehåll ska en avräkning göras mellan köparen och 

kreditgivaren.
100

 Till skillnad från AvbetKöpL har en köpare rätt att återlösa en återtagen vara 

inom 14 dagar.
101

 Köparen behöver i det fallet betala kreditgivaren varans värde vid 

återtagandetillfället, samt eventuell restskuld som kan finnas efter avräkningen. 

 

Sammantaget har KkrL och AvbetKöpL liknande bestämmelser vad gäller förutsättningarna 

för att kunna åberopa ett giltigt återtagandeförbehåll, dock skiljer sig KkrL i bemärkelsen att 

lagen är mer till förmån för köparen än AvbetKöpL. Anledning till detta är att KkrL utgör en 

konsumentskyddslagstiftning.  

3.3 Återtagandeförbehållets sakrättsliga giltighet enligt rättspraxis 

3.3.1 Inledning 

I avsnitt 3.2 har lagstiftning behandlats som visar de förutsättningar som krävs för att ett 

återtagandeförbehåll ska få giltig verkan. Dock är de nämnda lagstiftningarna 

obligationsrättsliga och behandlar endast relationen mellan avtalsparter. När relationen gäller 

avtalspart och tredje man finns det ytterligare förutsättningar att ta hänsyn till för att ett 

återtagandeförbehåll ska få giltig verkan. Dessa förutsättningar återfinns i rättspraxis eller 

annan lagstiftning som innehåller bestämmelser som har sakrättslig verkan.  I detta avsnitt 
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kommer rättspraxis som påvisar domstolens syn på återtagandeförbehåll och hur förbehållet 

behandlas i sakrättsliga sammanhang att redogöras. 

3.3.2 NJA 1932 s. 292 - Krupps äganderättsförbehåll 

I NJA 1932 s. 292 hade ett tyskt bolag sålt ett antal skördemaskiner till ett svenskt bolag, som 

försattes i konkurs. Försäljningen hade skett med återtagandeförbehåll, vilket innebar att 

säljaren hade en återtaganderätt vad gällde maskinerna. I avbetalningsköpet framgick att 

köparen hade rätt att sälja maskinerna i Sverige till ett salupris som de själva bestämde, trots 

återtagandeförbehållet. Enligt tysk rätt var det möjligt för köparen att ha ett 

återtagandeförbehåll inskrivet i avbetalningsköpeavtalet i kombination med fri förfoganderätt, 

det vill säga rätten att sälja varorna.
102

 I sådana fall gällde återtagandeförbehållet den 

egendom som köparen ännu inte hade sålt.
103

 Konkursförvaltaren i fallet ansåg dock att ett 

återtagandeförbehåll inte kunde anses vara giltigt om köparen hade fri förfoganderätt att sälja 

inköpta varor som omfattades av återtagandeförbehållet. Förvaltaren anförde ”Är varan 

avsedd att säljas vidare i en handelsrörelse, ligger det i sakens natur, att dylikt förbehåll icke 

kan äga rum, alldenstund det skulle innebära, att den köparen lämnade krediten icke kunde 

nyttjas”. 

 

Domstolen instämde med konkursförvaltarens resonemang och dömde att 

återtagandeförbehållet saknade giltig verkan. Ett återtagandeförbehåll har därmed ingen 

verkan vid en köpares konkurs, ifall köparen hade fri förfoganderätt över egendomen. Vid 

försäljning till grossister är ett återtagandeförbehåll ej passande, eftersom grossisten anskaffar 

varor för vidareförsäljning. Dock kan ett avtal med ett återtagandeförbehåll och fri 

förfoganderätt fortfarande ha obligationsrättslig effekt mellan köpare och säljare.
104

  

3.3.3 NJA 1960 s. 9 - Däckfallet 

En åkeriägare hade förvärvat en begagnad lastbil, där köpeavtalet innehöll ett 

återtagandeförbehåll. Åkeriägaren hade även förvärvat ett par bildäck från en annan person, 

även där var ett återtagandeförbehåll aktuellt. Det visade sig att åkeriägaren inte kunde betala 

bilens köpeskilling, och bilbolaget återtog bilen och sålde den. Försäljaren av däcken fick 

ingen ersättning. En tvist uppstod mellan bilbolaget och däckförsäljaren, där den senare parten 

ansåg sig berättigad till ersättning med anledning av sitt återtagandeförbehåll vad gällde 
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däcken. Bilbolaget hävdade att återtagandeförbehållet hade förlorat sin verkan i det ögonblick 

däcken hade monterats på lastbilen.  

 

En majoritet i HD (3 mot 2) underkände däckförsäljarens återtagandeförbehåll med anledning 

av att däcken fick anses utgöra beståndsdelar eller tillbehör till bilen i samband med 

monteringen. HD:s majoritet ansåg även att det skulle vara opraktiskt att separera bildäcken 

från bilen, eftersom bilen (huvudföremålet) skulle förlora sin användbarhet och separationen 

även skulle medföra värdeminskning. Utfallet av målet har lett till en generell regel som 

innebär att det inte är möjligt att erhålla separationsrätt till ett föremål som utgör en 

beståndsdel, och som har sammanfogats med ett huvudföremål.
105

 

 

Rättsfallet har varit omdiskuterat i doktrin och utfallet har ansetts utgöra ett exempel på 

domstolens restriktiva syn på återtagandeförbehåll.
106

 Huruvida samma lösning hade 

förekommit idag går inte att säga med säkerhet, men alternativa lösningar är tänkbara, till 

exempel samäganderätt eller separationsrätt i det fall sakerna lätt kan frånskiljas.
107

  

3.3.4 NJA 1960 s. 221 - Asfaltbolagets dörrar 

Ett bolag hade åtagit sig ett entreprenaduppdrag att uppföra en byggnad. Bolaget hade under 

uppdraget inköpt ett antal brand- och skjutdörrar, som säljaren hade förbehållit sin rätt till 

(återtagandeförbehåll). Dörrarna levererades till byggplatsen, men byggbolaget försattes i 

konkurs innan dörrarna hade infogats i byggnaden. Frågan i fallet var huruvida 

återtagandeförbehållet skulle anses gälla mot konkursboet. 

 

Återtagandeförbehållet löd som följande: ”Säljaren förbehåller sig äganderätten till försålt 

gods intill dess detsamma blivit tillfullo betalt.” Några särskilda villkor vad gällde 

förfoganderätten framkom inte. I målet ansågs det att bolaget hade inköpt dörrarna med 

hänsyn till byggets fortgång. Det ansågs inte föreligga på annat sätt än att bolaget hade för 

avsikt att använda dörrarna till deras avsedda ändamål direkt efter leverans, även om full 

betalning inte hade erlagts. På grund av avsaknaden av ett förfogandeförbud, och en 

underförstådd avsikt av användningen av dörrarna, ansåg HD att återtagandeförbehållet inte 

hade någon giltig verkan mot konkursboet.  

 

                                                      
105

 Millqvist, Sakrättens grunder, s. 110. 
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Värt att nämna är NJA 1974 s. 660 (industriportarna), där omständigheterna var liknande. I 

målet hade entreprenören inköpt industriportar, som såldes med återtagandeförbehåll. I avtalet 

framgick även att säljaren var den som skulle ombesörja inmonteringen av portarna. Det 

framkom ingen annan omständighet i målet som pekande på att köparen hade rätt att 

inmontera dörrarna, varför återtagandeförbehållet hade giltig verkan.  

3.3.5 NJA 2009 s. 79 - Leasingfallet 

I NJA 2009 s. 79 var frågan om det var möjligt att erhålla separationsrätt när förhållandet 

mellan avtalsparterna gällde leasing, och leasingtagaren hade fri förfoganderätt över 

leasingobjektet. I målet hade ett bolag, vars verksamhet avsåg försäljning av husbilar och 

husvagnar, finansierat anskaffandet av ett par demonstrationsfordon samt lagerfordon genom 

leasing. Detta innebar att det finansierande bolaget köpte fordon som sedan förfogades av 

försäljningsbolaget genom ett leasingavtal. Äganderätten till fordonen tillhörde det 

finansierande bolaget men fordonen fanns hos försäljningsbolaget. Leasingavtalet innehöll 

även ett förfogandeförbud, som förbjöd försäljningsbolaget att överlåta fordonen till någon 

annan. Försäljningsbolaget försattes i konkurs och tvist uppstod mellan konkursboet och 

finansieringsbolaget avseende vem som hade bättre rätt till demonstrationsfordonen. 

Konkursboet menade att försäljningsbolaget hade haft fri förfoganderätt över fordonen innan 

de hade lösts ut och betalats, vilket enligt rättspraxis skulle förhindra separation (NJA 1932 s. 

292). 

 

HD inledde med att konstatera att vad gäller leasing, är det i avtalets natur att leasinggivaren 

har en skyddad äganderätt och att leasingtagaren inte fritt får förfoga över hyresobjektet. Ett 

förfogandeförbud behövs därmed inte nämnas vid leasingavtal för att det ska gälla. HD 

hänvisade till  53 § 1 st. kommissionslagen (1914:45), som innebär att kommittenten, som 

lämnar vara till kommissionären för försäljning, behåller äganderätt till varan till dess den 

säljs till tredje man. Kommissionären har fri förfoganderätt över godset, i avsaknad av laga 

fång till det. HD ansåg att principen var tillämplig vad gällde leasing, och att separationsrätten 

inte gick förlorad innan förfoganderätten utnyttjades. HD var dock väldigt tydlig med att detta 

endast gällde leasingavtal och inte kreditköp. Någon prövning huruvida avtalet i fråga var ett 

leasingavtal eller kreditköp gjordes inte, eftersom det inte hade åberopats av parterna.  

 

Även om domstolen inte prövade skillnaden mellan ett avbetalningsköp och ett leasingavtal, 

har Håstad i ett särskilt tillägg uttalat sig om frågan. I detta tillägg uttryckte Håstad att den 
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avgörande faktorn huruvida ett avtal ska anses som ett avbetalningsköp är ifall leasingtagaren 

blir ägare i samband med hyresbetalningarna eller blir ägare efter betalning av ett symboliskt 

tilläggsbelopp. Det skulle även röra sig om avbetalningsköp ifall leasingtagaren var tvungen 

att betala ett restvärde eller på annat sätt kompensera leasinggivaren i det fall en avyttring 

skedde till tredje man, där köpeskillingen understeg leasingavtalets kalkylerade restvärde.  

 

Om avtalet i målet rörde sig om en kreditförsäljning, skulle finansieringsbolaget erhålla 

separationsrätt med hjälp av ett återtagandeförbehåll? Enligt Håstad skulle svaret bli nekande, 

i och med att ett återtagandeförbehåll och fri förfoganderätt inte kan samexistera. Målet är ett 

exempel på hur avtalskonstruktioner kan kringgå regeln om att återtagandeförbehåll blir 

sakrättsligt ogiltiga i samband med att köparen får fri förfoganderätt innan full betalning.
108

  

 

Något som jag anser är märkligt är faktumet att vid leasingavtal behövs inget uttryckligt 

förfogandeförbud, till skillnad från återtagandeförbehåll.
109

 HD framhävde att det ligger i 

sakens natur att ett förfogandeförbud gäller vid leasing, men rimligtvis borde samma 

resonemang vara tillämpligt vad gäller återtagandeförbehåll, eftersom förbehållet inte kan 

vara kombinerat med fri förfoganderätt.
110

 

3.3.6 NJA 2019 s. 195 - Husbilarna 

I rättsfallet NJA 2019 s. 195 handlade frågan om bättre rätt till två husbilar. En bank hade sålt 

två husbilar på avbetalning till bolag A, ett bolag som bedrev rallyverksamhet samt erbjöd 

uthyrning och provkörning av husbilar. Avtalet innehöll ett återtagandeförbehåll som bland 

annat förbjöd köparen från att avhända bilarna vidare till dess att full betalning hade skett. 

Bolaget överlät sedan husbilarna till ett annat bolag, bolag B, inklusive de rättigheter och 

skyldigheter som angavs enligt avbetalningskontraktet. Gäldenärsbytet skedde med bankens 

godkännande. Bolag B:s verksamhet var handel med husbilar, husvagnar, reservdelar och 

tillbehör. Viss tid efter det att bolag B hade fått besittning av fordonen ingick bolaget i ett 

flerpartsavtal som bland annat innebar att husbilarna skulle överlåtas till ett annat bolag, bolag 

C. Banken var inte delaktig i flerpartsavtalet och hade inte heller godkänt överlåtelsen. 

Husbilarna var inte slutbetalda när överlåtelsen skedde. Banken hävdade bättre rätt till 

husbilarna än bolag C, på grund av återtagandeförbehållet, och yrkade på att återfå bilarna 
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109

 Se avsnitt 3.3.4. 
110
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utan krav på lösen. Svarande part bestred yrkandet och menade att återtagandeförbehållet var 

ogiltigt. 

 

HD inledde med att redogöra återtagandeförbehållets krav på giltighet samt rättsliga innebörd. 

För att ett återtagandeförbehåll ska vara giltigt krävs det att förbehållet uppställs innan varan 

traderas till köparen, att varan uppfyller specialprincipen och är preciserad samt att det 

framkommer i avtalet vilken fordran förbehållet avser.
111

 Frågan som HD behövde utreda var 

huruvida förfogandeförbudet som förbehållet medförde var allvarligt menat, det vill säga att 

köparen inte hade en uttrycklig eller underförstådd rätt att förfoga över varan före 

slutbetalning. Det faktum att bolag B:s verksamhet rörde återförsäljning av husbilar, till 

skillnad från bolag A, och att återförsäljare som anskaffar varor på kredit oftast behöver 

kunna sälja dessa varor för att förbättra sin likviditet,
112

 var skäl till att återtagandeförbehållet 

i målet inte skulle vara allvarligt menat.
113

 HD konstaterade dock att en sådan presumtion inte 

förelåg, och att utgångpunkten huruvida ett återtagandeförbehåll är allvarligt menat är 

sedvanlig avtalstolkning av avtalet mellan köpare och säljare. Omständigheter både inför och 

efter avtalsslutet, samt vilken typ av vara det rör sig om, får därmed betydelse för utfallet. I 

målet placerades bevisbördan hos svarande part, som inte lyckades bevisa att köparen hade fri 

förfoganderätt. Domstolen dömde att återtagandeförbehållet var giltigt. 

 

Målet påvisar visst utrymme vad gäller förfoganderätten för köparen och skiljer sig från NJA 

1932 s. 292, där det konstaterades att varor som är avsedda för vidareförsäljning som ett led i 

en handelsrörelse inte lämpar sig när det gäller återtagandeförbehåll. Målet från 2019 påvisar 

en möjlighet för en köpare att vidaresälja egendom som omfattas av ett återtagandeförbehåll 

genom ett gäldenärsbyte. Det bör understrykas att även om bolag B:s verksamhet gällde 

handel med husbilar, hade bolaget inte någon avsikt att sälja vidare husbilarna köpta på 

avbetalning innan krediten hade lösts.
114

 Hur en sådan avsikt ska fastställas är kopplat till 

huruvida ett återtagandeförbehåll är allvarligt menat. Om kriteriet för återtagandeförbehållets 

sakrättsliga giltighet istället skulle skiftas till huruvida ett sakrättsligt moment hade skett, 

skulle bedömningen förenklas och bli mer konsekvent.  
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 NJA 2019 s. 195 p. 24. 
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3.4 Krav för ett giltigt återtagandeförbehåll 

Enligt obligationsrättslig lagstiftning krävs det att ett återtagandeförbehåll formuleras i avtalet 

mellan köpare och säljare, innan varan har levererats.
115

 Det måste framkomma i avtalet 

vilken fordran återtagandeförbehållet gäller, samt att varan preciseras till den nivån att den är 

identifierbar.
116

 Ett återtagandeförbehåll kan ej göras gällande om varan inte uppfyller 

specialitetsprincipen.  

 

Av vad som framgår av rättspraxis förlorar återtagandeförbehåll sin verkan ifall varan som 

förbehållet avser sammanfogas med annan egendom.
117

 Dessutom får köparen inte ha fri 

förfoganderätt över varan. Baserat på NJA 1960 s. 221 föreligger en presumtion att egendom 

som är avsedd för köparens fortgående verksamhet inte omfattas av ett förfogandeförbud.
118

 

Däremot har NJA 2019 s. 195 begränsat denna presumtion, och således krävs det att part som 

hävdar att ett förfogandeförbud inte är allvarligt menat bevisar det.
119

 Till skillnad från fallet 

vid leasing, blir ett återtagandeförbehåll vid avbetalningsköp utan verkan om köparen har fri 

förfoganderätt, trots att köparen inte har utnyttjat rätten.
120

 Ett återtagandeförbehåll ger ett 

begränsat omsättningsskydd, och kan bli utan verkan om varan inte längre finns hos köparen 

och reglerna om godtrosförvärv är tillämpliga.
121
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 Se 1 § AvbetKöpL samt 38 § p. 1 KkrL. 
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 Se avsnitt 2.5 samt 3.2.2 och 3.2.3. 
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4 Lagar med registreringsmöjligheter  

4.1 Inledning 

I avsnitt 3 kartlades regelsystemet om återtagandeförbehåll genom att gå igenom lagar samt 

rättspraxis där förbehållet behandlas och regleras. Således har gällande rätt avseende 

återtagandeförbehåll presenterats. Avsikten med detta avsnitt är att presentera lagstiftning 

som innehåller registreringsmoment som medför sakrättsliga effekter. Materialet används som 

underlag till argument om ett registreringssystem gällande återtagandeförbehåll i uppsatsens 

analysdel.  

4.2 Lösöreköpslagen 

Lösöreköplagen ger köparen en möjlighet att erhålla sakrättsligt skydd över egendom mot 

säljarens borgenärer, trots att den sålda egendomen finns kvar hos säljaren. År 1845 infördes 

lösöreköpförordningen, senare omdöpt till lösöreköpslagen, som hade till syfte att förhindra 

gäldenärer från att undandra egendom från sina utmätningsborgenärer genom olika 

skentransaktioner.
122

 För att köparen ska kunna erhålla skyddet krävs det att en skriftlig 

handling om köpet med förteckning upprättas och bevittnas.
123

 Därefter ska försäljningen, 

inom en vecka, kungöras i dagspress på säljarens ort. I kungörelsen ska köparens och 

säljarens namn, yrken, datum för köpet och köpeskillingen framgå. Den skriftliga handlingen 

samt bevis på kungörelse ska inom åtta dagar från och med kungörelsen skickas in till 

Kronofogdemyndigheten för registrering. Skyddet erhålls efter 30 dagar, räknat från den dag 

då handlingen gavs in till Kronofogden.
124

  

 

Förteckningskravet som framkommer i lagens första paragraf innebär att godset måste vara 

identifierbart och bestämt.
125

 Lagen omfattar även köp av fungibel egendom, förutsatt att 

egendomen specificeras.
126

 I praktiken blir lagen tillämplig i det fall köparen, av olika skäl, 

inte kan eller vill ta emot leverans av försäljningsobjektet. Det kan röra sig om kommersiella 

objekt av större storlek, som av praktiska skäl ska kvarligga hos säljaren under viss tid.
127

 

Lagen kan även bli tillämplig vid affärer som inte är ett direkt köp, utan snarare är en 

kreditgivning med lösöret som säkerhet. I sådana fall förvärvar en köpare lösöre för att sedan 
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 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s. 216. 
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 Se 1 § LkL.  
124

 Se 3 § LkL. 
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 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s. 218. 
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 A.st. 
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 Millqvist, Sakrättens grunder, s. 158. 
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hyra eller sälja tillbaka lösöret på avbetalning till säljaren.
128

 Någon tradition sker inte, utan 

lösöret är kvar hos säljaren hela tiden. Syftet med upplägget är att säljaren får in kontanta 

medel genom att ställa befintliga tillgångar som säkerhet, utan att behöva lämna ifrån sig 

tillgångarna.
129

  

4.3 Sjölagen 

Sjölagen innehåller bestämmelser gällande skepp, som enligt lagen definieras som fartyg vars 

skrov överstiger 24 meters längd.
130

 Fartyg som inte uppfyller längdkravet ska betecknas som 

båt och ska behandlas som vanligt lösöre.
131

 Skepp, likt fastigheter, omfattas av ett register 

som sköts av en registreringsmyndighet utsett av regeringen.
132

 I detta register finns uppgifter 

rörande skepp, bland annat äganderättsförhållanden.
133

 Vid överlåtelse av skepp måste 

transaktionen registreras för att förvärvaren ska erhålla sakrättsligt skydd.
134

 Om ett skepp 

säljs på kredit med ett återtagandeförbehåll, är det möjligt för köparen att registrera sig själv 

som ägare, dock ska det framgå att denna äganderätt är villkorad.
135

 Ifall 

återtagandeförbehållet skulle bli gällande och köparen förlorar sin rätt till skeppet, ska 

köparens villkorliga äganderätt avföras ur registret. Visserligen krävs det inte att 

återtagandeförbehållet registreras för att säljaren ska kunna göra det gällande, men 

registreringsmomentet minskar risken för ett extensivt godtrosförvärv eftersom en tredje man 

får svårare att hävda sin goda tro.
136

  

4.4 Lagen om inskrivning av rätt till luftfartyg 

Likt skepp omfattas flygplan av ett registreringssystem. Enligt lagen (1955:227) om 

inskrivning av rätt till luftfartyg (InskrL) är det möjligt att registrera ett förvärv av 

äganderätten till ett luftfartyg.
137

 Såväl köparen som säljaren har möjlighet att registrera ett 

återtagandeförbehåll i registret.
138

 Registreringen medför sakrättsliga effekter som innebär 

skydd både mot borgenärer såväl som tredje man från och med ansökningstidpunkten.
139
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4.5 Kapstadskonventionen 

Sverige har införlivat Kapstadskonventionen genom lag (2015:860) om internationella 

säkerhetsrätter i lösa saker. Detta regelsystem innebär att det är möjligt att registrera 

säkerhetsrätter i viss egendom, vilket får rättsverkan i anslutande länder.
140

 Konventionen 

omfattar bestämmelser rörande flygplan, tåg och rymdskepp, men Sverige har än så länge 

endast anslutit sig till luftfartsprotokollet.
141

 Regeringen har föreslagit att Sverige även ska 

ansluta sig till järnvägsprotokollet.
142

  Det bakomliggande skälet till att Sverige valde att 

ansluta sig till konventionen var att säkerställa finansieringen av luftfartyg. Kreditgivares 

skydd vid finansiering av luftfartyg reglerades på olika sätt i olika regelsystem, vilket bidrog 

till en osäkerhet som ökade finansieringskostnaderna för flygbolag.
143

  

 

Enligt luftfartsprotokollets bestämmelser omfattas endast flygplan som tar minst åtta 

passagerare eller 2 750 kg fraktgods, vilket utesluter mindre flygplan.
144

 Protokollet 

inkluderar även helikoptrar, separata flygplansskrov samt flygmotorer av viss storlek.
145

 För 

att en säkerhetsrätt ska kunna registreras i det internationella registret krävs att objektet som 

säkerhetsrätten omfattar är identifierbart (specialitetsprincipen), att konventionen med 

tillhörande protokoll är tillämpligt, att avtalet är skriftligt samt att gäldenären tillhör en 

anslutande konventionsstat vid avtalsingåendet.
146

 Är dessa förutsättningar uppfyllda kan 

registrering ske, vilket medför en särskild förmånsrätt samt utesluter möjligheten till ett 

extensivt godtrosförvärv.
147

 Ett registrerat återtagandeförbehåll i det internationella registret 

medför således heltäckande skydd mot tredje man.
148
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 Millqvist, Sakrättens grunder, s. 234. 

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/01/nya-finansieringsmojligheter-for-jarnvagsfordon/


 

 30 

5 Registrering av återtagandeförbehåll som sakrättsligt moment 

5.1 Effekter av att införa ett sakrättsligt moment 

Som redan nämnts i inledningen av uppsatsen saknar återtagandeförbehåll ett sakrättsligt 

moment.
149

 Detta faktum har bidragit till en del kritik. Bland annat har det i doktrin 

framhållits att syftet med sakrättsliga moment har varit att publicera äganderättsförändringar 

och göra dessa synliga för tredje man.
150

  Vid avsaknad av publiceringskrav har tredje man 

ingen rimlig möjlighet att utreda om egendom som finns i köparens besittning är föremål för 

en säkerhetsrätt.
151

 Ytterligare kritik har riktats mot faktumet att skillnaden mellan 

säkerhetsrätter som saknar sakrättsligt moment och säkerhetsrätter som har ett sakrättsligt 

moment skapar utrymme för osäkerhet och orättvisa i det svenska rättssystemet.
152

  

 

Effekterna av att införa ett sakrättsligt moment vad gäller återtagandeförbehåll skulle vara att 

ovannämnda problem behandlas. Tredje man får möjligheten att ta reda på ifall egendom hos 

en köpare är belastad med en säkerhetsrätt och publicitetskravets inkonsekvens skulle minska. 

Dessutom skulle bedömningen huruvida ett återtagandeförbehåll är sakrättsligt giltigt 

förenklas i jämförelse med dagsläget.
153

  

 

Säkerhetsrätter tenderar att delas in i tre huvudgrupper beroende på valet av sakrättsligt 

moment: de som kräver någon form av besittningstagande, de som kräver någon form av 

registrering och de som saknar sakrättsligt moment.
154

 I dagsläget tillhör återtagandeförbehåll 

den sistnämnda gruppen. Att registrering skulle vara valet av sakrättsligt moment har länge 

varit uppe på tapeten. År 1984 föreslog Helander att alla säkerhetsrätter, inklusive 

återtagandeförbehåll, skulle ha registrering som moment för att erhålla sakrättsligt skydd.
155

 

Registrering uppfattas som det mest effektiva sättet att uppnå kravet på publicitet. Många 

andra säkerhetsrätter har registrering som sakrättsligt moment till exempel företagshypotek, 

fastighetspant, panträtt i skepp och luftfartyg.
156

 Nämnvärt är att kommittén, vars uppdrag var 

att utreda ifall avtalsprincipen skulle ersätta traditionsprincipen, även har föreslagit införandet 
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av en lag som gör det möjligt att registrera panträtt i lösöre.
157

 Lagen är tänkt att ersätta 

existerande lösöreköpslag. Traditionsprincipen skulle inte vara ett anpassat sakrättsligt 

moment vad gäller återtagandeförbehåll, eftersom varan som köparen får besittning av kan 

återtas med hjälp av förbehållet. Lösöreköpskommittén har i sin utredning vad gäller 

traditionsprincipens roll i det svenska samhället nämnt återtagandeförbehåll och konstaterat 

näringslivets önskemål att lätta på kraven vad gäller förbehållet.
158

 Vid diskussion av behovet 

av en registreringslag vad gäller panträtt i lösöre, ansåg kommittén att ett eventuellt register 

skulle innehålla förekommande återtagandeförbehåll.
159

 Detta påvisar att ett eventuellt 

införande av ett registreringsmoment vad gäller återtagandeförbehåll är aktuellt och i det fall 

att lagstiftaren väljer att omreglera traditionsprincipens roll i det svenska rättsväsendet bör 

återtagandeförbehåll även beaktas i omregleringen. Det skulle vara ett fördelaktigt tillfälle att 

implementera ett registreringssystem. 

5.2 Det norska lösöreregistret  

Även om sakrätten i Norge och Sverige inte delar någon gemensam rättshistoria,
160

 kan 

inspiration hämtas från det norska rättsväsendet vad gäller registrering av 

återtagandeförbehåll. I Norge finns det lagstiftning som reglerar återtagandeförbehåll 

(salgspant) och i propositionen till lagen görs det en skillnad på registreringsbart lösöre och 

vanligt lösöre.
161

 Huvudregeln är att det inte krävs registrering för att salgspant ska få 

rättsverkan.
162

 När det dock gäller registreringsbart lösöre, till exempel motorfordon, ska 

salgspant enligt lag registreras i lösöreregistret.
163

 Registret sköts av Brønnøysundregistrene, 

vilket är en registreringsmyndighet i Norge, vars uppgift är att ansvara för en stor del av 

landets olika register med koppling till näringslivet.
164

 I det fall en person väljer att köpa en 

bil är det möjligt att söka på bilens registreringsnummer för att se om den är intecknad.
165

 Det 

är möjligt att beställa ett inteckningsbevis som i sin tur kan användas som bevisunderlag för 

att visa att köparen var i god tro vid köpet.
166

 Förutom motorfordon innehåller lösöreregistret 

registrerad pant vad gäller flyttbara anläggningsmaskiner, varulager, viss typ av jordbruks- 
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och fiskeredskap m.m.
167

 Leasingavtal vad gäller bilar samt factoringavtal är andra exempel 

på vad som finns i registret.
168

 

 

Baserat på vad som diskuterats ovan kan det konstateras att en person utan svårigheter kan ta 

reda på huruvida visst lösöre är belastat med en eller flera säkerhetsrätter. Registret verkar 

dock endast omfatta visst lösöre och vad gäller återtagandeförbehåll är det endast 

registreringsbart lösöre som är subjekt för registrering. Bilar är visserligen det typiska 

exemplet när det gäller avbetalningsköp som innehar återtagandeförbehållsklausuler, och 

bilens registreringsnummer gör det möjligt att enkelt kunna söka i registret. Dock skulle det 

vara tänkbart att återtagandeförbehåll avseende annan egendom än bilar skulle kunna 

registreras. Att en viss begränsning görs vad gäller urvalet av lösöre är förståeligt, eftersom ett 

register utan begränsningar skulle bli allt för omfattande och ineffektivt. Även någon typ av 

identifikationsnummer skulle underlätta möjligheten att kunna söka efter en specifik egendom 

i ett register, till exempel registreringsnummer eller tillverkningsnummer.  

5.3 DCFR och ett europeiskt register 

Under många års tid har det pågått ett akademiskt arbete inom EU, som har haft till syfte att ta 

fram gemensamma principer för den europeiska kontrakträtten.
169

 Arbetet har sedan år 1998 

bedrivits av Study Group on a European Civil Code, som tillsammans med the Acquis Group, 

lett till Draft Common Frame of Reference (DCFR).
170

 Genom komparativa studier har 

arbetsgrupperna i sitt förslag presenterat regler som behandlar flera frågor på 

kontraktsområdet, bland annat säkerhet i varor.
171

 Bestämmelserna är inte någon faktiskt 

lagstiftning, utan endast ett resultat av ett akademiskt arbete.
172

 Vad som är av intresse för 

denna uppsats är att det i DCFR finns regler om ett europeiskt register där det är möjligt att 

registrera säkerheter i varor.
173
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Enligt reglerna ska registret vara elektroniskt och tillgängligt online.
174

 Noteringar i registret 

ska kunna göras av kreditgivaren och kan ske innan eller efter en säkerhetsrätt har blivit 

avtalad.
175

 För att en registrering ska vara möjlig har det uppställts minimikrav. Som exempel 

måste registreringen namnge en specifik gäldenär, innehålla en beskrivning av egendomen i 

fråga samt kategorisera egendom, vilket sker genom att registreraren väljer från en 

referenslista.
176

 För att motverka felregistreringar måste parterna samtycka till registreringen 

och borgenären måste erkänna sig ansvarig för eventuella skador som gäldenären eller tredje 

man lider av på grund av felregistrering.
177

 Gäldenären skulle ha möjlighet att göra ändringar 

till gjord registrering och skulle även kunna begära att registreringen tas bort.
178

 Visserligen 

måste borgenären godkänna en sådan ändring, men om inget svar inkommer till 

registreringsmyndigheten inom två månader från och med den dag då gäldenären begärde 

ändringen eller borttagningen, fullföljs gäldenärens önskemål. Registret skulle vara 

tillgängligt för vem som helst och något godkännande från borgenär eller gäldenär behövs 

inte för att kunna söka i registret.
179

 Registreringen finns kvar i registret fram till angivet 

utgångsdatum. Har inget utgångsdatum angivits gäller registreringen i fem år.
180

 Det är 

möjligt att förnya registreringen eller ta bort registreringen innan femårsperioden.
181

 Angivna 

regler är endast ett urval och fler regler finns angivna i DCFR vad gäller överföring av 

säkerhetsrätter, kostnader, skyldigheter och rättigheter för borgenärer respektive gäldenärer 

m.m. 

 

Fördelarna med ett europeiskt register är flera. Genom att ha ett europeiskt 

registreringssystem skulle internationell handel med säkerhetsrätter uppmuntras vilket skulle 

leda till en mer expansiv kreditmarknad. Ett centraliserat registreringssystem som gäller hela 

EU skulle skapa en enkel överblick av internationella säkerhetsrätter. Dessutom skulle ett 

internationellt register leda till kostnadsbesparingar i jämförelse med om olika länder har sitt 

eget register.
182

 Något som måste beaktas är dock att kontraktsrätten inom EU inte är 

harmoniserad och ett eventuellt införande av ett europeiskt registreringssystem skulle kräva 

en anpassning till olika länders rättssystem. Grupperna bakom DCFR har dock bidragit till ett 
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omfattande och detaljerat underlag som någon gång i framtiden skulle kunna leda till ett 

direktiv. 

5.4 Ett svenskt registreringssystem 

5.4.1 Typ av egendom 

Vid ett eventuellt införande av ett svenskt registreringssystem måste det avgöras vilken typ av 

egendom som ska vara tillåten att registrera. Typfallet vad gäller återtagandeförbehåll är att 

egendom i fråga är ett lösöre, men i teorin skulle ett återtagandeförbehåll kunna bli aktuellt 

vid annan typ av egendom så länge förvärvet rörde sig om ett avbetalningsköp. Som 

hypotetiskt exempel kan ett förvärv av en immateriell egendom nämnas, förslagsvis patent. 

Visserligen finns det ett anpassat register vad gäller patent som skulle vara ett logiskt val ifall 

det ansågs att registrering av återtagandeförbehåll skulle vara möjligt. Det finns även annan 

egendom som redan omfattas av ett anpassat registreringssystem.
183

 Att tillåta att egendom, 

som redan omfattas av ett gällande registreringssystem, registreras i ett eventuellt 

återtagandeförbehållsregister skulle kunna skapa oordning och försvåra överblickbarheten av 

gällande lagstiftning. Detta talar för att viss uteslutning måste göras vad gäller typ av 

egendom ifall ett återtagandeförbehållsregister införs. Samtidigt finns det en fördel med att ha 

existerande återtagandeförbehåll och andra säkerhetsrätter samlade på en plats. En borgenär 

eller tredje man skulle få en översikt av vilka säkerhetsrätter en viss egendom omfattas av. Ett 

sätt att kringgå problematiken vad gäller överblickbarheten är att implementera ett system 

som enkelt kan hänvisas till. Till exempel skulle registret gällande återtagandeförbehåll kunna 

vara tillgängligt via hyperlänk på hemsidor hos myndigheter vars uppgift är att sköta 

existerande register. När en ansökan om registrering görs hos någon av myndigheterna, och 

ett gällande återtagandeförbehåll är aktuellt, skulle detta noteras i 

återtagandeförbehållsregistret. En alternativ lösning är att egendom som omfattas av ett 

existerande register utesluts i sin helhet och återtagandeförbehållsregistret omfattar 

kvarstående egendom.  

 

En ytterligare aspekt som bör beaktas är att egendom som omfattas av ett återtagandeförbehåll 

bör vara specifik och kunna beskrivas på ett identifierbart sätt. Specialitetsprincipen måste 

                                                      
183

 Se avsnitt 4.3 och 4.4. 



 

 35 

vara uppfylld för att någon ska kunna erhålla sakrättsligt skydd.
184

 Ett tillverkningsnummer 

eller registreringsnummer bör vara tillräckligt för att en registrering ska vara möjlig.  

5.4.2 Ansvarig för registret 

En fråga som uppstår är vem som ska ansvara för det eventuella 

återtagandeförbehållsregistret. Ett alternativ är att ge ansvaret till en existerande myndighet 

till exempel Bolagsverket, som idag ansvarar för registrering av företagshypotek.
185

 

Myndigheter har inget vinstsyfte, vilket skulle innebära att alla eventuella 

registreringskostnader enbart skulle vara administrativa. Ett annat tilltalande skäl med att en 

myndighet ska ansvara för registret är det faktum att flera myndigheter har fått i uppdrag att 

omarbeta sina it-system så att information om personer och företag enkelt ska kunna delas och 

skickas mellan myndigheterna.
186

 Genom att ha it-system som gör samarbetet enklare mellan 

olika myndigheter skapas synergieffekter som kan vara till fördel för ett eventuellt 

återtagandeförbehållsregister. Omarbetningen skapar en möjlighet att uppdatera existerande 

register och är även ett tillfälle att införa ett eventuellt nytt register.  Nackdelen med att låta en 

myndighet ansvara för registret är att förekommande kostnader täcks av skattepengar. 

Existerande myndigheters möjlighet att öka deras arbetsbörda kan vara begränsad, vilket är ett 

skäl mot att en myndighet ska sköta registret.  

 

En alternativ lösning är att ansvaret delegeras till den privata sektorn. Ett samarbete mellan 

olika finansiella institut, som är erfarna när det kommer till kreditförsäljningar, skulle 

tillsammans kunna utgöra ett välfungerande registreringssystem. Möjligheten att erbjuda 

kreditupplysning och andra tjänster i samband med registrering av återtagandeförbehåll 

framstår som en naturlig synergi. Till skillnad från myndigheter har dock de flesta företag ett 

vinstsyfte, som kan vara en påverkande faktor av diverse registreringskostnader. En annan 

omständighet som bör beaktas är att den privata sektorn inte har samma krav på opartiskhet 

som myndigheter har. Aktörer på kreditmarknaden skulle troligtvis ha högre förtroende för ett 

register skötes av en myndighet än om det skötes av någon annan. Om den privata sektorn får 

ansvar för ett eventuellt återtagandeförbehållsregister så bör ett sådant register råda under 

någon form av myndighetstillsyn. Missbruk eller oaktsamhet vad gäller behandlingen av 

                                                      
184

 Se avsnitt 2.5, fotnot 43. 
185

 Se 2 § förordning (2007:1110) med instruktion för Bolagsverket.  
186

 Sveriges radio, Regeringen vill se gemensamma it-system, 

<https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7364612> (publicerad 11/12 2019), hämtad 

17/3 2020. 

 

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7364612


 

 36 

registret skulle kunna få allvarliga konsekvenser som skulle leda till bristande förtroende för 

ett återtagandeförbehållregister.   

 

En annan alternativ lösning är att ge ansvaret till ett statligt företag.  Som majoritetsägare kan 

staten, genom ägardirektiv, sätta ramarna för företagets verksamhet, som styrelsen måste 

arbeta utifrån. Dessutom är det staten i egenskap av aktieägare som tillsätter styrelsen, vilket 

ger staten kontroll över företaget. Genom att låta ett statligt företag bli huvudansvarig för 

återtagandeförbehållsregistret, belastas ingen myndighet med tyngre arbetsbörda och staten 

har viss översyn över registret genom att vara inblandad i egenskap av aktieägare. Företaget 

finansierar registret med egna medel, så inga skattepengar blir använda.  

5.4.3 Kostnader 

En ytterligare aspekt som bör beaktas vid diskussion av ett återtagandeförbehållsregister är 

vilka kostnader ett sådant register kan medföra. För att begränsa utvecklingskostnaden för ett 

helt nytt register skulle en optimal lösning vara att implementera registret i ett existerande 

registreringssystem. På så sätt skulle kostnadsbesparingar göras eftersom systemet inte 

behöver utvecklas från grunden. Visserligen skulle enheten som ansvarar för det existerande 

registreringssystemet få en ökad arbetsbörda, och om handläggningsprocessen inte är smidig 

finns det ingen poäng med att implementera ett registreringsförfarande. Den moderna 

teknikutvecklingen skulle kunna vara nyckeln till ett smidigt handläggningsförfarande. Den 

teknik som är i åtanke är ”blockchain” eller blockkedja. Blockkedjor har diskuterats i 

sammanhang med kryptovalutor, men tillämpningsområdet är bredare än så. Som exempel 

kan det nämnas att Lantmäteriet är en myndighet som försöker implementera tekniken i sitt 

system vad gäller fastighetstransaktioner.
187

 De fördelar som Lantmäteriet eftersträvar med ett 

blockkedjesystem är tidsbesparing, minskad risk samt förenkling av det administrativa 

arbetet.
188

  

 

En blockkedja kan se ut på olika sätt men något som är generellt vad gäller tekniken är att 

delar av eller hela databasen finns tillgänglig på fler platser än en.
189

 När det läggs till 

information vid en plats, uppdateras samtliga platser. Det är inte möjligt att ändra inlagd 

information utan att det märks, och eftersom informationen finns tillgänglig på flera platser 
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blir transaktionerna transparanta.
190

 Inblandade aktörer har tillgång till samma information, 

som uppdateras löpande, och därmed behövs färre mellanhänder och arbetsflödet 

effektiviseras. Nämnda fördelar ser bra ut i teorin, men hur tekniken kan implementeras rent 

praktiskt i ett registersystem håller fortfarande på att arbetas fram. Dessutom är tekniken inte 

kostnadsfri.
191

 För att kunna ta fram och utnyttja ett system som använder sig av blockkedjor 

kommer ansvarig aktör för ett återtagandeförbehållsregister vara tvungen att betala utvecklare 

som arbetar fram blockkedjesystemet. Underhållskostnader vad gäller den tekniska delen av 

ett eventuellt register lär vara oundvikligt.  

 

För att täcka eventuella driftkostnader som registret medför kommer administrativa kostnader 

kopplade till registreringsförfarandet vara en naturlig lösning. Lämpligen bör säljaren vid ett 

avbetalningsköp stå för denna kostnad, eftersom registrering av återtagandeförbehållet ligger i 

dennas intresse. Visserligen kommer registreringskostnader bli en inräknad del vid 

prissättningen av avbetalningsköpet, så indirekt blir köparen den betalande parten. Dock 

behöver inte de administrativa kostnaderna göra att all kreditförsäljning sker till ett högre pris 

än idag. Genom att möjliggöra registrering av återtagandeförbehåll minskar risken 

(åtminstone i teorin) att förbehållet skulle bli sakrättsligt ogiltigt. Tredje mans möjlighet att 

hävda god tro skulle minska, eftersom ett eventuellt återtagandeförbehållsregister skulle vara 

publikt. Minskad risk leder till ett minskat pris vid avbetalningsköp, eftersom risken är en 

bidragande faktor vid prissättning. 

5.4.4 Behandling av återtagandeförbehåll efter införandet av ett eventuellt register 

Ifall ett registreringssystem implementerades och det skulle vara möjligt att publikt registrera 

ett återtagandeförbehåll, hur skulle behandlingen av återtagandeförbehåll förändras? Genom 

att införa ett sakrättsligt moment skulle den kritik som tidigare behandlas bli bemött.
192

  

Visserligen skulle det inte längre vara tillräckligt att avtala om ett återtagandeförbehåll, men 

en säljare skulle få ett bredare skydd eftersom tredje man nu har möjlighet att undersöka om 

egendom är belastad med ett återtagandeförbehåll, vilket löser problemet med eventuella 

godtrosförvärv. Nödvändigheten att gå till domstol för att fastställa huruvida ett 

återtagandeförbehåll är sakrättsligt giltigt skulle minska ifall fokus skiftades till 

registreringsmomentet. En fråga är om förbehållets starkare ställning skulle vara ett hot mot 
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intresset för omsättning på marknaden.
193

 Om en person förvärvar egendom vill denna person 

vara säkrad att detta förvärv är giltigt och att egendomen inte blir utmätt.  Som det ser ut idag 

så ger säljaren ett förtroende till köparen att denna inte säljer egendomen vidare innan 

krediten har blivit löst. Säljarens kontroll över egendomen skiftas till köpare i samband med 

tradition, och någon möjlighet att förhindra vidareförsäljning är begränsad från säljarens sida. 

En tredje man har dock fortfarande möjlighet att undersöka egendom som denna tänkt 

förvärva. Om det publika återtagandeförbehållsregistret är användarvänligt och lättillgängligt, 

skulle en tredje man utan svårigheter kunna undersöka ifall ett återtagandeförbehåll vad gäller 

tilltänkt köpegods existerar. Omsättningsintresse skulle därmed inte bli hotat, men en 

förvärvare skulle få en tyngre undersökningsplikt för att kunna hävda god tro.  

 

Möjligheten att registrera ett återtagandeförbehåll i ett register skulle leda till en 

standardisering av förbehållet, och på denna väg underlätta registreringsprocessen. Part som 

utför registreringen skulle fortfarande behöva fylla i detaljer som är specifika för avtalet, men 

den generella utformningen skulle inte längre vara nödvändig i och med att alla 

återtagandeförbehåll har gemensamma syften och förutsättningar.
194

 En standardisering av 

återtagandeförbehåll skulle, förutom att förenkla registreringsprocessen, minska osäkerheten 

vad gäller förbehållets giltighet, något som är till fördel för säljaren. Standardiseringen skulle 

även minska behovet att förhandla om återtagandeförbehållets utformning, vilket skulle 

minska kostnaden vid avtalsförhandling.  

 

En ytterligare aspekt vid beaktande av återtagandeförbehållets förstärkta ställning är hur andra 

säkerhetsrätter påverkas. Som nämnts i tidigare del av uppsatsen är leasing och 

avbetalningsköp två typer av avtal som har en hel del likheter sinsemellan.
195

 Att kräva 

registrering av återtagandeförbehåll, som är aktuellt vid avbetalningsköp, men inte 

registrering av leasing kan leda till en del framtida problem. Hur skulle lösningen se ut i en 

situation där ett leasingavtal de facto ansågs vara ett avbetalningsköp, och ingen registrering 

har gjorts? Lämpligen bör ett eventuellt återtaganderegister innehålla fler kontraktssäkerheter 

än bara återtagandeförbehåll. Även företagshypoteksinnehavare skulle kunna påverkas om 

återtagandeförbehåll får en förstärkt ställning, eftersom mer egendom undantas från 

hypoteksunderlaget. Dock är det en förutsättning vid utformningen av företagshypotek att 
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underlaget varierar över tid,
196

 varför återtagandeförbehållets förstärkta ställning lär vara av 

liten praktisk betydelse.  

5.4.5 Näringsidkare och konsumenters undersökningsplikt  

Ett problem som kan uppstå i samband med ett återtagandeförbehållsregister är 

gränsdragningen mellan det skydd som en säljare får mot tredje man och reglerna om 

godtrosförvärv, speciellt när tredje man är en konsument. Näringsidkare har en mer vidsträckt 

undersökningsplikt vid förvärv som har en koppling till deras näringsverksamhet, till skillnad 

från konsumenter.
197

 Frågan är om det kan krävas att en konsument undersöker ifall det finns 

ett registrerat återtagandeförbehåll innan ett förvärv. Det finns trots allt egentligen ingen 

begräsning vad gäller användandet av återtagandeförbehåll och teoretiskt sätt skulle en mängd 

vardagliga varor kunna vara belastade med ett återtagandeförbehåll. Tänk följande 

hypotetiska scenario: en butiksägare köper in varor på avbetalning, som är specifika nog att 

de uppfyller specialitetsprincipen. Samtliga köp har ett återtagandeförbehåll, som har 

registrerats. Om en konsument sedan köper någon av dessa varor direkt i butiken, är det inte 

troligt att denna först kontrollera om varan finns registrerad i ett register. Scenariot lär inte 

vara en vanlig företeelse, eftersom ett av syftena med återtagandeförbehåll är att den fria 

förfoganderätten begränsas hos köparen. Om en köpares verksamhet går ut på att sälja vidare 

sina varor, är användandet av ett återtagandeförbehåll inte lämpligt. Scenariot belyser dock en 

problematik vad gäller förvärv av lågt prissatta varor. Förvärv av lågprisvaror föranleder 

ingen högre eftertanke hos en köpare, till skillnad från ett förvärv av dyr egendom. Kanske 

skulle det vara nödvändigt att begränsa möjligheten att kunna registrera återtagandeförbehåll 

av lågt prissatta varor, till exempel skulle det kunna vara ett krav att egendom som en säljare 

vill registrera i återtagandeförbehållsregistret måste överstiga ett visst marknadsvärde. Det är 

möjligt att intresset av omsättning av varor väger tyngre än intresset av en förstärkt ställning 

för återtagandeförbehåll. Den förstärkta ställningen för återtagandeförbehåll kan framstå som 

ett hot mot godtrosförvärv som kan leda till störningar på marknaden,
198

 vilket är ett skäl mot 

att införa ett återtagandeförbehållsregister.  

5.5.5 Negativa aspekter med ett återtagandeförbehållsregister 

Ett eventuellt införande av ett återtagandeförbehållsregister skulle medföra en del positiva 

fördelar för aktörer på kreditmarknaden. Dock finns det negativa aspekter att beakta innan ett 
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införande bör ske. Ett återtagandeförbehåll måste vara förenat med ett förfogandeförbud för 

att kunna vara sakrättsligt giltigt,
199

 och dessutom måste detta förbud vara allvarligt menat.
200

 

NJA 2009 s. 79 påvisar ett scenario där det är möjligt att kringgå detta krav på 

förfogandeförbud genom leasing, men ändock åtnjuta de fördelar som ett återtagandeförbehåll 

medger.
201

 Att införa ett sakrättsligt moment vad gäller återtagandeförbehåll skulle lösa en del 

problem som är kopplade till bedömningen av förbehållets sakrättsliga giltighet, men 

förfogandeförbudet skulle fortfarande vara kvar som ett krav. Det kan även vara så att andra 

typer av kontraktsupplägg kommer att bli aktuella, som gör återtagandeförbehåll framstår som 

ett sämre alternativ. Ifall användandet av återtagandeförbehåll minskar i samband med andra 

kontraktsupplägg, skulle ett återtagandeförbehållsregister vara obefogat.  

 

Det är svårt att säga exakt vilka konsekvenser ett återtagandeförbehållsregister skulle 

medföra, men det är tänkbart att konkursförfaranden skulle kunna bli lidande om 

återtagandeförbehåll fick en starkare ställning. Om en köpare anskaffar mer egendom på 

avbetalning, skulle konkursunderlaget vid en eventuell konkurs minska, eftersom 

återtagandeförbehåll ger en säljare separationsrätt. Övriga borgenärer som inte har någon 

förmånsrätt skulle riskera att få mindre utdelning än tidigare.  
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6 Slutsats 

Återtagandeförbehåll har länge saknat ett sakrättsligt moment, vilket har bidragit till att 

säkerhetsrätten har kategoriserats som en ”tyst” säkerhetsrätt. I och med diskussionen om 

avskaffandet av traditionsprincipen och införandet av en eventuell pantregistreringslag ligger 

det rätt i tiden att utvärdera återtagandeförbehållets roll i det svenska samhället och se över 

vilka effekter ett införande av sakrättsligt moment vad gäller återtagandeförbehåll skulle 

medföra. Med beaktande av andra säkerhetsrätter samt tidigare diskussioner avseende 

återtagandeförbehåll är registrering det naturliga valet vad gäller sakrättsligt moment. Hur ett 

register avseende återtagandeförbehåll ska införas och utformas måste undersökas grundligt, 

för att garantera ett lyckat användande. Enkelhet, kostnadseffektivitet och smidighet är tre 

utgångspunkter jag anser vara centrala för att få ett lyckat registreringssystem. Att ha ett 

digitalt registreringssystem skulle bidra till att en person enkelt och smidigt kan registrera och 

kontrollera ett återtagandeförbehåll, på grund av lättillgängligheten till internet. Ett digitalt 

registreringssystem behöver inte vara en kostsam investering. Många förlegade system är 

föremål för modernisering och en ökad integration mellan olika myndighetssystem kommer 

troligtvis att ske. Ett återtagandeförbehållssystem skulle kunna implementeras i samband med 

modernisering på ett kostnadseffektivt sätt och medföra en samhällsnyttig funktion. Med hjälp 

av blockkedjetekniken skulle de administrativa kostnaderna hållas till en låg nivå. Ansvaret 

för det eventuella registret skulle kunna tillfalla den offentliga eller den privata sektorn. Det 

finns fördelar och nackdelar med de olika ansvarsalternativen, men ifall ansvaret tillfaller den 

privata sektorn borde någon myndighet åtminstone ha översyn över systemhanteringen för att 

skapa förtroende för registret och minska risken för missbruk eller felanvändning.  

 

Fördelen med att ha registrering som sakrättsligt moment är att genom registreringen blir 

förbehållet publikt känt, vilket minskar risken för att en tredje man utsläcker säljarens 

ägaranspråk genom ett godtrosförvärv. Skillnaden mellan återtagandeförbehåll och andra 

säkerhetsrätter som för nuvarande har ett sakrättsligt moment skulle bli mindre, vilket i sin tur 

minskar utrymmet för orättvisa och osäkerhet. En förstärkt ställning av återtagandeförbehåll 

skulle kunna leda till en ökad handel på kredit, vilket skulle bidra till marknadsekonomin. I 

samband med digitaliseringen av återtagandeförbehåll finns det möjlighet att standardisera 

återtagandeförbehåll. Om en standardmall fanns som gick att använda, skulle 

registreringsprocessen bli enklare. Nackdelen med att införa ett register är att det är svårt på 

förhand att veta om ett sådant införande skulle bli lyckat. Det krävs att registreringssystemet 
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är användarvänligt och simpelt nog att aktörer på marknaden utan svårigheter kan navigera 

systemet och känner till innebörden av att ett återtagandeförbehåll är registrerat. Ytterligare 

behöver registret en bred användarbas och frekvent användande för att bli lyckat och effektivt. 

Det ska vara självklart att ett återtagandeförbehåll ska registreras och aktörer på marknaden 

ska uppleva det nödvändigt att kontrollera registret för att kunna hävda sin goda tro. 

Alternativ till återtagandeförbehåll, såsom leasing, kan framstå som bättre och därmed går det 

att ifrågasätta ifall det är motiverat att använda resurser för att framställa ett 

återtagandeförbehållsregister.  

 

Sammanfattningsvis skulle ett eventuellt återtagandeförbehållsregister bidra till fördelaktiga 

samhällsekonomiska effekter, utan att kräva alltför omfattande resurser. Genom införandet av 

ett sakrättsligt moment skulle osäkerheten vad gäller återtagandeförbehåll minska. För att få 

ett lyckat återtagandeförbehållsregister måste registreringsprocessen samt användningen av 

registret vara enkelt och smidigt. För att förhindra störningar på marknaden måste en tredje 

man enkelt kunna kontrollera registret för att hävda sin goda tro. 
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