
Ärenden från tingsrätterna till förvaltningsmyndighet 

Regeringen har i proposition 2010/11:119 föreslagit att handläggningen av vissa ärendetyper 

ska flyttas från tingsrätt till förvaltningsmyndighet, som ett led i arbetet med att renodla 

domstolarnas verksamhet till dömande uppgifter. Riksdagen har beslutat i frågan. 

Vilka ärenden handlar det om och vart ska de gå? (Utförligare beskrivning, se bilaga 1) 

 Associationsrättsliga ärenden - till Bolagsverket  

 Ärenden om dödande av sådan handling som inte blivit inskriven i inskrivningsbok eller 

inskrivningsregister och som inte heller har associationsrättslig anknytning, såsom t.ex. ärenden om 

dödande av löpande skuldebrev och växlar, ska handläggas av Kronofogdemyndigheten.  

Dödande av pantbrev p.g.a. inteckning i fastighet eller tomrätt eller vissa järnvägar handläggs av 

Lantmäteriet. Dödande av pantbrev p.g.a. inteckning i skepp eller skeppsfartyg och inteckning i 

luftfartyg handläggs av Transportstyrelsen.  

Ärenden om dödande av handling med associationsrättslig anknytning exempelvis företagsinteckningar, 

företagsinteckningsbrev, aktiebrev och handling vars företeende utgör villkor för att antecknas som 

innehavare av en rättighet på ett sådant konto som avses i lagen (1998:1479) om kontoföring av 

finansiella instrument handläggs av Bolagsverket.  

 Registreringsärenden (bodelning, bodelningshandling, äktenskapsförord, gåva mellan makar) - till 

Skatteverket  

 Ansökan om fingerade personuppgifter - till Rikspolisstyrelsen  

 Preskription av rätten till arv och testamente - till Skatteverket  

 Ansökan om synemän - till Länsstyrelsen  

När ska detta ske? 

Riksdagen beslutade i frågan den 16 juni. Förändringen träder i kraft den 1 oktober 2011. 

Hur många ärenden handlar det om? 

Ungefär 29 000 ärenden per år, utspridda på alla de 48 tingsrätterna i landet. De ärenden som redan 

finns hos domstolarna kommer dock att avgöras där och det blir de nya ärendena från och med den 1 

oktober som avgörs av respektive mottagande myndighet. 

Vad innebär detta för medborgarna? 

Att det är en förvaltningsmyndighet istället för tingsrätten som avgör ärendet. Om man som medborgare 

inte är nöjd med förvaltningsmyndighetens beslut kan man överklaga till tingsrätten. 

Eftersom förändringen syftar till att renodla domstolarnas verksamhet till dömande uppgifter ska 

medborgarna på detta sätt kunna dra nytta av en mer effektiv process, både när det gäller de ärenden 

som förändringen gäller och när det gäller övriga mål i och med att domstolarna kan koncentrera sina 

resurser allt mer till dessa. 

Vad innebär det för mottagande myndighet? 

Att alla nya ärenden från och med den 1 oktober 2011 ges in till de mottagande myndigheterna. De 

mottagande myndigheterna bestämmer själva hur de vill fördela ärendena inom sina respektive 

organisationer. 

  



Bilaga 1 

 
Ärendetyp Ny beslutande myndighet 

Associationsrättsliga ärenden 
- Beslut om ersättare för styrelseledamot (8 kap. 16 § 
aktiebolagslagen (2005:551)) 
- Beslut om utse god man i stället för skiljeman (22 kap. 
8 § aktiebolagslagen) 
- Beslut om att tillgångar ska tillfalla allmänna 
arvsfonden (25 kap. 42 och 44 §§ aktiebolagslagen och 
11 kap. 13 § lagen (1987:667) om ekonomiska 
föreningar) 
 
- Likvidation av medlemsbank, sparbank och 
bankaktiebolag i vissa fall (sparbankslagen 1987:619 
lagen (1995:1570) om medlemsbanker och lagen 
(2004:297) om bank- och finansieringsrörelse) 

 
Bolagsverket 
 
Bolagsverket 
Bolagsverket 
 
 
 
 
Bolagsverket 
 
Bolagsverkets beslut i dessa frågor kan fortsättningsvis 
överklagas till tingsrätt. 

Registreringsärenden enligt ÄktB 
- Äktenskapsförord (7 kap. 3 §) 
- Gåva mellan makar (16 kap 3 §) 
- Bodelning och bodelningshandlingar (9 kap. 1 §, 13 
kap. 6 §, 16 kap. 2 §) 

 
Skatteverket 
Skatteverket 
Skatteverket 
 
Skatteverkets beslut i dessa frågor kan fortsättningsvis 
överklagas till tingsrätt. 

Preskription av rätten till arv och testamente 
- Anmälan för kungörelse känd/okänd arvinge (16 kap. 
1,2 och 5 §§ ärvdabalken) 
- Anmälan av arvinge/testamentstagare (16 kap. 6 § 
ärvdabalken) 
 

 
Skatteverket 
 
Skatteverket 
 
Skatteverkets beslut i dessa frågor kan fortsättningsvis 
överklagas till tingsrätt. 

Ansökan om synemän 
- För jordbruksarrende (9 kap 24 § jordabalken) 

 
Länsstyrelsen 
 
Beslutet kan överlagas till tingsrätt. 

Fingerade personuppgifter 
- Ansökan om medgivande (lagen 1991:483) om 
fingerade personuppgifter (tidigare Stockholms tingsrätt) 

 
Rikspolisstyrelsen 
 
Beslut kan överklagas till Stockholms tingsrätt. 

Dödande av förkommen handling 
Den tidigare lagen ersätts helt med Lag (2011:900) om 
dödande av förkommen handling 
- Pantbrev p.g.a. inteckning i fastighet eller tomrätt eller 
vissa järnvägar 
- Pantbrev p.g.a. inteckning i skepp eller skeppsfartyg 
och inteckning i luftfartyg 
- Handlingar med associationsrättslig anknytning 
exempelvis företagsinteckningar, 
företagsinteckningsbrev, aktiebrev och handling vars 
företeende utgör villkor för att antecknas som 
innehavare av en rättighet på ett sådant konto som avses 
i lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella 
instrument 
- Handling som inte blivit inskriven i inskrivningsbok 
eller inskrivningsregister och som inte heller har 
associationsrättslig anknytning, såsom t.ex. ärenden om 
dödande av löpande skuldebrev och växlar 

 
 
 
Lantmäteriet 
 
Transportstyrelsen 
 
Bolagsverket 
 
 
 
 
 
 
Kronofogdemyndigheten 
 
 
 
Förvaltningsmyndighetens beslut om dödande av 
handling kan överklagas till tingsrätt. 

 


