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Nya trafikförsäkringsregler – stärkt skydd för försäkringstagare och 
andra som skadas i trafiken (Ds 2022:27) 

 

Rekonstruktör- & Konkursförvaltarkollegiet i Sverige (”REKON”) inkommer härmed med 

följande remissvar.  

REKON tillstyrker promemorians förslag med följande kommentarer.  

REKON saknar en analys av hur försäkringsgivarens återkravsrätt mot försäkringsgivaren kan 

påverkas av proklamaverkan vid tvångslikvidation (se 25 kap. 34 § aktiebolagslagen och 6 § lag 

om kallelse på okända borgenärer, härefter ”Kallelselagen”). För att en borgenär ska kunna 

göra gällande en fordran, trots att denne inte varit upptagen i förteckningen över kända 

borgenärer eller anmält fordran inom anmälningstiden, uppställer 6 § Kallelselagen ett krav på 

att borgenären kan visa att gäldenären har känt till fordran före anmälningstidens utgång. 

Huruvida en gäldenär känt till en fordran ska enligt praxis bedömas utifrån förhållandena i det 

enskilda fallet (se bl.a. NJA 2014 s. 114 och NJA 2016 s. 981). Det kan enligt REKON diskuteras 

om det associationsrättsliga avvecklingsintresset i angiven situation motiverar att  

återkravsrätten över huvud taget ska träffas av proklamaverkan enligt Kallelselagen.  

Enligt förslaget ska, såvitt nu är av intresse, förvaltaren underrätta Trafikförsäkringsföreningen 

om ett anspråk bestrids eller om ersättning betalas ut i fråga om ett ersättningsanspråk som 

även har tagits emot av Trafikförsäkringsföreningen. Det bör enligt REKON vara av intresse för 

Trafikförsäkringsföreningen att få underrättelse om samtliga anspråk som uppkommit innan 

konkursbeslutet meddelades oavsett om dessa är bestridda eller inte (se 5 kap. 1 § 
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konkurslagen). Dessa anspråk är s.k. konkursfordringar vars utdelningsrätt i konkursen är 

beroende av försäkringstagarens förmånsrätt enligt 4 a § förmånsrättslagen och den slutliga 

behållningen i konkursboet. Även om fordran i sig är obestridd kan utdelningen därmed bli 

lägre än konkursfordran. Vidare gäller att innan utdelning äger rum, får konkursförvaltaren 

självmant eller på begäran av borgenär betala ut utdelningsmedel i förskott. För en fordran 

med förmånsrätt ska förskottsbetalning utgå om det lämpligen kan ske. Förskottsbeloppet är 

emellertid endast preliminärt och fastställs slutligen vid ett senare bevakningsförfarande eller 

i utdelningsförslaget. Angivna omständigheter talar för att underrättelseskyldigheten bör 

utvidgas på ovan angivet sätt.  

Piteå dag som ovan 
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