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Höjd ersättning för inkassokostnader m.m. samt för 
kostnader i mål om betalningsföreläggande och 
handräckning hos kronofogdemyndighet 
Den 1 juli 2003 ändrades förordningen (1981:1057) om ersättning för inkasso-
kostnader m.m. Ersättning utgår nu med högst 50 kr för skriftlig betalnings-
påminnelse, 160 kr för inkassokrav och 150 kr för upprättande av amorte-
ringsplan. För åtgärder som vidtagits före nämnda datum tillämpas de äldre 
ersättningsreglerna. 

Den 1 oktober 2003 skedde även ändringar i förordningen (1991:1340) om 
ersättning för kostnader i mål om betalningsföreläggande eller handräckning 
hos kronofogdemyndighet. I mål där talan väcks efter sistnämnda datum 
utgår ersättning till sökanden för eget arbete med anledning av målet samt 
arvode till ombud eller biträde med högst 340 kr i mål om betalningsföreläg-
gande och 375 kr i mål om handräckning. Ersättningen får endast om det 
finns särskilda skäl bestämmas till högre belopp. 

Upplysningsvis kan nämnas att det nu utkommit en andra utgåva av skriften 
”Kommunal kravverksamhet”. Skriften är en omarbetning och utvidgning av 
den tidigare utgåvan från 1990. Skriften kan beställas från Kommentus För-
lag, tfn 08-709 59 90. Civilrättssektionen håller också kurser i kommunal 
kravverksamhet. Information om aktuella kurser finns på sektionens hemsida 
www.svekom.se/juridik/c_kurser.htm.   

Frågor med anledning av detta cirkulär besvaras av Anna Björklund,  
tfn 08-452 79 71.  
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